
 1986دلة (مستحضرات) ـــ انشرة للمستھلك بموجب أنظمة الصی
 یسّوق الدواء حسب وصفة طبیب فقط

 ®إف –جونال 
 

 محلول للحقن ضمن قلم جاھز للحقن 
 الجلدللحقن تحت 

 
 ملل)  1میكروغرام/ 44ملل ( 1و.د*/ 600 فولیتروپین ألفا :الفعّالة ّدةالما

Follitropin Alfa 600 IU/1 mL (44 mcg/1 mL) 
 متوفر بالمقادیر الدوائیة التالیة: 

 IU/0.5 mL 300 ®إف –جونال 
 IU/0.75 mL 450 ®إف –جونال 
 IU/1.5 mL 900 ®إف –جونال 

 )IUوحدات دولیة  –و.د *(
 

 .6ــ أنظري الفقرة في المستحضر  مثیرة للحساسیّة الوالمواد غیر الفعالة 
 

 لدیكِ تحتوي ھذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت    إقرئي النشرة بتمعن حتى نھایتھا قبل إستعمالك للدواء.
 النشرة بمتناول الید، من الجائز أن تحتاجي لقرائتھا بتمعن ثانیة.بفظي تأسئلة إضافیة، راجعي الطبیب أو الصیدلي. إح

 . لحالتك ةمشابھ ةالطبی حالتھموصف ھذا الدواء للعالج من أجلك. ال تعطیھ لآلخرین. فھو قد یضرھم حتى ولو بدا لك أن 
لم  أنھ  ممكن من الأي عرض جانبي ذلك طبیب أو الصیدلي. یشمل ال لجانبیة، تحدثي مع إذا قاسیت من أي نوع كان من األعراض ا

 . 4یدّون في ھذه النشرة. أنظري الفقرة 
 

 ألي غرض مخصص الدواء  .1
(  –جونال   ألفا  فولیتروپین  على  یحتوي  دواء  عن  عبارة  ھو  للجریبات Follitropin Alfaإف  ض  محّرِ ھورمون  من  نوع   .(

)FSH(  ،  (منشطات منسلیة) التي تتدخل في التكاثر والخصوبة. یُنتج   " چونادوتروپینات" ینتمي الى فصیلة الھورمونات المسماة
 فولیتروپین ألفا بتقنیة الھندسة الوراثیة.  

 
 إف للحاالت التالیة: –یُستعمل جونال 

 
 :لدى النساء

للمساعدة في تحریر بویضة من المبیض (إباضة) لدى نساء لیس بإمكانھن اإلباضة واللواتي لم یستجبن لعالج بدواء یسمى  •
 . " كلومیفین سیترات" 

یسمى   • إضافي  دواء  ألفا"بمشاركة  أو    "لوتروپین  ملوتن  المبیض    –)  LH(ھورمون  من  بویضة  تحریر  على  للمساعدة 
 .)LH -و FSHلدیھن إباضة ألن جسمھن ینتج القلیل جداً من المنشطات المنسلیة ((إباضة) لدى نساء ال تحدث 

• ) الخصوبة  عالجات  یجتزن  نساء  لدى  بویضات)  (الحاویة  الجریبات  من  عدد  تطور  في  على    معالجةللمساعدة  تساعدك 
 .قناة فالوبالحمل)، مثل اإلخصاب خارج الجسم، نقل األمشاج إلى قناة فالوب أو نقل بویضة مخصبة إلى  

 
 : لدى الرجال

یعانون    الذین  للمساعدة في إنتاج النطاف لدى الرجال  -)  hCGبمشاركة دواء إضافي یُسمى منشط منسلي مشیمي بشري ( •
 .نتیجة نسبة منخفضة لھورمونات معینة من العقم

 
 من المنشطات المنسلیة. الفصیلة الدوائیة:

 
 قبل إستعمال الدواء  .2

 اإلخصاب ملزمان بإجتیاز فحص قبل بدء العالج من قبل طبیب مختص في عالج إضطرابات الخصوبة.  عالجلوزوجك  أنتِ 
 



 الدواء: استعمالال یجوز 
الدواء األخرى كما ھي مفصلة في    لدیك  وجدت إذا   • ض للجریبات أو ألحد مركبات  المحّرِ للھورمون  حساسیة (آلیرجیا) 

 . 6الفقرة 
 . أو الغدة النخامیة (كلتاھما أجزاء من المخ) المھادورم في غدة تحت  وجد لدیك إذا •
 

 إحدى الحاالت التالیة: إمرأة ولدیك تِ إذا كن
 . في فترة الحمل أو الرضاعة كنتِ  •
 غیر معروف.  تضخم المبایض أو أكیاس من السوائل في المبایض (كیسات في المبایض) مصدرھا  •
 . أنزفة مھبلیة (من المھبل) غیر مشخصة •
 . سرطان الثدي، سرطان الرحم أو سرطان المبایض •
نقطاع مبكر للطمث) أو تشوھات في األعضاء حالة غالباً ما یكون فیھا الحمل السلیم غیر ممكن، مثل: قصور المبایض (إ •

   .التناسلیة
 

 إذا كنت رجالً ولدیك: 
 .في الخصیتینه ؤشفاضرر ال یمكن  •

جونال   تستعملي  إستشیري    –ال  واثقة،  تكوني  لم  إذا  سابقاً.  ذكرت  التي  الحاالت  إحدى  علیك  إنطبقت  إذا  بدء الإف  قبل  طبیب 
 اإلستعمال.  

 
 تحذیرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء 

 
 )Porphyria( پورفیریا

پورفیریا (مرض إستقالبي یتجلى بعدم طبیب، إذا علمت بأنك تعانین أو أن أحد أفراد عائلتك یعاني من  القبل بدء العالج أطلعي  
 القدرة على تفكیك الپورفیرینات). عبارة عن مرض یمكن أن ینتقل بالوراثة. 

 علیك إبالغ الطبیب حاالً إذا:
 ،خاصة في المناطق التي تتعرض للشمس في أوقات متقاربة  ،كنت تالحظین أن جلدك أصبح ھشاً ویتغطى بسھولة بفقاعات •

 و/أو
 .الم بطنیة، آالم في الذراعین أو آالم في الرجلین كنت تعانین من آ •

 من الجائز أن یوصي الطبیب في الحاالت التي ذكرت بإیقاف العالج.
 

 Ovarian Hyper-Stimulation Syndrome (OHSS)متالزمة فرط تحریض المبیض  
). حالة تتمیز بتطور أكثر من الالزم للجریبات OHSSفرط تحریض المبیض (  حصوللدى النساء یزید ھذا الدواء من خطورة  

إذا   الوزن،  أصبت بوتشكل كیسات كبیرة.  إذا شعرت   بدأت تتقیّئینبغثیان أو    شعرتآالم في أسفل البطن، زیادة سریعة في  أو 
ب إتصلي  التنفس،  في  الدواالبصعوبات  إستعمال  بالتوقف عن  تعلیمات  الطبیب  لك  أن یصدر  الجائز  فوراً، من  (أنظري طبیب  ء 

 ).  4الفقرة 
بھ.    OHSSرض  اع الموصى  العالجي  بالنظام  لدیك وتقیدك  إباضة  في حال عدم حدوث  أقل شیوعاً  األحیان  یكون  في بعض 

یؤدي جونال    المتباعدة،  بـ  للمبیض  –العالج  خطیر  تحریض  فرط  إلى  نھائي   ،إف  إلنضاج  دواء  بإعطاء  ذلك  ترافق  إذا  إال 
). في حال تطور فرط تحریض مبیضي فمن الجائز  hCG  -  human chorionic gonadotropinللجریبات (یحتوي على  

للجریبات ولتحریض اإلباضة (الأن یمتنع   النھائي  الدواء لإلنضاج  العالجیة ویرشدك hCGطبیب عن إعطاء  الدورة  ) في ھذه 
، خالل أربعة  لمنع الحمل  اع عن ممارسة العالقات الجنسیة أو یوصي بإستعمال وسائل منع الحمل العازلة (مثل كوندوم)باإلمتن

 أیام على األقل. 
 

 حمل متعدد األجنة 
على األغلب توائم، وذلك مقارنة بالحمل الطبیعي.    ،إف، تزداد الخطورة لحدوث حمل متعدد األجنة  –في أعقاب إستعمال جونال  

إن الحمل متعدد األجنة قد یسبب لك وللرضع مضاعفات طبیة. یمكنك تقلیل خطورة حدوث حمل متعدد األجنة بواسطة إستعمال 
المناسب من جونال   الدوائي  الموصى بھ. في أعقاب إستعمال تقنیات اإل  –المقدار  العالجي  للنظام  خصاب، فإن  إف واإلنصیاع 

 أو بعدد األجنة التي یتم إدخالھا للرحم.  الخطورة لحمل متعدد األجنة تتعلق بعمرك، بجودة وبعدد البویضات المخصبة
 

 إجھاض 
في أعقاب إستعمال تقنیات اإلخصاب أو تحریض المبایض إلنتاج بویضات، فإن إحتمال حدوث إجھاض یرتفع بالمقارنة مع إمرأة 

 ذات حمل طبیعي.
 



 ) thromboembolic events حاالت إلنصمام خثاري؛( مشاكل بتخثر الدم
أو إذا حدثت   دماغیة  إذا عانیت في الماضي أو مؤخراً من خثرات دمویة في الرجل أو في الرئتین، أو إجتزت نوبة قلبیة أو سكتة

دوث أو تفاقم ھذه المشاكل في أعقاب  تلك األمور لدى أحد أفراد عائلتك، حینئذ من الجائز أن تكوني معرضة لخطورة أكبر لح
 إف.  –العالج بـ جونال 

 
 في الدم FSHرجال لدیھم نسبة أعلى مما ینبغي من 

) في دمك، قد تدل على ضرر في FSHإذا كنت رجالً، فإن وجود نسبة أعلى مما ینبغي من الھورمون المحرض للجریبات (
 إف ال یكون ناجعاً في ھذه الحاالت. –الخصیتین. عادة جونال  

  6-4للنطاف بعد    اأن یجري لك فحصبإف ومراقبة العالج، فمن الجائز أن یطلب    –طبیب محاولة العالج بـ جونال  الإذا قرر  
 أشھر عالجیة. 

 
 والمراھقون األطفال 

 سنة.  18إف غیر موصى بھ لإلستعمال لدى األطفال والمراھقین دون عمر  –إن جونال 
 

 التفاعالت بین األدویة 
أو لطبیب ا أخبريبما في ذلك أدویة بدون وصفة طبیة وإضافات غذائیة،  ،أدویة أخرى ،إذا كنت تتناولین، أو إذا تناولت مؤخراً 

 تستعملین: باألخص إذا كنتِ  الصیدلي عن ذلك.
إف قد    –ھذه األدویة بمشاركة جونال    تناول). إن  hCGأدویة أخرى تُستعمل لتحریض اإلباضة (مثل كلومیفن سیترات أو   •

 یزید من إستجابة الجریبات. 
• ) المنسلیة  للمنشطات  محرر  أو GnRH  -  Gonadotropin Releasing Hormoneھورمون  مثبط  نوع  من   (

فإن   أو مضاد).  (مقلد  ض  أن    ھذهمحّرِ یمكن  الذي  األمر  اإلباضة،  لتوقف  الجنسیة وتؤدي  الھورمونات  نسبة  تقلل  األدویة 
 إف، من أجل إنتاج الجریبات. –یؤدي لزیادة المقدار الدوائي المطلوب من جونال 

 
 الحمل واإلرضاع

 إف إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.  –ال یجوز إستعمال جونال 
 

 السیاقة وإستعمال الماكنات 
 على السیاقة أو إستعمال الماكنات. ةقدرالمن غیر المتوقع أن یؤثر ھذا الدواء على 

 
 معلومات ھامة عن بعض مركبات الدواء

 . " خال من الصودیوم" یعتبر  -للمقدار الدوائي ملغ) صودیوم  23میللیمول ( 1إف یحتوي على أقل من  –جونال  •
 ملغ سكروز لكل ملل.  60إف على  –یحتوي جونال  •
 

 كیفیة إستعمال الدواء .3
المستحضریجب   لم تكوني واثقة  استعمال  إذا  الصیدلي  أو من  الطبیب  دائماً. علیك اإلستیضاح من  الطبیب  تعلیمات  من    حسب 

 . الجرعة وطریقة العالج بالمستحضر
 

 إستعمال الدواء
 الدواء مخصص للحقن تحت الجلد. القلم الجاھز للحقن یمكن إستعمالھ لعدة عملیات حقن. 

 .إف یجب أن تتم تحت المراقبة الطبیة –الحقنة األولى من جونال   •
 . إف من أجل حقن الدواء –طبیب أو الممرضة كیفیة إستعمال جونال الیریك  •
 .وتصرفي وفقاً لذلك " تعلیمات الحقن" إف، الرجاء إقرئي بتمعن  –لـ جونال  اذاتی اإذا كنت تجرین حقن •
 

 الجرعة 
 . اإلعتیادي وفقاً لإلستطبابالمقدار الدوائي وطریقة العالج یحددان من قبل الطبیب فقط. فیما یلي المقدار الدوائي 

 .) وبالمیلیلیترات (ملل) IUالمقادیر الدوائیة تظھر بوحدات دولیة (
 

 نساء
 النساء اللواتي لیس لدیھن إباضة ولیس لدیھن طمث أو لدیھن طمث غیر منتظم:

 .إف مخصص عادة للعالج الیومي –جونال  •
العالج بـ جونال   • فإبدئي  الـ    –إذا كان الطمث لدیك غیر منتظم،  إذا لم    7إف خالل  الطمثیة.  لدیك یأیام األولى للدورة  كن 

 .طمث فإبدئي بإستعمال الدواء في أي یوم یناسبك



 . ملل) IU )0.12-0.24 150-75إف ھو   –المقدار الدوائي الیومي اإلبتدائي العادي من جونال  •
تحصلین ، حتى  IU  75حتى    IU  37.5یوماً بـ    14أیام أو كل    7إف أن یزداد كل    –مقدار الدوائي من جونال  المن شأن   •

 . على اإلستجابة المرجوة
 . ملل) IU )0.36 225إف على األغلب لن یكون أعلى من  –من جونال   األقصى المقدار الدوائي الیومي •
ھو   r-hCG(  میكروغرام  250معاد الدمج    hCGیدة إضافیة من  عند تحقیق اإلستجابة المرجوة، ستحصلین على حقنة وح •

من   دوائي  مقدار  أو  الوراثیة)  الھندسة  بتقنیة  المختبر  في  إنتاجھ  یتم  مشیمي  ھورمون  عن  -5,000 قدره  hCGعبارة 
10,000  IU    إف. یوصى بإقامة عالقات جنسیة في    –ساعة بعد إعطاء الحقنة األخیرة من جونال    48-24یعطى خالل

 . وفي الیوم الذي یلیھ hCGیوم إعطاء حقنة 
 

إف. في الدورة العالجیة التالیة،   –أسابیع، فیجب إیقاف الدورة العالجیة بـ جونال    4طبیب إستجابة مرجوة بعد  الإذا لم یالحظ  
 إف أكبر من المقدار السابق.  –من جونال  اإبتدائی ادوائی اطبیب مقدارالیعطیك س

عالج ال)، فسوف یتم إیقاف  OHSS  2إذا إستجاب جسمك بشكل مبالغ للعالج (متالزمة فرط تحریض المبیض، أنظري الفقرة  
إف   –من جونال    ادوائی  اطبیب مقدارالیصف لك  سالعالجیة التالیة    خالل الدورة.  hCGولن تحصلي على المقدار الدوائي من  

 أقل من المقدار السابق.
 

 :LH - و FSHالنساء اللواتي لیس لدیھن إباضة ولیس لدیھن طمث وتم تشخیصھن ذوات مستوى منخفض جداً من 
ملل)    0.12(  IU  75ملل) سویة مع    IU  )0.12-0.24  150-75إف ھو    –المقدار الدوائي اإلبتدائي العادي من جونال   •

 .لوتروپین ألفا
 . أسابیع 5یجب حقن الدوائین بكل یوم خالل فترة حتى  •
  تحصلین ، حتى  IU  75حتى    IU  37.5یوماً بـ    14أیام أو كل    7إف من شأنھ أن یزداد كل    –مقدار الدوائي من جونال  ال •

 . على اإلستجابة المرجوة
 ھو  r-hCGمیكروغرام (  250معاد الدمج    hCGستحصلین على حقنة وحیدة إضافیة من    ،عند تحقیق اإلستجابة المرجوة •

یتم   IU  10,000-5,000قدره    hCGھورمون مشیمي یتم إنتاجھ في المختبر بتقنیة الھندسة الوراثیة) أو مقدار دوائي من  
إف ولوتروپین ألفا. یوصى بإقامة عالقات جنسیة في   –الحقنة األخیرة من جونال  إعطاء  ساعة بعد    48-24خالل    إعطاؤه

إدخال    hCGیوم إعطاء   الجسم بواسطة  داخل  إجراء إخصاب  باإلمكان  ذلك  عن  یلیھ. بدالً  الذي  الیوم  النطاف    خلیةوفي 
 . لجوف الرحم 

 
لم یالحظ   العالجیة بـ جونال    5طبیب إستجابة مرجوة بعد  الإذا  الدورة  إیقاف  التالیة إف.    –أسابیع، فیجب  الدورة العالجیة  في 

 إف أكبر من المقدار السابق.  –من جونال  اإبتدائی ادوائی اطبیب مقدارالیعطیك س
 

عالج بما في  ال)، فسیتم إیقاف  OHSS  2إذا إستجاب جسمك بشكل مبالغ للعالج (متالزمة فرط تحریض المبیض، أنظري الفقرة  
 إف أقل من المقدار السابق.  –طبیب مقداراً دوائیاً من جونال ال. في الدورة العالجیة التالیة یصف لك  hCGذلك إعطاء  

 
 إجراء أي تقنیة إخصاب:النساء اللواتي یتوجب أن یجرى لدیھن تحریض إلنضاج عدة بویضات لجمعھا قبل 

جونال   • من  العادي  اإلبتدائي  الیومي  الدوائي  ھو    –المقدار  أو    IU  )0.24-0.36  225-150إف  الثاني  الیوم  من  ملل)، 
   .الثالث للدورة العالجیة

  450ھو    األقصى   إف، ذلك یتعلق بإستجابتك. المقدار الدوائي الیومي  –من الجائز حتى أن یزداد المقدار الدوائي من جونال  •
IU )0.72 (ملل . 

أیام لكن ذلك قد یحدث بمدى بین   10یستمر العالج حتى تتطور البویضات للنقطة المرجوة. یحدث ھذا على األغلب خالل   •
 .متى یحدث ذلكطبیب مراقبة حسب فحوص الدم و/أو أولتراساوند لیفحص الیوماً. یجري  5-20

ھو    r-hCG(میكروغرام    250معاد الدمج    hCGعندما تصبح البویضات جاھزة، سوف تتلقین حقنة وحیدة إضافیة من   •
من   دوائي  مقدار  أو  الوراثیة)  الھندسة  بتقنیة  المختبر  في  إنتاجھ  یتم  مشیمي  ھورمون  عن  -5,000قدره    hCGعبارة 

10,000  IU  یعطى جونال    48-24  خالل  الذي  من  األخیرة  الحقنة  إعطاء  بعد  لجمع    –ساعة  األوان  ھو  ھذا  إف. 
 .البویضات

 
 -  GnRHطبیب أوالً عملیة اإلباضة بواسطة الھورمون المحرر للمنشطات المنسلیة (الفي حاالت أخرى، من الجائز أن یوقف  

Gonadotropin Releasing Hormoneض. یبدأ ا إف بعد حوالي أسبوعین   –لعالج بـ جونال  ) من نوع المثبط أو المحّرِ
ض. یجب مواصلة العالج المشترك بالمستحضرین حتى حصول النضوج المرجو للجریبات.  من بدء العالج بالمستحضر المحّرِ

ض   بمحّرِ العالج  أسبوعین من  بعد  قدره    –یعطى جونال    GnRHمثالً،  دوائي  بمقدار  یتم   7لفترة    IU  225-150إف  أیام. 
 مبیض. المالءمة المقدار الدوائي وفقاً إلستجابة 

 



 : الرجال 
 . hCGملل) باإلعطاء المشترك مع  IU )0.24 150إف ھو   –المقدار الدوائي العالجي اإلعتیادي من جونال  •
 . أشھر على األقل 4یعطى ھذا العالج المشترك ثالث مرات في األسبوع لمدة  •
شھراً   18العالج المشترك لمدة  بأن تواصل  طبیب أن یقترح  الأشھر، فمن شأن    4في حال عدم حدوث إستجابة للعالج بعد   •

 . على األقل
 

 .ال یجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى بھ
 

 بالخطأ مقداراً دوائیاً أكبر تناولتإذا 
تأثیر ھو  ما  معروف  كبیرة  تناول  غیر  جونال    جدا  كمیة  فرط   –من  متالزمة  حدوث  توقع  باإلمكان  أنھ  من  الرغم  على  إف، 

المبیض ( إذا تم إعطاء 4) كما وصف في الفقرة  OHSSتحریض  المبیض تحدث فقط  . مع ذلك، فإن متالزمة فرط تحریض 
hCG  متالزمة فرط تحریض المبیض  2أیضاً (أنظري الفقرةOHSS.( 

 
 الدواء تناولإذا نسیت 
نسیت   فال ھ  تناولإذا  المطلوب،  الوقت  في  الدواء  الموعد    تناولي،  امضاعف  ادوائی  امقدار  تتناولي  ذا  في  التالي  الدوائي  المقدار 

 طبیب. الاإلعتیادي وإستشیري 
 ال یجوز التوقف عن العالج بالدواء بدون إستشارة الطبیب أو الصیدلي حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحیة. 

 
 المواظبة على العالج حسب توصیة الطبیب. یجب 

 
  ضعي.  فیھا دواء تتناولین  كل مرة  في  یجب تشخیص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي!  ظالمال  األدویة في  ال یجوز تناول

 النظارات الطبیة إذا كنت بحاجة الیھا.
 إذا توفرت لدیك أسئلة إضافیة حول إستعمال الدواء، إستشیري الطبیب أو الصیدلي.

 
 األعراض الجانبیة  .4

جونال   إستعمال  إن  دواء،  بكل  األعراض   –كما  قائمة  من  تندھشي  ال  المستعمالت.  بعض  عند  جانبیة  أعراضاً  یسبب  قد  إف 
 الجانبیة. من الجائز أال تعانین أیاً منھا.  

 
 أعراض جانبیة خطیرة لدى النساء: 

البطن   • أسفل  في  عن    مصحوبةآالم  تنجم  أن  شأنھا  من  األعراض  ھذه  وتقیؤات،  المبیض  بغثیان  تحریض  فرط  متالزمة 
)OHSS  ما ینبغي للعالج وعلى أنھ تطورت كیسات كبیرة في أكثر م). ذلك قد یدل على أن المبایض إستجابت بشكل مفرط

 ).متعالجات 10من بین  1رض الجانبي شائع (قد یظھر لدى ا). ھذا الع" OHSS" تحت  2المبایض (أنظري أیضاً الفقرة 
تحریض المبیض خطیراً عندما یطرأ تضخم ملحوظ على المبایض، تناقص في إنتاج البول،   رض متالزمة فرطاقد یصبح ع •

الع الصدر. ھذا  أو في  البطن  السوائل في  إمكانیة تراكم  تنفسیة و/أو  الوزن، صعوبات  الجانبي غیر شائع (قد  ازیادة  رض 
 متعالجة). 100من بین  1یظھر لدى 

ھذه األعراض نادرة (قد تحدث   .إنفتال المبایض أو تطور خثرات دمویة  :مضاعفات لمتالزمة فرط تحریض المبیض، مثل •
 متعالجة). 1,000من بین  1لدى 

مضاعفات خطیرة لخثرات دمویة (إنصمامات خثاریة) أحیاناً لیست متعلقة بمتالزمة فرط تحریض المبیض. یمكن أن تؤدي  •
مشاكل في " تحت    2أو نوبة قلبیة (أنظري أیضاً الفقرة    دماغیة  ھذه المضاعفات إلى ألم في الصدر، ضیق في التنفس، سكتة

 متعالجة).  10,000من بین   1). ھذه األعراض نادرة جداً (قد تظھر لدى  " تخثر الدم
 

 أعراض جانبیة خطیرة لدى الرجال والنساء: 
التنفس قد تكون خطیرة في  بصعوبات في    مصحوبردود فعل تحسسیة مثل: طفح، إحمرار الجلد، شرى وإنتفاخ في الوجھ   •

 متعالج).  10,000من بین  1رض الجانبي نادر جداً (قد یظھر لدى  ابعض األحیان. ھذا الع
 

العالج   مراجعة الطبیب بشكل فوري، من الجائز أن یوقف لكِ   إذا كنت تالحظین واحداً من األعراض الجانبیة التي ذكرت، علیكِ 
 إف.  –جونال  بـ
 

 لدى النساء:أعراض جانبیة أخرى 
 متعالجات) 10من بین   1(قد تظھر لدى أكثر من  شائعة جداً 

 أكیاس من السوائل في المبایض (كیسات في المبایض) •
 صداع  •



 ردود فعل موضعیة في منطقة الحقن مثل: ألم، إحمرار، كدمة، إنتفاخ، و/أو تھیج •
 

 متعالجات) 10من بین   1(قد تظھر لدى  شائعة
 بطنال في آالم •
 غثیان، تقیؤات، إسھال، تقلصات وإنتفاخ في البطن •
 

 متعالجة) 000,10من بین  1(قد تظھر لدى   نادرة جداً 
الوجھ مترافق بصعوبات تنفسیة. ھذه األعراض قد تكون   • إنتفاخ في  الجلد، شرى،  ردود فعل تحسسیة مثل: طفح، إحمرار 

 خطیرة 
 قد یتفاقم الربو   •
 

 أعراض جانبیة أخرى لدى الرجال: 
 متعالجین) 10من بین   1(قد تظھر لدى أكثر من  شائعة جداً 

 مرار، كدمة، إنتفاخ و/أو تھیجردود فعل موضعیة في منطقة الحقن مثل: ألم، إح •
 

 متعالجین) 10من بین   1(قد تظھر لدى  شائعة
 ــــ دوالي الخصیتین)   varicoceleإنتفاخ األوردة فوق وخلف الخصیتین ( •
 تطور ثدیین، حب الشباب أو زیادة الوزن  •
 

 متعالج) 000,10من بین  1(قد تظھر لدى   نادرة جداً 
بصعوبات تنفسیة. ھذه األعراض قد تكون   مصحوبردود فعل تحسسیة مثل: طفح، إحمرار الجلد، شرى، إنتفاخ في الوجھ   •

 خطیرة 
 قد یتفاقم الربو   •
 

علیك  النشرة،  في  مذكورة  غیر  جانبیّة  أعراض  من  عانیت  إذا  أو  الجانبیّة  األعراض  أحد  تفاقم  إذا  جانبي،  عرض  ظھر  إذا 
 استشارة الطبیب. 

 
 التبلیغ عن أعراض جانبیة:

 " تبلیغ عن أعراض جانبیة عقب عالج دوائي" باإلمكان التبلیغ عن أعراض جانبیة لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط  
) الصحة  وزارة  لموقع  الرئیسیة  الصفحة  على  للنمwww.health.gov.ilالموجود  یوجھك  الذي  عن )  للتبلیغ  المباشر  وذج 

 أعراض جانبیة، أو عن طریق تصفح الرابط:
https://sideeffects.health.gov.il 

 
 كیفیة تخزین الدواء .5
و/أو  تجنبي • رؤیة  األطفال  أیدي   ومجال  متناول  بعیداً   عن  مغلق  في   مكان  آخر  دواء  وكل  الدواء  ھذا  حفظ    التسمم!  یجب 

 .الرضع،  وذلك لتفادي  إصابتھم بالتسمم. ال تسببي التقیؤ بدون تعلیمات صریحة من الطبیب
تاریخ • إنقضاء  بعد  الدواء  إستعمال  یجوز  (   انتھاء  ال  الخرطوشة  exp. dateالصالحیة  ملصقة  ظھر  على  یظھر  الذي   (

 .تاریخ الصالحیة إلى الیوم األخیر من نفس الشھر انتھاء والعلبة. یشیر
 . ال یجوز التجمید درجات مئویة). 8-2(في درجة حرارة تتراوح بین   الثالجةیجب التخزین في  •
  . للثالجةال یجوز إعادتھ    .أشھر  3درجة مئویة حتى    25خالل فترة صالحیتھ، باإلمكان حفظ المستحضر بدون فتحھ دون   •

 .تالفھ حتى ولو لم تستعملیھبعد ھذا الموعد یجب إ
 .في العلبة األصلیة لحمایتھ من الضوء یجب حفظھ •
 . ال یجوز إستعمال الدواء إذا الحظت بأن المحلول لیس رائقاً أو یحتوي على جزیئات أو إذا تضرر المستحضر •
 إف.  –یوصى بكتابة تاریخ بدء اإلستعمال األولي على ظھر قلم جونال   •
 . یوماً من موعد الفتح یجب إتالفھ 28بإنتھاء الــ  .یوماً فقط 28درجة مئویة حتى  25دون  حفظ المستحضر  یجب ، بعد الفتح •
التخلص من أدویة ال تستعملیھا بعد. تساعد  ال یجوز رمي أدویة لمیاه المجاري أو للقمامة البیتیة. إسألي الصیدلي عن كیفیة   •

 . ھذه الوسائل في الحفاظ على البیئة
 

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


 معلومات إضافیة  .6
 ماذا یحتوي الدواء 

 المادة الفعالة ھي فولیتروپین ألفا •
 میكروغرام) من فولیتروپین ألفا. IU )44  600بكل میلیلیتر من المحلول ھناك  •

 بالمقادیر الدوائیة التالیة: یتوفر القلم الجاھز للحقن 
300 IU/0.5 mL )22  (میكروغرام 

450 IU/0.75 mL )33  (میكروغرام 
900 IU/1.5 mL )66  (میكروغرام 

 
 -یحتوي الدواء باإلضافة للمادة الفعالة أیضاً  •

Sucrose, m-cresol, disodium phosphate dihydrate, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, 
Poloxamer 188, L-methionine, concentrated phosphoric acid, sodium hydroxide and water for 
injection . 

 
 كیف یبدو الدواء وما محتوى العلبة

 . إف متوفر بقلم جاھز للحقن، یحتوي محلول رائق وعدیم اللون –جونال  •
   .اإلستعمالتحتوي العلبة على قلم واحد جاھز للحقن وإبر أحادیة  •
 

 81220، یاڤنھ 18میرك سیرونو م.ض.، شارع ھكیشون  :وعنوانھالتسجیل صاحب 
 

 ھولندا  ، أمستردام ،.B.V أوروبامیرك  :اسم المنتج وعنوانھ
 

 00 31061 55 131 ل الدواء في سجل األدویة الحكومي في وزارة الصحة:یسجترقم 
 

 وفق تعلیمات وزارة الصحة.  2021في أیار ھذه النشرة  تم تحریر
 

لكال  مخصص  الدواء  فإن  ذلك،  من  الرغم  على  المؤنث،  بصیغة  النشرة  ھذه  صیاغة  تمت  القراءة،  وتھوین  سھولة  أجل  من 
 الجنسین.

 


