
 
 1986 -) مستحَضرات( الصیادلة أنظمة بموجب للمستھلك  نشرة

    فقط طبیب  وصفة وفق  الدواء  یُسّوق
 

 ملغ    25ملغ،    20ملغ،  15ملغ،  10ملغ،    7.5ملغ،   5ملغ،  2.5ریڤلیمید 
 كبسوالت صلبة 

 
   :تحتوي كل كبسولة صلبة على

Lenalidomide 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg or 25 mg 
 ملغ   25ملغ أو  20ملغ،  15ملغ،   10ملغ،  7.5ملغ،   5ملغ،  2.5لینالیدومید  

 
 . معلومات إضافیّة""   6"، والفصل معلومات ھامة عن قسم من مركباّت الدواء أنظر البند "مواد غیر فعّالة ومثیرة للحساسیة: 

 تحتوي ھذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.   بتمعّن حتى نھایتھا وذلك قبل البدء باستعمال الدواء.النشرة  اقرأ
 

 إذا كانت لدیك أسئلة إضافیّة فتوّجھ إلى الطبیب أو إلى الصیدلّي. 
 

 وحالتھم الصحیّة.  حتى لو بدا لك تشابھ بین حالتك  ھذا الدواء وصف لعالج مرضك. ال تعِطھ لآلخرین؛ ألنّھ قد یضّر بھم، 
 
 

على معلومات سالمة مھمة التي یجب   الكراسةتحتوي ھذه معلومات للمتعالج.  كراسةریڤلیمید باإلضافة إلى النشرة للمستھلك، یوجد للمستحضر 
ریڤلیمید، والعمل بموجبھا. تركز الكراسة على مخاطر حدوث تشوھات للجنین. یجب قراءة بطاقة  علیك معرفتھا قبل بدء العالج وأثناء العالج بـ 

 لبطاقة لمراجعتھا مرة أخرى عند الحاجة. معلومات السالمة للمتعالج والنشرة للمستھلك بتمعن، قبل بدء استعمال المستحضر. یجب االحتفاظ بھذه ا

 
 ؟ لَم أعّد ھذا الّدواء.  1

 ریڤلیمید لعالج المرضى البالغین لحاالت:  یُستعمل 
   الورم النقوّي المتعدد  •
يّ  •  Myelodysplastic Syndromes (MDS)  متالزمة خلل التنّسج النْقّوِ
 MCL (Mantle cell lymphoma( خلیة الغدداللیمفاویة سرطان الغدد   •
 Follicular lymphomaسرطان الغدد اللیمفاویة الجریبي  •

 
 . خلل التنسج النقوي متالزمةُ ملغ غیر موصى باستعمالھ (مستطب) لعالج  7.5ریڤلیمید 

 
   ینتمي الدواء إلى مجموعة أدویة التي تؤثر على عمل الجھاز المناعي.:  المجموعة العالجیة

 
 ریڤلیمید كیف یعمل 

 ریڤلیمید من خالل التأثیر على الجھاز المناعي في الجسم ومھاجمة مباشرة للسرطان. توجد عّدة طرق عمل مختلفة:  یعمل 
 بواسطة إیقاف تطّور خالیا السرطان  •
 السرطان فيأوعیة الدم  نمو بواسطة إیقاف   •
 بواسطة تحفیز قسم من الجھاز المناعي لمھاجمة خالیا السرطان •

 
   المتعدد الورم النقويّ 

 العظام ورم النقوّي المتعّدد ھو نوع من السرطان الذي یؤثر على خلیة دم بیضاء معینة، التي تدعى خلیة پالزما. تتجّمع ھذه الخالیا في نخاع ال
 .وتتقّسم، مما یؤدي إلى خروجھا عن السیطرة. من الممكن أن تسبب ھذه الحالة ضرًرا للعظم وللكلى

 
 المتعّدد غیر قابل عادة للشفاء. مع ذلك، یمكن تقلیص أو إخفاء العالمات واألعراض لفترة ما بصورة كبیرة. تدعى ھذه الحالة "رد الورم النقوّي 

 ."فعل
 

   .لدى المرضى الذین خضعوا لعملیة زرع للنخاع العظمي –الورم النقوّي المتعّدد الذي تّم تشخیصھ مؤخًرا 
 .وقائّي بعد أن یتعافى المرضى بصورة كافیة بعد عملیة زرع للنخاع العظميیُستعمل ریڤلیمید كعالج 

 
   .لدى المرضى الذین ال یستطیعون الخضوع لعملیة زرع للنخاع العظمي –الورم النقوّي المتعّدد غیر خاضع للعالج 

 ریڤلیمید مع أدویة أخرى: یتّم تناول 
 ، "دیكسامیثازوندواء مضاد لاللتھاب یدعى " 

 ،"میلفاالن"، دواء كیمیائي یدعى " بورتیزومیب دواء كیمیائي یدعى " 
 . "پریدنیزوندواء مثبط لجھاز المناعة یدعى "

 ایة العالج ومن ثم تتابع العالج مع ریڤلیمید بمفرده. دیجب علیك تناول األدویة األخرى في ب 



 
 في الكلى بدرجة معتدلة حتى شدیدة، یجب على الطبیب أن یفحص حالتك   مشاكلعاًما وما فوق أو إذا كنت تعاني من  75إذا كنت تبلغ  

   .جیًدا قبل بدء العالج
 

   لدى المرضى المرشحین للخضوع لعملیة زرع للنخاع العظمي –الورم النقوّي المتعّدد غیر خاضع للعالج 
 نخاع العظم.   ھو سرطان  )MM(الورم النقوّي المتعّدد 

   الورم النقوّي المتعّدد.  لعالج مرضىیُستعمل ریڤلیمید 
 ریڤلیمید مع أدویة أخرى: یتّم تناول 

 "دیكسامیثازوندواء مضاد لاللتھاب یدعى " 
 "بورتیزومیب دواء كیمیائي یدعى " 

 
 في السابق     حصلوا على عالجلدى المرضى الذین  –الورم النقوّي المتعّدد 

 ."دیكسامیثازوندواء مضاد لاللتھاب یدعى "  ریڤلیمید معیتّم تناول 
 

 .العالج ریڤلیمید تأخًرا في تكرار الورم النقوّي المتعدد بعد كذلك، أظھرعالمات وأعراض الورم النقوّي المتعدد.  تفاقم ریڤلیمید إیقافیستطیع 
 

يّ   )MDS( متالزمة خلل التنّسج النْقّوِ
من   .مجموعة من أمراض دم ونخاع العظم كثیرة ومختلفة. تتحول خالیا الدم لغیر سلیمة وال تعمل كما ینبغي ھي  خلل التنسج النقوي متالزمةُ 

المتعالجون بعالمات وأعراض متنوعة وھذا یشمل تعّداد منخفض لخالیا الدم الحمراء (فقر دم)، الحاجة إلى نقل الدم وخطر   الممكن أن یشعر
 إصابة المتعالج بعدوى. 

ملغ غیر   7.5ریڤلیمید ( عندما تنطبق جمیع األمور التالیة خلل التنسج النقوي متالزمةُ  ریڤلیمید لعالج المرضى البالغین الذي تّم تشخیصھم كمن یعانون منیُستعمل 
 :  )خلل التنسج النقوي متالزمةُ موصى باستعمالھ (مستطب) لعالج 

 مّرات ثابتة من نقل الدم لعالج المستویات المنخفضة من كریات الدم الحمراء ("فقر دم متعلق بنقل الدم")   أنت تحتاج إلى• 
 ھذا یعني بأّن جسمك ال یُنتج خالیا دم سلیمة بشكل كافٍ ". خاص بالوراثیات الخلویة  5qلدیك شذوذ خالیا في النخاع العظمي الذي یدعى "حذف وحید • 
 في الماضي، كانت غیر مالئمة أو لم تعمل بشكل جید.  تعملتساعالجات أخرى التي • 
 

   :ریڤلیمید عدد خالیا الدم الحمراء السلیمة التي یتّم إنتاجھا من قبل الجسم بواسطة تقلیص عدد الخالیا غیر السلیمة یزیدمن الممكن أن 
 . دم جرعات إعطاء   بواسطة عالج إلى  إطالقًا حاجة تكون أال المحتمل من. المطلوبة  الدم  نقلیؤدي ھذا األمر إلى انخفاض في عدد جرعات  قد •

 
 Mantle cell lymphoma (MCL)  خلیة الغدداللیمفاویة  سرطان الغدد 

التي تدعى   خالیا الدم البیضاءھو سرطان في جزء من الجھاز المناعي (الغشاء اللیمفاوي). یؤثر السرطان على نوع من  خلیة الغددسرطان الغدد اللیمفاویة 
النخاع  بدون رقابة وتتراكم في الغشاء اللیمفاوي، في  B -ھو مرض الذي تكبر فیھ خالیا  خلیة الغددسرطان الغدد اللیمفاویة  . Bاللّمفاویات البائیّة" أو خالیا  "

 العظمي أو في الدم. 
 

 .یُستعمل ریڤلیمید لعالج المرضى البالغین الذي تّم عالجھم بالسابق بأدویة أخرى
 

 Follicular lymphoma (FL) سرطان الغدد اللیمفاویة الجریبي 
. المتعالج الذي یعاني من سرطان الغدد اللیمفاویة Bسرطان الغدد اللیمفاویة الجریبي ھو سرطان الذي یتطّور بصورة بطیئة ویسبب ضرًرا للخالیا لیمفاویة 

 ة وفي الطحال.  في الدم، في نخاع العظم، في عقد لیمفاوی تتراكمالتي ممكن أن   Bمن الخالیا اللیمفاویة جًدا الجریبي، یطّور كمیات كبیرة 
 

  عالجھمیستعمالن لعالج المرضى الذین یعانون من سرطان الغدد اللیمفاویة الجریبي الذي كان قد تّم   ریتوكسیمابسویًا مع دواء آخر یدعى  ریڤلیمید  
 في السابق. 

 قبل استعمال الدواء . 2

 : یُمنع استعمال الدواء إذا

في   6 الفصلأو لكل واحد من المرّكبات األخرى التي یحتویھا الدواء (أنظر لینالیدومید  وجدت لدیك حساسیّة (حساًسا) لـ  •
 "). معلومات إضافیّةالنشرة: "

(أنظري   الجنین على خطًرا  دیمیلیڤ من المتوقع أن یشّكل رتعتقدین بأنك قد تكونین حامال أو تخططین أن تحملي. ،  حامل أنت •
 معلومات للرجال وللنساء").  –والخصوبة "الحمل، اإلرضاع  بند رجاًء 

"الحمل، اإلرضاع    بندیُمنع استعمال الدواء دون اتخاذ الوسائل المطلوبة لمنع الحمل (أنظري رجاًء   -في سّن الخصوبة   أنت •
 .معلومات للرجال وللنساء") –والخصوبة 

 
 :تحذیرات خاّصة متعلّقة باستعمال الدواء

 إذا:  الطبیبأخبر  ، ریڤلیمید قبل بدء العالج بـ  
 خالل العالج.األوردة وفي الشرایین  فيتخثرات دمویة  متزاید لتطّور خطرفي   فأنت -عانیت في السابق من تخثرات دمویة  •
 كنت تشعر بأّي عالمة لوجود عدوى مثل ُسعال أو سخونة.  •



إذا كان  . HIVھرپس نطاقي، )، B(التھاب الكبد   Bڤیروسیة، تحدیًدا من التھاب ڤیروسي في الكبد من نوع  كنت تعاني أو عانیت في السابق من عدوى  •
أن یكون فعاالً ُمجدًدا لدى المرضى الحاملین للڤیروس وأن یؤدي إلى تكرار حالة   . العالج بـ ریڤلیمید قد یُسبّب للڤیروسالطبیب لدیك شك ما، تشاور مع  
 . Bفي أي مرة من المرات بالتھاب ڤیروسي في الكبد من نوع  مرضتإذا   الطبیبالعدوى. سوف یفحص 

   .من المحتمل أن یحتاج الطبیب إلى مالئمة جرعة الدواء لك –كنت تعاني من خلل في أداء وظیفة الكلیة  •
في السابق جلطة دمویة أو إذا كنت مدخنًا، تعاني من ضغط دم مرتفع أو من مستویات عالیة من    كان لدیكأصبت بنوبة قلبیّة،  •

 الكولیسترول. 
عانیت من رد فعل تحسّسي أثناء تناول ثالیدومید (دواء إضافّي الذي یستعمل لعالج الورم النقوّي المتعدد) مثل طفح جلدي، حكة،   •

 أو صعوبات في التنفس.  رانتفاخ، دوا
،  باإلنفلونزاشعرت في السابق بواحد أو أكثر من األعراض التالیة: طفح جلدي منتشر، جلد أحمر، سخونة مرتفعة، أعراض شبیھة  •

عالمات  ھذه  –عقد لیمفاویة متضخمة (ارتفاع في مستویات كریات الدم البیضاء)،  مشاكل في الدمارتفاع في مستویات إنزیمات الكبد، 
 "أعراض جانبیّة").   4أنظر البند (" DRESS"  -یدعى رد فعل للدواء مع یوزینیات وأعراض جھازیة   لرد فعل جلدي خطیر الذي

 كانت واحدة من الحاالت المذكورة أعاله مالئمة لك، أخبر الطبیب بذلك قبل بدء العالج.  إذا 
 

 أخبر الطبیب على الفور، في كل حین خالل العالج أو بعده، إذا: 
  المشي  طریقةتغییر في   ، الرجلینالیدین أو في شعرت بتشّوش بالرؤیة، فقدان الرؤیة أو رؤیة مضاعفة، صعوبة في الكالم، ضعف في  •

فھذه    ، فقدان الذاكرة أو االرتباك.اإلحساسأو فقدان  اإلحساس ، انخفاض في متواصل (خدر)  إحساس انعدام، التوازن   في مشاكلأو 
"اعتالل بیضاء   یدعى  االضطراب ھذا في الدماغ التي ممكن حتى أن تكون ممیتة.  خطیر الضطرابجمیعھا ممكن أن تكون أعراض 

 . األعراض بھذه تغییر   كل عن الطبیب أخبر  د، یم یلیڤرإذا شعرت بھذه األعراض قبل العالج بـ  . (PML)" المترقي   الدماغ متعدد البؤر
قین أو الكاحلین. قد تكون ھذه أعراض حالة خطیرة  ساتنفس، تعب، دوار، آالم في الصدر، نبض سریع أو انتفاخ ال كنت تشعر بضیق  •

 ). 4التي تدعى فرط ضغط الدم الرئوّي (أنظر البند 

 التدخین 
 یوصى باالمتناع عن التدخین أثناء العالج.

 . ونوبات القلبحدوث حاالت تخثر دم  قد یزید التدخین
 

 األطفال والمراھقون 
 عاًما.  18ألطفال والمراھقین تحت سن ل ریڤلیمیدال یوصى باستعمال 

 
 الفحوصات والمتابعة 
إجراء فحوصات دم اعتیادیة، ألّن الدواء ممكن أن یؤدي إلى انخفاض في عدد خالیا الدم التي تساعد في   ستحتاج إلى ریڤلیمیدقبل وأثناء العالج بـ 

   .دم)ال(صفائح  وتساعد في عملیة تخثر الدم ) دم بیضاء(كریات محاربة حاالت العدوى 
 إجراء فحوصات دم دوریة:  الطبیب سیطلب منك  

o قبل العالج 
o   من العالجاألولى   8كل أسبوع خالل األسابیع الـ 
o وبعد ذلك، على األقل مّرة في الشھر 

 . ریڤلیمیدالرئتین قبل وخالل العالج بـ -القلب  مشاكل فيفحص من أجل تقییم تخضع لمن المحتمل أن 
 

ّي  المتعالجون الذي یعانون من    دیمیلیڤروالذین یتناولون  )MDS(متالزمة خلل التنّسج النْقّوِ
o  يّ إذا كنت تعاني من اللوكیمیا  فلدیك احتمال أكبر أن تمرض بحالة متقدمة أكثر والتي تدعى  ، متالزمة خلل التنّسج النْقّوِ

لوكیمیا نخاعیة  على االحتمال بأن تصاب بـ    ریڤلیمیدلیس معروفًا كیف یؤثر   ). باإلضافة إلى ذلك، AMLالنخاعیة الحادة ( 
فحوصات لفحص وجود عالمات التي ممكن أن تتنبأ بشكل أفضل االحتمال بأن تصاب بـ   إجراء الطبیب. یجب على حادة

 . ریڤلیمیدخالل العالج بـ  لوكیمیا نخاعیة حادة
 

   دیم یلیڤروالذین یتناولون  )MCL(خلیة الغدد  اللیمفاویة الغدد سرطان المتعالجون الذي یعانون من
 إجراء فحوصات دم:   لطبیب اسیطلب منك  

o قبل العالج 
o   دورات) من العالج  2األولى ( 8كل أسبوع خالل األسابیع الـ 
o العالج" لمعلومات إضافیّة)  دورات "   3(أنظر البند  4  -و 3دورات  البعد ذلك، كل أسبوعین ب 
o   وبعد ذلك، كل بدء دورة عالج 
o  وعلى األقل مّرة في الشھر 

 
 د یمیلیڤروالذین یتناولون سرطان الغدد اللیمفاویة الجریبي المتعالجون الذي یعانون من 

 إجراء فحوصات دم:   الطبیب سیطلب منك  
o قبل العالج 
o   األولى (دورة أولى) من العالج  3كل أسبوع خالل األسابیع الـ 
o  العالج" لمعلومات إضافیّة)  دورات"  3(أنظر البند  أسبوعین خالل الدورة الثانیة حتى الدورة الرابعةكل 
o  وبعد ذلك، كل بدء دورة عالج 
o على األقل مّرة في الشھر . 

 



العظمي. قد یؤدي ھذا إلى    النخاعفي كل الجسم، وبما في ذلك في  األورامالفحص فیما ما إذا كانت لدیك كمیة كبیرة من ب  الطبیبقد یقوم 
 Tumour حالة تتحلل فیھا األورام وتسبّب مستویات كیمائیة شاذة في الدم، األمر الذي قد یؤدي إلى فشل كلوي (تدعى ھذه الحالة " 

Lysis Syndrome .(" 
 

   قد یقوم الطبیب بمتابعة التغییرات في جلدك، مثل آفات حمراء أو طفح جلدي. 
 

أو إیقاف العالج وفقًا لنتائج فحوصات الدم وحالتك العامة. إذا كان قد تّم تشخیصك ألول مرة   ریڤلیمید بمالئمة جرعة   الطبیبقد یقوم 
 حاالت أخرى التي تشعر بھا حالیًا.  إلى وسنك   إلىاستناًدا  كمریض بالورم النقوي المتعدد، یستطیع الطبیب تقدیر العالج لك 

 
لمعلومات حول الفحوصات والمتابعة التي تتعلق باالستعمال في سن الخصوبة (للرجال وللنساء)، أنظروا رجاًء المعلومات الموجودة داخل  

 اإلرضاع والخصوبة". اإلطار في أعلى النشرة، وكذلك المعلومات التي تظھر تحت البند "الحمل، 
 

 التبّرع بالدم 
 العالج.  إنھاءأسابیع بعد  4، خالل فترات التوقف عن العالج، وكذلك خالل ریڤلیمیدیُمنع التبّرع بالدم خالل العالج بـ 

 
 التبّرع بالحیوانات المنویّة 

 العالج.   إنھاءأسابیع بعد   4، خالل فترات التوقف عن العالج، وكذلك خالل ریڤلیمیدیُمنع التبّرع بالحیوانات المنویّة خالل العالج بـ 
 

 المسنون والمتعالجون الذین یعانون من انخفاض في أداء عمل الكلى 
یجب على الطبیب أن یفحص حالتك جیًدا قبل   الكلى بمستوى معتدل حتى شدید، عاًما وما فوق أو إذا كنت تعاني من مشكلة في  75إذا كنت تبلغ  

 بدء العالج.
 

 تفاعالت/ردود فعل بین األدویة 
  وبشكل. بذلك الصیدليّ  أو الطبیب فأخبر غذائیّة،  ومكّمالت   طبّیة وصفة بدون األدویة ذلك  في بما أخرى  أدویة  مؤّخًرا تناولت  أو تتناول  إذا كنت

   :تتناول كنت  خاّص إذا
 الدواء.   خالل استعمالمنع الحمل  قرص نجاعة انخفاض في ، بسبب الخوف من على سبیل المثال حبوب منع الحمل  – أدویة التي تُستعمل لمنع الحمل  •
یوصى بإجراء رصد (متابعة) دوري لمستویات دیجوكسین في الدم خالل العالج    – مثل دیجوكسین –أدویة معینة التي تُستعمل لعالج مشاكل في القلب  •

 . ریڤلیمیدبـ 
یوصى بإجراء رصد (متابعة) دقیق لمستویات وارفارین في الدم خالل عالج   – مثل وارفارین  –أدویة معینة التي تُستعمل لتمییع (لتخفیف كثافة) الدم  •

 .مدمج مع دیكسامیثازون
في األوعیة الدمویة، مثل العالج خطورة حدوث انسداد  اإلریثروپویتین (لعالج فقر الدم) أو أدویة إضافیة التي قد تؤّدي إلى زیادة  أدویة من مجموعة •

 . الھرمونّي البدیل
.  ریڤلیمیدالستاتینات سویًا مع تناول   ) عندما یتمّ rhabdomyolysisلإلصابة بانحالل الربیدات (  یوجد خطر متزاید – الستاتینات أدویة من مجموعة  •

 یوصى بإجراء رصد (متابعة) دوري باألخص خالل األسابیع األولى من العالج.
 

 
   استعمال الدواء والغذاء

 یُمكن تناول الدواء مع أو بدون طعام. 
 

 معلومات للرجال وللنساء    –الحمل، اإلرضاع والخصوبة 
 الحمل 
 ).  RMP/PPP(بتسجیلك لبرنامج إدارة المخاطر/برنامج لمنع الحمل  الطبیبسیقوم 

الحذر التي    لوسائل مدركوالتأكد من أنك  ریڤلیمیدالعالج بـ ب التي لھا عالقةبخصوص المخاطر   إطالعكھدف البرنامج ھو مساعدة الطبیب في 
     اتخاذھا قبل، خالل وبعد العالج. علیك

 
 دی میل یڤرمعلومات للنساء اللواتي تتناولن 

 . ضرًرا للجنین  ریڤلیمیدمن المتوقع أن یُسبّب  ، ألنھأو تخططین أن تحملي   أنت حاملیُمنع استعمال ھذا الدواء إذا   •
لذلك إذا كنت في سّن الخصوبة، یُمنع استعمال الدواء دون اتخاذ وسائل ناجعة لمنع الحمل (أنظري   .ریڤلیمیدال تحملي خالل العالج بـ  •

 "). منع الحملالبند " 
 فوًرا. الطبیب، یجب علیك إیقاف العالج وإبالغ  ریڤلیمید إذا حملت خالل العالج بـ  •
 لة الحمل.أسابیع إضافیة بعد انتھاء استعمال الدواء قبل محاو   4یجب االنتظار لمدة  •

 
 دی م یلیڤرمعلومات للرجال الذین یتناولون 

، یجب علیك إبالغ الطبیب فوًرا. یوصى بأّن تتوجھ زوجتك إلى استشارة طبیّة  ریڤلیمیدإذا حملت زوجتك خالل الفترة التي تناولت فیھا  •
 بأسرع وقت ممكن.

 . ")منع الحمل استعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل (أنظر البند "  علیك یجب •
 

 اإلرضاع  
 .  ینتقل إلى حلیب األم  ریڤلیمید، ألنھ لیس معروفًا إذا كان وخالل فترات التوقف عن العالج  ریڤلیمید یُمنع اإلرضاع خالل العالج بـ 

 
 
 



 منع الحمل 
 دی میل یڤرمعلومات للنساء اللواتي تتناولن 

 . قبل بدء العالج بالمستحضر، اسألي الطبیب حول قدرتك على الحمل، كذلك في حالة كنت تعتقدین بأن احتمال حصول حمل لدیك ھو احتمال منخفض
   :بإمكانك أن تحملي إذا كان 
خالل العالج، خالل فترات    كل عالج، وعلى األقل مّرة كل أربعة أسابیع(قبل    الطبیبیجب علیك إجراء فحوصات حمل تحت إشراف   •

باستثناء الحالة التي قد خضعت إلجراء یمنع انتقال البویضات عبر قنوات    ، أسابیع بعد انتھاء العالج)  4  –  على األقلالتوقف عن العالج و
 فالوب إلى الرحم. 

 - باإلضافة إلى ذلك 
أسابیع قبل بدء العالج، خالل العالج، خالل فترات    4لمدة  على األقل  ریقتین لمنع الحمل في الوقت ذاتھ في كّل مّرة،  یجب استعمال ط •

 إال إذا كان االختیار ھو االمتناع عن النشاط الجنسي مع رجل.   –عن العالج  انتھاءبعد   على األقل أسابیع 4التوقف عن العالج ولمدة  
 بإرشادك حول وسائل منع الحمل المالئمة.  الطبیبسیقوم 

 
 دی م یلیڤرمعلومات للرجال الذین یتناولون 

، وعلى  العالجالواقي الذكري (الكوندوم) خالل    أنت ُملزم باستعمال. إذا كانت زوجتك حامال أو ممكن أن تحمل،  يإلى السائل المنو  ریڤلیمید ینتقل  
 أسابیع بعد انتھاء العالج (حتى إذا خضعت عملیة خصي).  4األقل لمدة 

  4ناجعة، واحدة على األقل، لمدة    منع حمل  وسائل، یجب التأكد من أن زوجتك تستعمل  إذا لم یكن من الممكن استعمال الواقي الذكري (الكوندوم)
 العالج.  إنھاءأسابیع بعد  4أسابیع قبل بدء العالج، خالل العالج، خالل فترات التوقف عن العالج ولمدة  

   أسابیع بعد انتھاء العالج.  4، خالل فترات التوقف عن العالج ولمدة ریڤلیمیدیُمنع التبّرع بالمني خالل العالج بـ 
 
  

 السیاقة واستعمال الماكینات 

بالتعب، بالنعاس أو بتشوش في الرؤیة ولذا یلزم توّخي الحذر أثناء سیاقة مركبة، أثناء تشغیل    ، قد یسبب استعمال ھذا الدواء إلى الشعور بالدوار
 فعّالیّة تتطلّب الیقظة.  كلماكینات خطیرة، وفي 

 
 : معلومات مھّمة عن قسم من مرّكبات الدواء

 على الكتوز.  ریڤلیمیدیحتوي 
    قبل بدء تناول ھذا الدواء.  الطبیبحّمل لسكریّات معینة، یجب استشارة تبأنك تعاني من عدم قدرة  الطبیبأخبرك إذا 

 
 كیف تستعمل الدواء؟ . 3

حَسب تعلیمات الطبیب. یجب علیك الفحص مع الطبیب أو الصیدلّي إذا لم تكن متأّكًدا فیما یتعلق بالجرعة وبطریقة    المستحضر دائًمایجب استعمال 
   .العالج بالمستحضر

 الجرعة: 
 . الجرعة وطریقة العالج سیحّددھما الطبیب، فقط

 
المتعّدد لدى المرضى الذین لیس بإمكانھم الخضوع لعملیة زرع نخاع عظمي، لدى المرضى   ورم النقويّ اللعالج  ریڤلیمید عندما یتّم إعطاء  •

"لماذا    1المرشحین لزرع نخاع عظمي أو لدى المرضى الذین حصلوا على عالجات أخرى قبل، فإنھ یُعطى مع أدویة أخرى (أنظروا البند  
 أعّد ھذا الدواء؟"). 

متالزمة خلل التنّسج  أو لعالج  النقوّي المتعّدد لدى المرضى الذین خضعوا لعملیة زرع نخاع عظمي  ورماللعالج  ریڤلیمید عندما یتّم إعطاء  •
 ، فإنھ یُعطى بمفرده. خلیة الغددسرطان الغدد اللیمفاویة أو  النقوي

یحتوي على المادة الفعّالة التي تدعى  لعالج سرطان الغدد اللیمفاویة الجریبي، فإنھ یُعطى مع دواء آخر الذي  ریڤلیمید عندما یتّم إعطاء  •
 ". ریتوكسیماب" 

من أجل الحصول على معلومات  بتمعن  بالدمج مع أدویة أخرى، یجب علیك قراءة النشرات الُمرفقة لھذه األدویة  دیمیلیڤرإذا كنت تتناول 
 . وتأثیراتھاإضافیّة حول استعمالھا  

 
 یجب استعمال ھذا الدواء بأوقات محّددة كما حّدد لك الطبیب. من المھم عدم تفویت أي جرعة.   یُمنع تجاوز الجرعة الموصى بھا.

 
 : العالج دورات

 یوًما).   21أسابیع ( 3یتّم تناول ھذا الدواء في أیام محّددة طیلة 
 ًما تدعى "دورة عالج". یو 21كل  •
 ذلك، في أیام معینة لن تتناول أي دواء. بحسب یوم الدورة، أنت تتناول واحد أو أكثر من األدویة. مع   •
 یوًما القادمة.   21الـ    طیلةیوًما، یجب علیك بدء "دورة" جدیدة   21بعد إكمال كل دورة من  •
 أو
 یوًما).   28أسابیع ( 4یتّم تناول ھذا الدواء في أیام محّددة طیلة  •
 یوًما تدعى "دورة عالج".  28كل  •
 أكثر من األدویة. مع ذلك، في أیام معینة لن تتناول أي دواء. بحسب یوم الدورة، أنت تتناول واحد أو  •
 یوًما القادمة.   28الـ    طیلةیوًما، یجب علیك بدء "دورة" جدیدة   28بعد إكمال كل دورة من  •

 
 



 : تناولتیجب أن   دیمیلیڤركم 
 ، سیقوم الطبیب بإرشادك حول: العالجقبل بدء 
 یجب علیك أن تتناول.  ریڤلیمیدكم من  •
 . ضرورة ھنالك  كانت إن ، ریڤلیمید كم من األدویة األخرى یجب علیك أن تتناول سویًا مع  •
 یجب علیك تناول كل واحد من األدویة.   العالجمن دورة  في أّي األیام •

 
 

 : طریقة تناول الدواء
 (من المفضل مع ماء).  الكبسوالت كاملةیجب بلع   •
یجب علیك  وبین الجلد، مكسورة  ریڤلیمیدفي كبسولة الموجود . إذا حدث تالمس بین المسحوق  تمضغ الكبسوالأو فتح،  كسر،  یُمنع •

 غسل الجلد جیًدا بالماء والصابون. 
أو الكبسولة. بعد   (البلیستر) طلمس الشریأثناء المتعالجین وأفراد عائلتھم ارتداء قفازات لالستعمال لمّرة واحدة  الطاقم الطبّي، یجب على   •

والتخلص  القابل لإلغالق بإحكام منع الكشف عن الجلد، ووضع القفازات في كیس من بالستیك من أجل  ذلك یجب نزع القفازات بحذر 
حوامل،  قد یكن بأنھن   یعتقدنك، یجب غسل الیدین جیًدا بالماء والصابون. النساء الحوامل أو اللواتي منھ وفقًا للقوانین المحلیة. بعد ذل

 االمتناع عن لمس الشریط (البلیستر) أو الكبسولة. علیھن یجب 
 مع أو بدون طعام. الكبسوالتیمكن تناول  •
 . لذلك في األیام التي ُحدّدت یجب تناول الدواء في نفس الوقت تقریبًا،  •

 
   : من الشریط ةإلخراج الكبسول

 عبر رقاقة األلومنیوم.  خارًجاأضغط على جانب واحدة فقط من الكبسولة من أجل دفعھا  •
 األمر قد یؤدي إلى كسرھا.  ھذا على مركز الكبسولة ألّن   ضغطتال  •

 

 
 
 

 مدة العالج 
العالج"). یجب علیك االستمرار دورات یوًما (أنظر أعاله البند "  28یوًما أو   21بدورات عالج، بحیث كل دورة عالج تستمر   ریڤلیمیدیتّم تناول 

 . بالتوقففي دورات العالج إلى أن یخبرك الطبیب 
 
 

 السحق/الشطر/المضغ  
 ماء والصابون. وبین الجلد، اغسل الجلد جیًدا بالالمكسورة إذا حدث تالمس بین المسحوق في الكبسولة یُمنع فتح، مضغ أو كسر الكبسولة الصلبة.  

 
 إذا تناولت عن طریق الخطأ جرعة أعلى مما یجب  

إلى الطبیب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى،   إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتالع كّمیة من الدواء عن طریق الخطأ فتوّجھ فوًرا 
   وأحضر علبة الدواء معك.

 
 إذا نسیت تناول الدواء 

 إذا نسیت تناول الدواء في الوقت المحدد،  
 ساعة: یجب تناول الكبسولة فوًرا.  12ومرت أقل  -
 ساعة: یُمنع تناول الكبسولة. یجب تناول الكبسولة التالیة في الموعد االعتیادي في الیوم التالي.  12أكثر من  ومّرت -

 یجب االستمرار في العالج بحسب توصیة الطبیب.  
 

 : إذا توقفت عن تناول الدواء
 . الطبیبال تتوقف عن تناول الدواء دون استشارة 

 كیف تستطیع المساھمة في نجاح العالج؟ 
 أكمل العالج بأكملھ كما أوصاك الطبیب.

   .الطبیب استشارة  بدون  بالدواء العالج عن التوقّف یُمنع الصّحیة،  حالتك على تحّسن طرأ  إذا حتى
 
 



  الطبّیة النّظارات ضع . دواء فیھا   تتناول مّرة   كلّ  في الدوائیّة الجرعة ومن  عبّوة الدواء على  تحقّق من الملصق! الظالم في  األدویة تناول یُمنع
 . إلیھا بحاجة كنت إذا
   .الصیدليّ   أو الطبیب فاستِشر الدواء استعمال  إلى بالنسبة إضافیّة  أسئلة لدیك  كانت إذا
 

   األعراض الجانبیّة:. 4

  أالّ  المحتمل من. الجانبیّة األعراض قائمة قراءة عند تصدم ال. المستخدمین من قسم  لدى جانبیّة أعراًضا ریڤلیمیدكجمیع األدویة، قد یسبّب استعمال 
 . منھا  أّيٍ  من تعاني

من المحتمل أن تحتاج إلى عالج طبّي   –الطبیب إذا الحظت ظھور أّي من األعراض الخطیرة التالیة  وتوجھ فوًرا إلى   دیمیلیڤ ر تناول عن توقف
    طارئ:
فعل  ، التي ممكن أن تكون أعراض ردود في التنفس أو حكة   اتشرى، طفح جلدّي، انتفاخ في العینین، في الفم أو في الوجھ، صعوب  •

 قي.  أ) ورد فعل تangioedemaالتي تدعى وذمة وعائیة ( تحسّسیة خطیرة
قد ینتشر مع فقدان واسع للجلد في كل أنحاء الجسم (متالزمة  ن مكن أن یبدأ كطفح في منطقة واحدة لكالذي یرد فعل تحسسي خطیر  •

 ). البشرةجونسون و/أو نخر سام في   – ستیفنز 
)، عقد  Eosinophilia  – الیوزینیَّاتطفح جلدي منتشر، حرارة جسم مرتفعة، ارتفاع في إنزیمات الكبد، مشاكل في جھاز الدم (كثرة   •

متالزمة   أو  DRESSوأعراض جھازیة أیًضا مثل الیوزینیَّاتجسم أخرى (رد فعل للدواء مع كثرة   أعضاءتورط و  ویة متضخمةامفیل
 "تحذیرات خاصة المتعلقة باستعمال الدواء").   2(أنظر البند فرط حساسیة للدواء). 

 
 متعالجین  10من بین  1أكثر من   لدى أعراض جانبیة خطیرة التي یمكن أن تظھر  

  : بواحد من األعراض الجانبیّة الخطیرة التالیة كنت تشعر إذا  فوًرا الطبیب أبلغ
 )sepsis –للعدوى، وھذا یشمل عدوى في جھاز الدم (تعفن الدم  آخر عارضسخونة، قشعریرة، آالم حلق، سعال، تقّرحات في الفم أو أّي  •
 نزیف أو كدمة بدون وجود إصابة  •
 الرجلین أو في   آالم في الصدر •
 ضیق تنفس   •
 عظام، ضعف عضالت، ارتباك أو تعب التي ممكن أن تكون جمیعھا بسبب مستوى مرتفع من الكالسیوم في الدم. آالم •

 
قد    األمر الذيفي تخثر الدم (صفائح الدم)،  تساعدخالیا الدم التي عدد العدوى وأیًضا  حاالت عدد خالیا الدم البیضاء التي تقاوم  ریڤلیمیدقد یخفض 
ُخثار)، في  /جلطة دمویةدم في األوردة ( حدوث تخثراتأیًضا إلى   ریڤلیمیدنزیف من األنف وكدمات. قد یؤّدي  ، مثل اضطرابات نزفیة یؤّدي إلى 

 دموي رئوي، نوبة قلبیة أو سكتة دماغیة.  تخثرالشرایین أو الرئتین التي من الممكن أن تؤّدي إلى 
 

 أعراض جانبیّة خطیرة إضافیّة  
 

  لذلك  .ریڤلیمید ھذا الخطر مع استعمال   قد یزدادوعدد ضئیل من المتعالجین قد یطّور أنواًعا إضافیة من السرطان،  اإلشارة إلى أنّ  ةمن الضرور 
 . ریڤلیمیدبخصوص أنواع سرطان جدیدة خالل عالجك بـ  بدقة   حالتك الطبیبسیتابع 

 
 متعالجین:  10من بین   1أكثر من ممكن أن تظھر لدى  -أعراض جانبیّة شائعة جًدا 

 إلى إرھاق وضعف ، والذي یؤدي بدوره  فقر الدم قد یسبّب الذي األمر  ،انخفاض في عدد خالیا الدم الحمراء •
 طفح جلدي، حّكة  •
 في األطراف آالم آالم في الظھر،   عظام، آالم مفاصل، آالم  ، عضالت  آالم ضعف عضالت،   العضالت،   تشنجات في •
 والرجلینالیدین انتفاخ عام الذي یشمل انتفاخ  •
 ضعف، تعب  •
 وقشعریرة ، ُسعال شبیھة باإلنفلونزا التي تشمل سخونة، آالم عضالت، صداع، ألم أذنینسخونة وأعراض  •
 ، دوار، ارتجاف الرجلینفقدان الشعور، شعور بالوخز أو الحرقة في الجلد، آالم في الیدین أو في  •
 في حاّسة الذوق  اتاضطراب انخفاض في الشھیة،  •
 ازدیاد األلم، حجم الورم أو احمرار حول الورم  •
 فقدان الوزن  •
 آالم في البطن، حرقة إمساك، إسھال، غثیان، تقیؤات،  •
 البوتاسیوم أو الكالسیوم و/أو الصودیوم في الدم مستویات منخفضة من  •
 عمل الغدة الدرقیة أقل مما ینبغي علیھا أن تعمل •
وھي حالة التي   ، في الرئتین  ویةخثرات دمتخثار)، ألم في الصدر أو ضیق تنفس (التي قد تكون أعراًضا ل/لجلطة دمویة(قد یكون عارًضا  الرجلألم في   •

 تسمى "انصمام رئوّي") 
 في الرئتین وفي مسالك التنفس العلویّة عدوى ، الموجودة حول األنف، تشمل عدوى في الجیوب األنفیة حاالت عدوى من كل األنواع  •
 ضیق تنفس  •
 رؤیة ضبابیة  •
 ، الزرق) السادّ عدسة العین ( تعّكر •
 أداء سلیم ، التي تشمل عدم عمل الكلى كما ینبغي أو عدم قدرة الكلى على الحفاظ على مشاكل في الكلى •
 في فحوصات الكبد غیر سلیمة  نتائج  •
 ارتفاع في نتائج فحوصات الكبد  •
 ) vasculitis - تغییرات في قیم البروتین في الدم التي ممكن أن تسبب إلى انتفاخ الشرایین (التھاب األوعیة الدمویة •



 ارتفاع في مستوى السكر في الدم (سكري) •
 انخفاض في مستوى السكر في الدم  •
 صداع حاالت   •
 نزیف من األنف  •
 جفاف في الجلد  •
 اكتئاب، تغییرات في المزاج، صعوبات في النوم  •
 سعال •
 ھبوط في ضغط الدم  •
 شعور باالنزعاج في الجسم، شعور سيء •
 ، جفاف في الفم والتھاب في الفم ألم  •
 جفاف  •

 
 متعالجین:    10من بین   1حتى لدى  ممكن أن تظھر   -أعراض جانبیّة شائعة 

 تدمر كریات الدم الحمراء (فقر دم انحاللي) •
 أنواع معیّنة من أورام الجلد  •
 نزیف من اللثة، من المعدة أو من األمعاء •
 نبضات قلب (خفقان) بطیئة، سریعة أو غیر منتظمة  ، ارتفاع في ضغط الدم  •
 تحلل عادي وشاذ لخالیا الدم الحمراء جة ینتارتفاع في كمیة المادة الناتجة  •
 ارتفاع في نوع البروتین الذي یشیر إلى وجود التھاب في الجسم  •
 نتیجة كدمات، انتفاخ في الجلد مليء بالدم، كدمات نتیجة وجود نزیف تحتھ، الذي یحدث عادة الجلد  ، تغیر في لون تصبّغ مفرط للجلد  •
 ارتفاع في حمض البول في الدم  •
 ، شرى جلد متشقق، جلد متقشراحمرار في الجلد، الجلد،  فيتفشي  •
 تعّرق متزاید، تعّرق لیلي  •
 أو بتغییرات في الصوت  الصوت جودة في صعوباتصعوبات في البلع، ألم حنجرة،  •
 سیالن األنف  •
 أو عدم التحّكم في التبّول  بكّمیات أكبر أو أقّل من المعتادإنتاج بول  •
 دم في البول  •
 )في القلبعالمة لقصور ھذا وضعیة االستلقاء (قد یكون صوًصا في نفس، خ تضیق   •
 صعوبة الوصول إلى حالة االنتصاب  •
 (مشكلة في األذن الداخلیة التي تؤدي إلى إحساس بدوران كل شيء)، فقدان الوعي بشكل مؤقت  فیرتجو  ، سكتة دماغیة، إغماء  •
أو تقیؤات، التي قد تكون عالمات  إحساس بالتعّرق وصعوبات تنفس، غثیان أو إلى البطن، الظھر آالم في الصدر التي تمتد إلى الذراعین، الرقبة، اللثة،  •

 (احتشاء عضلة القلب)  قلب لنوبة  
 عضلي، انعدام الطاقة  ضعف •
 آالم في الرقبة، آالم في الصدر  •
 قشعریرة  •
 انتفاخ في المفاصل  •
 تدفق مرارة الكبد تباطؤ أو انسداد   •
 أو المغنیسیوم في الدم الفوسفات مستویات منخفضة من  •
 صعوبة في الكالم  •
 ضرر في الكبد  •
 ، صعوبة في الحركة خلل في التوازن  •
 (طنین) رنین/صفیر في األذنین صمم،  •
 آالم عصبیة، إحساس غیر طبیعي وغیر لطیف باألخص عند اللمس  •
 في الجسم   فائض حدید •
 عطش  •
 ارتباك  •
 آالم أسنان  •
 سقوط الذي ممكن أن یسبب إصابة  •

 
 

 متعالج: 100من بین   1ممكن أن تظھر لدى حتى   -أعراض جانبیّة غیر شائعة 
 نزیف داخل الجمجمة  •
 مشاكل في الدورة الدمویة  •
 البصر فقدان  •
 فقدان الشھوة/الرغبة الجنسیة (الغریزة الجنسیة) •
 ) Fanconi syndrome -التبّول بكمیة كبیرة، المصحوب بآالم في العظام والوھن التي قد تكون عالمات لخلل كلوّي (متالزمة فانكوني  •
  –في الجلد، طفح جلدي، ألم أو انتفاخ في البطن حكة  أو العینین (یرقان)، براز ذات لون شاحب، بول بلون غامق،  اصفرار الجلد، األغشیة المخاطیة  •

 ) قصور في الكبدھذه قد تكون أعراض إلصابة في الكبد (
 ) caecitisو أالتھاب القولون الذي یدعى األمعاء الغلیظة ( انتفاخ أو إسھال الذین قد یكونان أعراض اللتھابآالم في البطن،   •
   ))renal tubular necrosisاألنبوبّي الكلوّي (النخر ضرر للخالیا في الكلیة ( •



  تغیّر في لون الجلد، حساسیة لضوء الشمس •
مضاعفات أیضیّة (بتبادل المواّد) التي قد تحدث خالل عالج  –  tumour lysis syndrome)متالزمة إذابة/انحالل الورم ( •

نواتج انحالل خالیا سرطان میّتة، وقد تشمل تغیّرات في التركیب  السرطان، وأحیانًا حتى بدون عالج. تحدث ھذه المضاعفات بسبب 
مستویات مرتفعة من البوتاسیوم، الفوسفات، َحمض البول (الیوریك)، ومستویات منخفضة من الكالسیوم التي تؤّدي إلى   :الكیماوّي للدم

 ت. تغیّرات في أداء وظائف الكلى، نظم القلب (النبض)، اختالجات وأحیانًا إلى المو
 (فرط ضغط دم رئوي) الدم إلى الرئتین ارتفاع في ضغط الدم في األوعیة الدمویة التي تزّود  •

 
 

 من المعطیات المتوفرة: نسبة شیوعھا  ال یمكن تحدید أعراض جانبیّة  - نسبة شیوع غیر معروفة
یستمّر بضعة أیام، وقد یكون مصحوبًا بغثیان، تقیؤات، سخونة، ونبض سریع   الذيألم مفاجئ أو معتدل لكن متفاقم، في البطن العلوّي و/أو في الظھر  •

 قد تشیر ھذه األعراض إلى التھاب في البنكریاس.  –
 لتھاب في نسیج الرئة. صفیر أثناء التنفس، ضیق تنفس أو سعال جاّف، التي قد تكون عالمات تحدث نتیجة ا •
بَْیَدات)، حیث جزء   شوھدت حاالت نادرة لتحلل العَضل (آالم عضالت، َوَھن أو انتفاخ) التي من الممكن أن تؤدي إلى مشاكل في الكلیة (اْنِحالَلُ  • الرُّ

  مع ستاتین (نوع دواء لخفض الكولیسترول).  ریڤلیمید  تّم تناول منھا كان عندما 
لكریات  ل  كاسر جلديحالة التي تؤثر على الجلد والتي تحدث نتیجة عدوى في األوعیة الدمویة الدقیقة، المصحوب بألم مفاصل وسخونة (التھاب وعائي  •

 البیضاء).  
ة، غثیان، تقیؤات، دم  شدید، سخون  بطنإذا كنت تشعر بألم  إلى الطبیبتفُكك جدار المعدة أو المعي. قد یؤدي األمر إلى حاالت عدوى خطیرة. توجھ  •

 في البراز أو تغییرات في عادات األمعاء (الخروج).  
الذي یؤدي إلى طفح جلدي ُمؤلم مع حویصالت) وتكرر    ، مرض ڤیروسيالعصبيالھرپس  (حاالت عدوى ڤیروسیة، التي تشمل الھرپس النطاقي  •

 (الذي قد یؤدي الصفرار الجلد والعینین، بول بلون بني غامق، ألم في الجانب األیمن من البطن، سخونة، غثیان).  Bالتھاب الكبد الڤیروسي من نوع  
   ). ، قلبرفض عضو مزروع (مثل كلیة  •

 
 األعراض الجانبیّة أو إذا عانیت من عرض جانبّي غیر مذكور في النشرة، علیك استشارة الطبیب.إذا تفاقم أحد  إذا ظھر عرض جانبي، 

  لىمن الممكن تبلیغ وزارة الصّحة عن أعراض جانبیّة من خالل الضغط على الرابط "التبلیغ عن أعراض جانبیّة نتیجة لعالج دوائي" الموجود ع
الذي یحّولك إلى استمارة عبر اإلنترنت للتبلیغ عن األعراض الجانبیّة، أو   )www.health.gov.il(موقع وزارة الصّحة  في  الرئیسیة  لصفحةا

 https://sideeffects.health.gov.ilعبر دخول الرابط:  
 drugsafety@neopharmgroup.com المتعالجین التابعة إلى صاحب التسجیل:وعن طریق البرید اإللكتروني إلى وحدة 
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األوالد و/أو األطفال، وھكذا   اول أیدي ومجال رؤیةتجنّب التسّمم! یجب حفظ ھذا الدواء، وكّل دواء آخر، في مكان مغلق، بعیًدا عن متن •
 ! الطبیب من صریحة تعلیمات بدون  تقیّؤال تسبّبال تتجنّب التسّمم. 

 
تاریخ انتھاء الصالحیّة ینسب إلى الیوم األخیر من نفس  . ) الظاھر على العبّوةexp. dateیُمنع تناول الدواء بعد تاریخ انتھاء الصالحیّة ( •

 .الشھر
 

 : شروط التخزین
 . C025یُمنع التخزین بدرجة حرارة تزید عن  

بھا، تُحفظ األدویة لمّدة محدودة، فقط. یُرجى االنتباه إلى تاریخ انتھاء الصالحیة للمستحَضر! في    بشروط الرزم/الخزن الموصى  التخزینحتى مع 
 أّي حال من الشك، علیك أن تستشیر الصیدلّي الذي زوّدك بالدواء.  

 یُمنع خزن أدویة مختلفة في العبّوة نفسھا.
 . للطبیبالتي لم تستخدم للصیدلّي أو  ریڤلیمید  كبسوالتیجب إعادة جمیع 

 
 معلومات إضافیّة  .6

 : أیًضا  الدواء،  یحتوي الفعّالة،  الماّدة إلى باإلضافة
 

 : الكتوز
 mg 73.5الكتوز ال مائي   – ملغ 2.5 ریڤلیمید
  mg 147الكتوز ال مائي   –  ملغ 5 ریڤلیمید
  mg 144.5الكتوز ال مائي  – ملغ 7.5 ریڤلیمید
  mg 294الكتوز ال مائي  – ملغ 10 ریڤلیمید
  mg 289الكتوز ال مائي  – ملغ 15 ریڤلیمید
  mg 244.5الكتوز ال مائي  – ملغ 20 ریڤلیمید
  mg 200الكتوز ال مائي  – ملغ 25ریڤلیمید 

 
 : مواد غیر فعّالة

Lactose Anhydrous, microcrystalline Cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate 
 

 : غالف الكبسولة
 gelatin, titanium dioxide, FD&C Blue no.2 and yellow iron oxide (FDA/E172): ملغ 2.5 ریڤلیمید
 gelatin and titanium dioxide:  ملغ 5 ریڤلیمید

http://www.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/
mailto:drugsafety@neopharmgroup.com


 gelatin, titanium dioxide and yellow iron oxide (FDA/E172): ملغ 7.5 ریڤلیمید
 gelatin, titanium dioxide, FD&C Blue no.2 and yellow iron oxide (FDA/E172): ملغ 10 ریڤلیمید
 gelatin, titanium dioxide and FD&C Blue no.2 :ملغ 15 ریڤلیمید
 gelatin, titanium dioxide, FD&C Blue no.2 and yellow iron oxide (FDA/E172): ملغ 20 ریڤلیمید
  gelatin and titanium dioxide :ملغ 25 ریڤلیمید

 : حبر للطباعة
 shellac, dehydrate alcohol, isopropyl alcohol, butyl alcohol, propylene glycol,  

purified water, strong ammonia solution, potassium hydroxide and black iron oxide. 

 :وما ھو محتوى العبّوة الدواء كیف یبدو 
 ’REV 2.5 mg‘أخضر/أبیض، مع ختم  -كبسوالت صلبة ذات لون أزرق: ملغ 2.5 ریڤلیمید •
 ’REV 5 mg‘ كبسوالت صلبة ذات لون أبیض، مع ختم : ملغ 5 ریڤلیمید •
 ’REV 7.5 mg‘كبسوالت صلبة ذات لون أصفر فاتح/أبیض، مع ختم : ملغ 7.5 ریڤلیمید •
 ’REV 10 mg‘أخضر/أصفر فاتح، مع ختم -كبسوالت صلبة ذات لون أزرق: ملغ 10 ریڤلیمید •
 ’REV 15 mg‘كبسوالت صلبة ذات لون أزرق فاتح/أبیض، مع ختم  : ملغ 15 ریڤلیمید •
 ’REV 20 mg‘أخضر/أزرق فاتح، مع ختم -كبسوالت صلبة ذات لون أزرق: ملغ 20 ریڤلیمید •
 ’REV 25 mg‘ كبسوالت صلبة ذات لون أبیض، مع ختم: ملغ 25 ریڤلیمید •

 

  21كبسوالت. تحتوي كل عبّوة بالمجمل على   7شرائط، ویحتوي كل شریط على   3تتوفر الكبسوالت داخل عبّوات. تحتوي كل عبّوة على  
 كبسولة. 

 : وعنوانھ صاحب التسجیل
 . 4917001، پیتح تیكڤا  7063، ص.ب. 6نیئوفارم سیانتیفیك م.ض.، شارع ھشیلوح 

 
 : اسم المنتج وعنوانھ

 سلجین إنترناشیونال سارل، بودري، سویسرا. 
 

 وفق تعلیمات وزارة الصحة.  2021تّم تحریرھا في آب 
 

 رقم تسجیل الدواء في سجّل األدویة الرسمّي في وزارة الصّحة:  
  33894-24-151:ملغ 2.5 ریڤلیمید
 140-45-31660:  ملغ 5 ریڤلیمید

  33896-25-151:ملغ 7.5 ریڤلیمید
 140-46-31661:ملغ 10 ریڤلیمید

 140-47-31662: ملغ 15 ریڤلیمید

  33965-26-151:ملغ 20 ریڤلیمید
 31663-48-140: ملغ 25 ریڤلیمید

 
 

 لتبسیط قراءة ھذه النشرة وتسھیلھا ورد النّص بصیغة المذّكر. مع ھذا فالدواء معّد لكال الجنسین. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


