
 
 
 

 1986 -نشرة للمستھلك بموجب أنظمة الصیادلة (مستحضرات)  
 یسّوق الدواء بموجب وصفة طبیب فقط. 

 
 كبسوالت لالستعمال عن طریق الفم أو المھبل 200اوتروجستان 
 كبسوالت لالستعمال عن طریق الفم أو المھبل 100اوتروجستان 

 
 المادة الفعالة وكمیتھا:   

 ملغ  100كبسولة على پروجسترون : تحتوي كل 100اوتروجستان 
Progesterone (micronized) 100 mg 

 ملغ  200: تحتوي كل كبسولة على پروجسترون 200اوتروجستان 
Progesterone (micronized) 200 mg 

       
 . 6والفقرة  " الدواءمعلومات ھامة عن بعض مركبات " أنظري الفقرة  -المواد غیر الفعالة ومولدات الحساسیة في المستحضر  

 
تحتوي ھذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لدیك  أقرئي النشرة بتمعن حتى نھایتھا قبل استعمالك للدواء. 

 أسئلة إضافیة، راجعي الطبیب أو الصیدلي. 
 ھن الطبیة مشابھة. وصف ھذا الدواء للعالج من أجلك. ال تعطیھ لألخریات. فھو قد یضرھن حتى لو بدا لك أن حالت 

 
 . ألي غرض مخصص الدواء؟ 1

عالج االضطرابات الناجمة عن نقص الپروجسترون مثل: متالزمة ما قبل الطمث، طمث   باالستعمال عن طریق الفم (فموي): 
 عالج مشترك مع اإلستروجینات.   -وفي فترة سن الیأس   ،منتظمغیر 

المذكورة أعاله، یعطى كعالج ھورموني داعم خالل مسیرة اإلخصاب   العالجات إضافة إلى  -  باالستعمال عن طریق المھبل 
خارج الرحم، باإلخصاب العفوي أو في عالجات تحریض اإلباضة لدى متعالجات یعانین من مشاكل في الخصوبة أو خلل في  

االستعمال  االستطباب عن طریق الفم أو سّبب  فیھا وظیفة المبایض، لمنع حاالت اإلجھاض المتكررة، وفي الحاالت التي یمنع
 في الماضي أعراض جانبیة.   الفموي  

 تنتمي المادة الفعالة إلى فصیلة الھورمونات الپروجیستوجینیةالفصیلة العالجیة: 
 

 . قبل استعمال الدواء 2
 x :ال یجوز استعمال الدواء إذا 

 ). 6المركبات اإلضافیة التي یحویھا الدواء (أنظري الفقرة كنت حساسة (ألیرجیة) للمادة الفعالة أو لكل واحد من  •
 لدیك خلل خطیر في وظائف الكبد.   •
 لدیك حالیاً أو ھنالك شك لوجود سرطان خبیث (ورم) في الثدي أو في األعضاء التناسلیة.  •

 
 تحذیرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء ! 

 المستحضر ال یمنع حصول حمل وال یُستعمل كوسیلة لمنع الحمل.   •
 ال یؤثر المستحضر على تخثر الدم، ال یزید من تشكل الخثرات الدمویة وال یسبب زیادة في ضغط الدم.  •
لدیك، فإن  من الدورة الشھریة  15إذا بدأ العالج بـ اوتروجستان أبكر مما ینبغي خالل الشھر، باألخص قبل الیوم الـ  •

 الدورة الشھریة قد تصبح أقصر أو قد یظھر نزف. 
% من اإلجھاضات العفویة المبكرة تعود إلى عیوب وراثیة، لكن التلوثات واالضطرابات المیكانیكیة قد  50أكثر من  •

تسبب أیضاً إجھاضاً مبكراً. في ھذه الحالة إن الپروجسترون قد یعیق نزع الجنین المیت، لذلك فإن إعطاء  
 پروجیسترون یجب أن یكون محدوداً لحاالت یكون فیھا إفراز الجسم األصفر غیر كافي، حسب توصیات الطبیب. ال

 
 التدخین ! 

 قد یقلل التدخین من التوافر البیولوجي للپروجسترون. 
 

 األطفال والمراھقون ! 
 المستحضر لیس مخصصاً لألطفال والمراھقین.

 
 التفاعالت بین األدویة ! 

تستعملین أو استعملت مؤخراً، أدویة أخرى بما في ذلك أدویة بدون وصفة طبیة وإضافات غذائیة احكي للطبیب أو  إذا كنت  
 باألخص إذا كنت تستعملین: للصیدلي عن ذلك. 

أیام في كل دورة   10خالل العالج بالھورمونات البدیلة باإلستروجین، یوصى باستعمال الپروجسترون على األقل  •
 إنھ ضروري، من أجل الحصول على أقصى فائدة من اإلستروجین. شھریة، بل 

قد یكون لبعض األدویة المضادة للصرع وبعض المضادات الحیویة تأثیراً على اوتروجستان. وبطریقة مشابھة، قد   •
 یؤثر اوتروجستان على أدویة عالج السكري. 

 
 استعمال الدواء واستھالك الكحول ! 

 حول إلى زیادة التوافر البیولوجي للپروجسترون. قد یؤدي االستھالك المفرط للك



 
 

 الحمل، اإلرضاع والخصوبة ! 
 ال توجد موانع استطباب الستعمال اوتروجستان خالل فترة الحمل، بما في ذلك األسابیع األولى من الحمل. 

 یمكن إعطاء اوتروجستان لمنع حاالت اإلجھاض المتكرر، حسب توصیة الطبیب. 
 انتقال الپروجسترون إلى حلیب األم بشكل كاٍف. ال یوصى باستعمال الپروجسترون في فترة اإلرضاع. لم یتم دراسة 

 
 السیاقة واستعمال الماكینات ! 

إن استعمال ھذا الدواء قد یسبب الدوار ویضعف الیقظة وبالتالي یجب اتخاذ الحیطة أثناء قیادة المركبات، تشغیل ماكینات خطرة  
 الیقظة. وأي نشاط یتطلب 

 
 معلومات ھامة عن بعض مركبات الدواء ! 

 صویا. ال یجوز استعمال الدواء إذا كنت حساسة للصویا. الیحتوي الدواء على 
 

 . كیفیة استعمال الدواء؟3
 یجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعلیمات الطبیب.  

 المقدار الدوائي وطریقة العالج بالمستحضر. علیك االستیضاح من الطبیب أو الصیدلي إذا لم تكوني واثقة بخصوص 
 المقدار الدوائي وطریقة العالج یحددان من قبل الطبیب فقط. المقدار الدوائي االعتیادي ھو عادة: 

 
 : 100اوتروجستان 

المفضل تناولھا  كبسوالت في الیوم. إذا كان المقدار الدوائي ھو كبسولتین في الیوم، من  3-2لالستعمال عن طریق الفم (البلع):  
كبسوالت في الیوم فمن المفضل تناول كبسولة واحدة في الصباح (ساعتین بعد وجبة   3قبل النوم. إذا كان المقدار الدوائي  

 الفطور) وكبسولتین قبل النوم. 
 الیوم. من المفضل استعمالھا بمقادیر مقسمة حسب تعلیمات الطبیب.  في كبسوالت    6-2لالستعمال عن طریق المھبل: 

 
 : 200اوتروجستان 

 قبل النوم.  في الیوم لالستعمال عن طریق الفم (البلع): كبسولة واحدة  
 ملغ إضافیة في الصباح.  100 - ملغ قبل النوم و 200یجب استعمال مقدار دوائي أكبر یجب تناول  فیھا في الحاالت التي

 حسب تعلیمات الطبیب.  بمقادیر مقسمةا كبسوالت في الیوم. من المفضل استعمالھ  3-1لالستعمال عن طریق المھبل: 
 

 ال یجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى بھ. 
 سیرشدك الطبیب بالنسبة لمدة العالج. ال یجوز التوقف عن العالج قبل ذلك. 

 ال یجوز المضغ!  
 وفي الصباح حسب الحاجة. لالستعمال عن طریق الفم (البلع): یجب بلع الكبسولة مع القلیل من الماء في المساء قبل النوم  

 
 لالستعمال عن طریق المھبل: یجب إدخال الكبسولة عمیقاً في المھبل. 

إدخال الدواء باالستعمال عن طریق المھبل: أوالً، اغسلي یدیك. إذا لزم األمر، استعملي الموصل الخاص. إذا كنت حامالً، یجب  
 الدواء.  الموصل من أجل إدخالإذا یُسمح استعمال الفحص مع الطبیب  

علیك االستلقاء على الظھر، حیث الرجلین منثنیتین وركبتیك متجھتین نحو األعلى. حسب الحاجة، بواسطة الموصل، أدخلي  
الدواء إلى المھبل عمیقاً ما أمكن بدون استعمال قوة أو تسبب انزعاج. حرري الدواء بواسطة دفع المكبس. انتظري عدة دقائق  

 االستلقاء. قبل نھوضك من 
 اغسلي الموصل ویدیك بواسطة الصابون والماء الساخن. 

 
 قد تشعرین بدوار، إرھاق وآالم.  إذا استعملت بالخطأ مقداراً دوائیاً أكبر،

باالستعمال عن طریق الفم، األعراض الجانبیة ھي عادة عالمات لجرعة مفرطة. تختفي ھذه العالمات بدون عالج عند تخفیض  
 أو عن طریق زیادة المقدار الیومي لإلستروجین المعطى بالمشاركة مع اوتروجستان للعالج في سن الیأس.  المقدار الدوائي

 المقدار الدوائي االعتیادي قد یكون أكبر مما ینبغي بالنسبة لقسم من المتعالجات بسبب أي حساسیة. في ھذه الحالة: 
جیسترون الدوائي أو استعمالھ في المساء قبل النوم،  إذا تطور لدیك نعاس أو دوار عابر، یجب تخفیض مقدار الپرو •

 أیام في كل دورة.  10لمدة 
إذا أصبحت الدورة الشھریة أقصر أو إذا حدث نزف غیر منتظم، یوصى ببدء العالج بـ اوتروجستان متأخراً أكثر في   •

 ). 17بدالً من الیوم  19الدورة (مثالً، في الیوم 
 

أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجھي حاالً للطبیب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى  إذا استعملت مقداراً دوائیاً مفرطاً 
 وأحضري معك علبة الدواء. 

 
 ء في الوقت المحدد، ال یجوز استعمال مقداراً دوائیاً مضاعفاً.  إذا نسیت استعمال ھذا الدوا

 توصیة الطبیب. یجب المواظبة على العالج حسب 
 

تستعملین فیھا دواء. ضعي النظارات   في كل مرة ال تستعملي األدویة في العتمة! یجب تشخیص طابع الدواء والمقدار الدوائي 
 الطبیة إذا احتجت لھا. 

 إذا توفرت لدیك أسئلة إضافیة حول استعمال الدواء، استشري الطبیب أو الصیدلي. 
 



 
 األعراض الجانبیة: . 4

قد یسبب أعراضاً جانبیة عند بعض المستعمالت. ال تندھشي من قائمة األعراض   اوتروجستانكما بكل دواء، إن استعمال 
 الجانبیة. فمن الجائز أال تعانین أیا منھا.

 لوحظت األعراض الجانبیة التالیة عند االستعمال عن طریق الفم (البلع): 
 أعراض جانبیة شائعة  

 أعراض تظھر لدى 
مستعمالت من   1-10

 100بین 

أعراض جانبیة غیر  
 شائعة

 أعراض تظھر لدى 
مستعمالت من   1-10

 1,000بین 

 أعراض جانبیة نادرة 
 أعراض تظھر لدى 

مستعمالت من   1-10
 10,000بین 

أعراض جانبیة نادرة  
 جداً  

أعراض تظھر لدى أقل  
من مستعملة واحدة من  

 10,000بین 
اضطرابات في الجھاز  

 التناسلي والثدي 
تغییرات في الدورة   -

 الشھریة 
 غیاب الطمث  -
 بین الدورات نزف  -
 

   آالم في الثدیین -

اضطرابات في الجھاز  
 العصبي

 نعاس  - صداع  -
 دوار عابر  -

 اكتئاب  - 

اضطرابات في الجھاز  
 الھضمي

 تقیؤات  - 
 إسھال  -
 إمساك  -

  غثیان -

   انسدادي یرقان  -  اضطرابات في الكبد 
اضطرابات في جھاز  

 المناعة
 شرى  -   

اضطرابات في الجلد  
 واألنسجة تحت الجلد 

 حكة  - 
 حب شباب  -

 كلف  - 

 
عند االستعمال عن طریق المھبل (المھبلي)، لم تالحظ أي حاالت بارزة لعدم تحمل محلي (حرق، حكة، إفرازات دھنیة) في  

 األبحاث المختلفة. 
من الدورة الشھریة لدیك، فإن الدورة   15اوتروجستان أبكر مما ینبغي خالل الشھر، باألخص قبل الیوم الـ إذا بدأ العالج بـ 

 الشھریة قد تصبح أقصر أو قد یظھر نزف. 
باإلضافة إلى ذلك، إذا كان المقدار الدوائي للدواء مرتفع جداً، فمن الجائز حدوث نعاس أو دوار. ستزول ھذه األعراض مع  

 دار الدوائي، دون المساس بفائدة العالج. تخفیض المق
 

إذا ظھر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى األعراض الجانبیة، أو عندما تعانین من عرض جانبي لم یدرج في ھذه النشرة،  
 علیك استشارة الطبیب. 

 
أعراض جانبیة عقب عالج دوائي»  باإلمكان التبلیغ عن أعراض جانبیة لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبلیغ عن 

) الذي یوجھك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن www.health.gov.ilالموجود على الصفحة الرئیسیة لموقع وزارة الصحة (
 https://sideeffects.health.gov.il/أعراض جانبیة، أو عن طریق تصفح الرابط: 

 
 . كیفیة تخزین الدواء؟5

تجنبي التسمم! یجب حفظ ھذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعیداً عن متناول أیدي ومجال رؤیة األطفال و/أو الرضع،  
 التقیؤ بدون تعلیمات صریحة من الطبیب.  يوذلك لتفادي إصابتھم بالتسمم. ال تسبب 

الذي یظھر على ظھر العلبة. یشیر تاریخ الصالحیة إلى الیوم   ).exp(ال یجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاریخ الصالحیة 
 األخیر من نفس الشھر. 

 .  درجة مئویة 25یجب التخزین في درجة حرارة دون 
 

 . معلومات إضافیة:6
  Sunflower Oil, Soya Bean Lecithin یحتوي الدواء باإلضافة للمادة الفعالة أیضاً على

 Gelatin, Glycerin, Titanium Dioxide, Purified waterتركیب الكبسولة:  
                               

 كیف یبدو الدواء وما ھو محتوى العلبة: 
كبسولة لونھا مائل   30العلبة كبسولة، إجمالي ما یوجد في  15تحتوي على منھما : لویحتین كل واحدة 100اوتروجستان 

 لألصفر لینة مستدیرة. 
 . كبسولة لونھا مائل لألصفر لینة على شكل بیضة  15كبسوالت، إجمالي  8أو  7 على : لویحتین تحتوي 200اوتروجستان 

 
 . 4524075، ھود ھشارون 4كتسات م.ض. شارع ھحاراش  صاحب االمتیاز وعنوانھ: 

 
 مختبرات بزینس إنترناشیونال، فرنسا.  اسم المنتج وعنوانھ: 

 3 Rue Du Bourg L'abbe 750003 Paris, France. 
 

 بموجب تعلیمات وزارة الصحة.   08/2021 تم إعداد ھذه النشرة في تاریخ

http://www.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/


 
 

 : الحكومي في وزارة الصحةرقم سجل الدواء في سجل األدویة 
 1324426341 -  100اوتروجستان 
 1287330719 -  200اوتروجستان 
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