
 ٦٩٨٦ -( مستحضرات) الصيدلة أنظمة بموجب للمستهلك نشرة

 فقط طبيب كصفة ببموج دكاءال يسوؽ

 

 ملغ ٥,٢ ميچزك

 أقراص

 

 :التركيب

 :على قرص كل يحتوم

Zolmitriptan 2.5 mg  

 «.إضافية معلومات» - 6 الفقرة أنظر رجاءال ةالفعال غير للمركبات

 

 .للدكاء إستعمالك قبل نهايتها حتى بتمعن النشرة إقرأ

 . ثانية لقراءتها تحتاج أف الجائز من النشرة إحفظ

 أك الطبيب راجع إضافية، أسئلة لديك توفرت إذا. الدكاء عن موجزة معلومات على النشرة هذق تحتوم

 .الصيدلي

 الطبية همحالت أف لك بدا كلو حتى يضرهم قد فهو. لآلخرين تعطيه ال. كأجل من الدكاء هذا كصف

  .كحالتل ةمشابه

 .  سنة ٦٥ فوؽ ما كبار كلدل سنة ٦٨ عمر دكف كمراهقين أطفاؿ لدل الدكاء هذا بإستعماؿ يوصى ال

 

 الدكاء؟ مخصص غرض ألم (٦

 ".هالة" بدكف أك مع الشقيقة لمعالجة

 

 : العالجية الفصيلة

 5HT1 (5HT1 agonists.) لػ إنتقائي الفعل يينسيركتون مقلد ف،يپتاترال فصيلة من

 

 الدكاء إستعماؿ قبل (٢

X إذا دكاءال إستعماؿ يجوز ال: 

 الدكاء يحتويها التي اإلضافية المركبات من كاحد لكل أك الفعالة للمادة( أليرجي) حساسًا كنت. 

 هعالج يصعب مرتفع دـ ضغط من تعاني كنت. 

 شرايين في الدـ جرياف ضعف) إكليلي قلبي مرض من أك إقفارم يقلب مرض من تعاني كنت 

 عن ناتج الصدر في ألم) صدرية ذبحة ،(قلبية نوبة) القلب عضلة إحتشاء ذلك في بما( القلب

 في ضغط أك تنفس ضيق مثل بالقلب تتعلق بأعراض شعرت إذا أك( جهدال أك بدنيال نشاطال

 .الصدر

 ينزميتاؿپر ذبحة بإسم يعرؼ الذم الصدر آالـ من معين نوع من تعاني كنت. 

 المحيطية الدموية األكعية في مرض من تعاني كنت   . 

 

 



 

 

 

 أك يوـ خالؿ زالت كالتي الدماغي الحادث تشبه عالمات من أك دماغي حادث من عانيت 

 الشقيقة من تعاني كنت إذا أك الدـ جرياف في مشاكل من أك ،(عابر دماغي حادث) يومين

hemiplegic and basilar سكتة لحدكث الخطورة زيادة بسبب كذلك  . 

 إقفارم معوم مرض من تعاني كنت. 

 تنتمي أخرل أدكية ذلك في بما الشقيقة، لمعالجة آخر دكاء أم الوقت بنفس تستعمل كنت 

 .اإلرغوت صيلةف من مستحضرات أك إرغوتامين ك( 5HT1 agonists) فصيلةال نفس إلى

 مثبطات فصيلة من أدكية تستعمل كنت MAO األسبوعين في) أخرل حاالت أك اإلكتئاب لعالج 

 (.األخيرين

 

 الدكاء بإستعماؿ تتعلق خاصة تحذيرات !

 :إذا الطبيب بلغ ،ميچزك بػ العالج قبل

 مرضعة أك الحمل تحاكلين الحمل، فترة في كنت. 

 عضلة إحتشاء الصدر، في آالـ ذلك في بما القلب ظيفةك في خلل من الماضي في عانيت 

 (.سليم غير قلب نظم) Wolff-Parkinson-White متالزمة من أك( قلبية نوبة) القلب

 الدـ ضغط في إرتفاع من الماضي في عانيت. 

 زالت كالتي الدماغي الحادث تشبه عالمات من أك دماغي حادث من الماضي في عانيت إذا 

 .}"الدكاء إستعماؿ يجوز ال متى" فقرة أنظر {(عابر دماغي حادث) يومين أك يوـ خالؿ

 المدخنين، من كنت إذا الخطورة تزداد. قلبي مرض لحدكث زائدة لخطورة معرض أنك لك قيل 

 الكولستركؿ، من مرتفعة نسب من مرتفع، دـ ضغط من تعاني كنت إذا اليأس، سن في

 . سكتة أك قلبي مرض لحدكث ةعائلي خلفية أك البدانة فرط السكرم،

 الكبد كظيفة في خلل من الماضي في عانيت. 

 منها تعاني التي اإلعتيادية الشقيقة يشبه ال صداع لديك. 

 دكاء ألم أك طعاـ ألم حساسًا كنت. 

 لحدكث يؤدم قد المفرط ميچزك إستعماؿ إف الشقيقة، لمعالجة األخرل لؤلدكية بالمشابه 

 بحدكث تعتقد كنت إذا الطبيب إسأؿ. منها تعاني التي الشقيقة تفاقم لىإ أك يوـ كل صداع

 حل أجل من كذلك ميچزك إستعماؿ عن التوقف إلى تضطر أف الجائز من. الحالة هذق

   . المشكلة

 (.إضافية أدكية تتناكؿ كنت إذا" أنظر) اإلكتئاب لعالج دكاءن تتناكؿ كنت إذا" 

 

  لأخر أدكية تتناكؿ كنت إذا !

 غذائية، كإضافات طبية كصفة بدكف أدكية ذلك في بما أخرل أدكية مؤخرًا، تناكلت إذا أك تتناكؿ كنت إذا

 :تتناكؿ كنت إذا باألخص .ذلك عن الصيدلي أك للطبيب احك

 :الشقيقة لمعالجة أخرل أدكية

 الفصيلة نفس إلى تنتمي التي أخرل أدكية (5HT1 agonists). 



 مستحضرات فصيلة من أخرل أدكية تناكؿ بعد ساعة ٢٤ قدرها منيةز فترة اإلنتظار يجب         

 اإلنتظار يجب مشابه كبشكل ،ملغ ٥,٢  ميچزك تناكؿ كبين( فيپتاناراتر ف،يپتاسوماتر) فيپتاترال

 فصيلة من أخرل أدكية تناكؿ كبين ملغ ٥,٢  ميچزك تناكؿ بعد ساعة ٢٤ قدرها زمنية فترة

 .فيپتاتر الػ

 (. سيرجيديميت أك ديهيدركإرغوتامين: مثل) اإلرغوت فصيلة من مستحضرات أك ،امينإرغوت 

 كبين مشتقاته أك إرغوتامين تناكؿ بين األقل على ساعة ٢٤ قدرها زمنية فترة اإلنتظار يجب

ن  ملغ ٥,٢ ميچزك تناكؿ  بين األقل على ساعات ٦ قدرها زمنية فترة اإلنتظار ذلك، عن كبدال

 .   مشتقاته أك اإلرغوتامين مستحضرات تناكؿ كبين ملغ ٥,٢ ميچزك تناكؿ

 

 :اإلكتئاب أدكية

 مثبطات فصيلة من أدكية MAO موكلوبيميد: مثل اإلكتئاب لعالج. 

 فصيلة من أدكية SSRIs (اإلنتقائية السيركتونين إمتصاص إعادة مثبطات )كسيتين،كفلوأ مثل 

 .سرترالين ك رككسيتينپا كسامين،ڤوفلو

 فصيلة من يةأدك SNRIs (ينپينفركالنورإ السيركتونين إمتصاص إعادة مثبطات )مثل 

 .دكلوكسيتين أك فاكسينناليڤ

 :إضافية أدكية

 (.المعدية كللقرحة الهضم عسرل) سيميتيدين 

 (.كفلوكساسينسيپر: مثل) الكينولونات فصيلة من حيوية مضادات 

 (.St. John's Wort) فوراتوـپير يكوـهيپير

 

 كالطعاـ الدكاء ستعماؿإ !

 .طعاـ بدكف أك مع القرص تناكؿ باإلمكاف

 

 كاإلرضاع الحمل !

 إذا الطبيب بلغي ميچزك إستعماؿ قبل. الضرر يسبب الحمل أثناء ميچزك إستعماؿ كاف إذا فيما يعرؼ ال

ن  كنت  .الحمل تحاكلين أك حامال

 .مرضعة كنت إذا الطبيب بلغي ميچزك إستعماؿ قبل

 

 الماكنات كإستعماؿ السياقة !

. الماكنات تشغيل أك السياقة على المرضى قدرة من الدكاء هذا إستعماؿ يضعف أف المفترض غير من

 قبل عليك ميچزك تأثير كيفية ترل لكي إنتظر. نعاس يحدث أف الجائز من أنه بالحسباف األخذ يجب كلكن

 .    النشاطات تلك بإجراء تقوـ أف

 تقوـ عندما بالحسباف األمر هذا خذ. المعتاد من أبطأ تكوف قد فعلك دكدر إفف الشقيقة نوبة أثناء

 .الماكنات أك األدكات إستعماؿ أك بالسياقة

 

 الدكاء مكونات بعض عن هامة معلومات

 .لكتوز ملغ ٦11 على قرص كل يحتوم

  



 ؟الدكاء إستعماؿ كيفية (٣

 تكن لم إذا  الصيدلي أك الطبيب من حاإلستيضا عليك. دائمًا الطبيب تعليمات حسب اإلستعماؿ يجب

 .كاثقًا

 

 الموصى الدكائية الجرعة تجاكز يجوز ال. فقط الطبيب قبل من يحدداف العالج كطريقة ةالدكائي جرعةال

 . بها

 :الطبيب من أخرل تعليمات كجود عدـ حاؿ في هاب موصىال الدكائية الجرعة

 ٢٤ خالؿ عادت إذا أك ساعتين بعد الشقيقة ؿتزك لم إذا. الشقيقة بدء حاؿ( ملغ ٥,٢) كاحد قرص

 .إضافي قرص تناكؿ ساعة،

 .العالج تغيير على يقرر أف الجائز من الذم الطبيب، بلغ األقراص تؤثر لم إذا

 .الماء مع األقراص بلع يجب! الشطر أك السحق المضغ، يجوز ال

 

ن  توجه لدكاء،ا من بالخطأ طفل بلع إذا أك أكبر دكائية جرعة بالخطأ تناكلت إذا  أك الطبيب إلى حاال

 .الدكاء علبة معك كأحضر للمستشفى

 

 العالج؟ نجاح في المساهمة يمكنك كيف

 ن  قرص بتناكؿ يوصى  ذلك فعل بمقدكرؾ يكن لم إذا. للشقيقة األكلية العالمات ظهور عند حاال

 تناكله يتم حلةمر أية في تتضرر ال المستحضر نجاعة ألف كذلك ذلك أمكن متى قرص تناكؿ فيجب

 .فيها

 كل يف الدكائية جرعةال من كالتأكد الدكاء طابع تشخيص يجب !العتمة في األدكية تناكؿ يجوز ال 

  .ذلك األمر لزـ إذا الطبية النظارات عض .ءاكد اهيف تتناكؿ مرة

 .لصيدليا أك الطبيب استشر الدكاء، إستعماؿ حوؿ إضافية أسئلة لديك توفرت إذا

 

 الجانبية األعراض (٤

 من تندهش ال. المستعملين بعض عند جانبية أعراضًا يسبب قد ميچزك إستعماؿ إف دكاء، بكل كما

 . منها أيًا تعاني أال الجائز من. الجانبية األعراض قائمة

 

 إلى الحاؿ في كتوجه الدكاء تناكؿ عن توقف خاصًا، إهتمامًا تقتضي التي الجانبية األعراض

 :التالية الحاالت في الطبيب

 .طبيبك تستشير أف إلى ميچزك تناكؿ عن التوقف عليك فيتوجب الصدر في بآالـ تشعر كنت إذا

 على خطرًا شكلت قد يالت السيركتونين متالزمة يسمى فعل رد يحدث أف يمكن األشخاص بعض لدل

 فصيلة من أدكية مع ميچزك لػ متزامنال اإلستعماؿ عند األمر هذا يحدث قد. ميچزك إستعماؿ أثناء الحياة

SSRIs أك SNRIs. 

 إرتفاع الدـ، ضغط في تغيرات ،سريع نبض ،(سبات قلق، هذياف،) نفسية تغيرات األعراض تشمل

 في توجه. تكإسهاال تقيؤات غثياف، المشي، في صعوبة العضالت، تقلص تعرؽ، أك الجسم حرارة

 .األعراض تلك بإحدل تشعر كنت إذا الطبيب إلى الحاؿ

    

 



 (:٦1111 بين من معالجين ٦1 - ٦ لدل تظهر) نادرة جانبية أعراض

 الفم، إنتفاخ) كعائية كذمة ،(بحكة مترافق طفح) شرل تشمل حساسية لفرط فعل ردكد 

 تحسسي فعل لرد نوع) تأقية فعل كردكد ،(األنسجة في سائل تواجد مع كالعنق، اللساف

 .الحاؿ في طبية مساعدة طلب فيجب لفما حوؿ من إنتفاخ حصل إذا(. جدم

 الدـ ضغط إرتفاع. 

 دماغية حوادث أك الدماغ داخل نزؼ.  

 

 (:٦1111 بين من كاحد معالج من أقل لدل تظهر) جدًا نادرة جانبية أعراض

 (:5HT1 agonists) النوع هذا من أخرل لمستحضرات بالمشابه

 قد) للقلب الدموية األكعية تضيق ،(قلبية وبةن) القلب عضلة إحتشاء ،(الصدر في آالـ) ذبحة 

 (.تنفس كضيق الصدر في آالـ األعراض تشمل

 (.البطن في ألم أك دموم إسهاؿ األعراض تشمل قد) األمعاء في الدموية األكعية تضيق 

 لػ إنتقائي الفعل يينسيركتون مقلد) فيپتاتر الػ فصيلة من الشقيقة، لعالج أدكية إستعماؿ عند 

5HT1)، جزئي رؤية فقداف حدكث عن أيضًا لغكب دائم، عمى أك عابر عمى حدكث عن بلغ 

 إذا فيما الواضح غير فمن لذلك الشقيقة، نوبة من جزء يكوف أف يمكن الرؤية فقداف .ملحوظ

 .الفصيلة هذق من أدكية بإستعماؿ متعلقة بالضركرة األعراض هذق كانت

 

 :إضافية جانبية أعراض

 (:٦11 بين من معالجين ٦1 إلى ٦ بين) ئعةشا جانبية أعراض

 بغثياف، الشعور 

 ،تقيؤات 

 البطن، في آالـ 

 ،دكار 

 ،نعاس 

 ،إرهاؽ 

 ركدة،بب أك بسخونة الشعور 

 ،ضعف 

 الفم، جفاؼ 

 ،صداع 

 (القلب نبض إنتظاـ عدـ) القلب خفقاف، 

 أك الذراعين في الصدر، في ،الفك في العنق، في الحنجرة، في ألم أك ضغط بثقل، الشعور 

 الرجلين، في

 العضالت، في ضعف أك آالـ ك أكجاع 

 للمس، الجلد حساسية أك كالرجلين اليدين أصابع في كخز مثل عادم غير شعور 

 البلع في صعوبة. 

 .قصير كقت بعد كتزكؿ بسيطة تكوف ما عادة األعراض هذق

 

 (:٦111 بين من عالجينم ٦1 - ٦ لدل تظهر) شائعة غير جانبية أعراض 

 (القلب نبض تسرع) القلب تسرع، 



 الدـ ضغطب المدل قصير إرتفاع، 

 البوؿ ككمية كتيرة زيادة. 

 

 ،العاـ شعورؾ على تغير طرأ إذا أك النشرة هذق في ذكرت لم ةجانبي بأعراض فيها تشعر حالة كل في

ن  الطبيب إستشارة عليك  .حاال

 

 الدكاء؟ تخزين كيفية (٥

 األطفاؿ أيدم متناكؿ عن بعيدًا مغلق مكاف في دكاء ككل الدكاء هذا حفظ يجب !التسمم نبتج 

  .بالتسمم إصابتهم لتفادم كذلك الرضع، أك/ك

 التخزين/التعبئة شركط بحسب حفظها تم كلو حتى فقط، محدكدة لفترة صالحة األدكية تبقى 

 على يظهر الذم( date. exp) الصالحية تاريخ إنقضاء بعد اءالدك إستعماؿ يجوز ال. بها الموصى

 إستشارة عليك الشك، حالة في. الشهر نفس من األخير اليوـ إلى الصالحية تاريخ يشير. العلبة ظهر

 .الدكاء لك صرؼ الذم الصيدلي

 مئوية درجة ٢٥ دكف حرارة بدرجة التخزين يجب. 

 !الطبيب من حةصري تعليمات بدكف التقيؤ تسبب ال 

 معارفك أك جيرانك ألقربائك، الدكاء هذا تعطي ال. 

 العلبة بنفس مختلفة أدكية تخزين يجوز ال. 

 

 إضافية معلومات (٦

 :أيضًا الفعالة للمادة باإلضافة الدكاء يحتوم

Lactose anhydrous, microcrystalline cellulose, sodium starch glycollate type A, magnesium 

stearate, polyethylene glycol (400 and 8000), hydroxypropyl methylcellulose, titanium dioxide, 

yellow iron oxide. 

 

 :العلبة محتول هو كما الدكاء يبدك كيف

 جانب من" Z" بالحرؼ كمعلمة الجانبين محدبة مستديرة، اللوف، صفراء هي غمل ٥,٢ ميچزك أقراص

 .كاحد

 

 : كعنوانه اإلمتياز صاحب

 .٤٣٦٦٢٤٦ رعنانا ،٤1٧1. ت.ص ،.ض.ـ (اسرائيل) سترازينيكاأ

 

 : كعنوانه المنتج سمإ

 .لتراانج مكلسفيلد، ،.ض.ـ إنجلترا سترازينيكاأ

 

 ٢1٦٥ آذار شهر في كرُخص فُحص محتواهاك النشرة هذق صيغة الصحة كزارة أقرت

 

 ٦1٨ - ٦٧ -٢٩٦٨٦ - 11 :الصحة كزارة في الحكومي األدكية سجل في الدكاء سجل رقم

 



 فإف ذلك، من الرغم على .المذكر بصيغة النشرة هذق صياغة تمت القراءة، كتهوين سهولة أجل من

 .الجنسين لكال مخصص الدكاء

 

 


