
 

  1986 -نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (المستحضرات) 

  يتم تسويق الدواء بوصفة طبيب فقط 
  

  ®پلوسأتاكند 

  أقراص 
  

  ة التركيب
  كل قرص يحتوي على:

  Candesartan cilexetil 16 mg  ملغ  16كانداسارتان سيلكستيل 

  Hydrochlorothiazide 12.5 mg  ملغ  12.5هيدروكلورثيازيد 

  
  "معلومات إضافية".  – 6لالطالع على المكونات غير النشطة يرجى الرجوع إلى البند 

  حتى نهايتها، قبل أن تستخدم الدواء.   بعناية  النشرة قراءةيرجى 

  احتفظ بهذه النشرة، فربما ستحتاجها الحقًا. 

  راودتك أسئلة إضافية، فيرجى التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.  تتضمن هذه النشرة معلومات مختصرة عن الدواء. إذا 

  تم وصف هذا الدواء لعالج مرضك. ال تعطيه إلى أشخاص آخرين. فقد يضر بهم حتى إذا كنت تعتقد بأن مرضهم شبيه. 

  لما يخصص هذا الدواء؟ .1
عندما  أتاكند   الدم،  ضغط  ارتفاع  لعالج  مخصص  بپلوس  العالج  يكون  لوحدهواسطة  ال  هيدروكلورثيازيد    )candesartan(  كانداسارتان  أو 

)hydrochlorothiazide (.كافيًا  

  الفصيلة العالجية 
ويؤدي ، IIنجيوتنسين أيعمل من خالل حصر تأثيرات هرمون ، IIدواء ينتمي لمثبطات مستقبل أنجيوتنسين  )Candesartan cilexetil(  كانداسارتان سيلكستيل
 ض ضغط الدم.لتوسع أوعية الدم وخف

  sodium chloride  ـلتخلص من ملح الا من خالل هو دواء ينتمي لفئة أدوية تسمى مدرات البول. يعمل الدواء) Hydrochlorothiazide(  هيدروكلورثيازيد
  والماء عن طريق جهاز البول وبذلك يؤدي لخفض ضغط الدم.

  
  قبل استخدام الدواء  .2

  :إذا الدواء  هذا استعمال  يجوز ال

  ً6أنظر البند كانداسارتان سيلكستيل أو هيدروكلورثيازيد أو ألحد المركبات الغير فعالة (ا ألحد المركبات الفعالة كنت حساس .(  

  ِ(لألنثى)حامالً   كنت البند     أنظري  المعلومات  من  للمزيد  الحمل،  بداية  في  كذلك  الدواء  استعمال  تجنب  (يفضل  الثالث  الشهر    بعد 
  رضاع" أدناه). اإل حمل و ال"

 عندها يجب استشارة طبيب. ف ،اميدات. إذا لم تكن متأكدً ابوجود حساسية ألدوية من عائلة السولفون تعرف  

 ) كنت تعاني من النقرصgout .(  

 فراز عصارة المرارة).إني من مشاكل وخيمة في الكبد أو الكلية، أو الركود الصفراوي (اضطراب في انتاج عصارة المرارة و/أو اضطراب في  كنت تعا  

 .(مثل مستويات منخفضة من البوتاسيوم أو مستويات مرتفعة من الكالسيوم) في حال اضطراب في ميزان السوائل أو الكهارل  

  ًضغط الدم يحتوي على أليسكيرين لخفض  كنت تتناول دواءaliskiren  .وتعاني من السكري  

  ًلخفض ضغط الدم يحتوي على أليسكيرين  كنت تتناول دواءaliskiren .وتعاني من مشاكل في أداء الكلى  

  
  پلوسأتاكند  تحذيرات خاصة بشأن استخدام 

  لطبيب إذا: ا أخبر ،پلوسأتاكند  واسطة قبل العالج ب  ! 

  داء القلب، الكبد أو الكلى. أكنت تعاني من خلل في  

  .كنت تعاني من السكري  

  كان لديكSLE ) ذئبة.(  

  ًا لزراعة كلية.  خضعت مؤخر  

X 

! 



 

 

  ًا من تقيؤ وخيم.  كنت تعاني من إسهال أو تقيؤ أو عانيت مؤخر  

  ولي)األسمى كذلك فرط األلدوستيرونية ي( من مرض في الغدة الدرقية (أدرينال) يسمى متالزمة كون كنت تعاني  .  

  .كان لديك انخفاض ضغط الدم  

   .عانيت من سكتة دماغية في السابق  

 .عانيت من ربو أو تحسس  

   تخديرال بتوليفة مع مواد  پلوس  أتاكند    قد يؤدي  پلوس.أتاكند  كنت على وشك الخضوع لجراحة، عليك أن تبلغ الطبيب أو طبيب األسنان بخصوص تناولك 
  خفاض في ضغط الدم.الن

  ًا لطعام معين أو لدواء معين، عليك أن تبلغ الطبيب بخصوص ذلك قبل تناول الدواء.  كنت حساس  

  ًاكنت تتناول واحد   ُ   ستعمل لعالج ارتفاع ضغط الدم. من األدوية التالية التي ت

o  مثبطات األنزيمACE ) مرتبطة بالسكري.  تعاني من مشاكل في الكلىبريل) خاصة إذا كنت يما نوبريل، ر يناالبريل، ليسإ  -مثل  

o  أليسكيرينaliskiren.  

  أداء الكلى، ضغط الدم ومستوى الكهارل  -في هذه الحالة قد يتوجب على الطبيب أن يفحص ويراقب المقاييس التالية 
  بوتاسيوم) في الدم بفواصل زمنية منتظمة.   -(مثال 

   اإلصابةاستعمال هيدروكلورثيازيد من خطر قد يزيد غير متوقعة في الجلد خالل استعمال الدواء.  آفةب أصبتمرضت بالسابق بسرطان الجلد، أو إذا  
  االستعمال طويل األمد وبجرعات عالية.  لدىميالنوما)، خاصة ال  غيرسرطان في الجلد والشفتين (سرطان جلد من نوع ب

  پلوس.أتاكند ل استعمال خال) UVبنفسجية ( الشعة فوق األيجب حماية الجلد من التعرض للشمس و

  لم في العين. قد تكون هذه عالمات الحتباس سوائل في الطبقة الوعائية في العين ( أ انخفاض في الرؤية أو   تعاني منكنتchoroidal effusion (  أو
هذه الحالة فقد تؤدي لفقدان الرؤية بشكل دائم. إذا كان   . إذا لم تعالجپلوسأتاكند ارتفاع بضغط العين وقد تظهر خالل ساعات إلى بضعة أسابيع من تناول 

  هذه األعراض.ب  إلصابةخطر أعلى لل معرًضا ميد، قد تكونالديك في السابق تحسس للبنسلين أو للسولفون

  قد يرغب الطبيب بأن يلتقي بك بوتيرة أعلى، في حال وجود واحد من الحاالت المذكورة أعاله. 

  وس قد يسبب فرط تحسس في الجلد عند التعرض للشمس. پلأتاكند 

  

  إذا كنت تتناول أدوية أخرى
    إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخًرا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومكمالت غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

  پلوس إذا كنت تتناول دواء لخفض ضغط الدم يحتوي على أليسكيرين أتاكند يمنع استعمالaliskiren  .وتعاني من السكري  

  وس إذا كنت تتناول دواء لخفض ضغط الدم يحتوي على أليسكيرين پلأتاكند يمنع استعمالaliskiren الكلى.  وتعاني من خلل في أداء  

  يجب إبالغ الطبيب أو الصيدلي باألخص إذا كنت تتناول:

   دوية تحتوي على أليسكريان  أحاصرات بيتا،    -أدوية لخفض ضغط الدمaliskiren  ،ومثبطات األنزيم    ديازوكسيدACE    ينوبريل  سناالبريل، كابتوبريل، ليإمثل
    ميبريل.اور

  ) دوية قد تزيد من مستويات البوتاسيوم في الدم).أمكمالت بوتاسيوم أو بدائل ملح تحتوي على بوتاسيوم  

  .(دواء يستعمل لتمييع الدم) هيبارين  

  الجسمسوائل من ال إخراج  تعمل علىأدوية مدرة للبول، التي  
 .ملينات المعدة  

  تريمتوبريك وسولفاميثاكسازول. -ة جرثومي  عدوىبنسيلين أو دمج دوائين لعالج  

  ) مضادات التهاب غير ستيروئيديةNSAIDs  (  إذا كنت تتناول أكثر من  أسبيرين    -مثل  تستعمل كذلك لتخفيف األلم)يبوبروفين، نابروكسين، إ ،  غرام لليوم)  3
  سيلكوكسيب.  ديكلوفيناك، اتوريكوكسيب،

  .(أدوية لخفض الكولسترول) كولستيبول أو كوليستيرامين  

  ةفطري  عدوىأمفوثيروسين (مضادات حيوية تستعمل لعالج .(  

  نفسية). ال مشاكل  الليثيوم (دواء يستعمل لعالج  

  .مكمالت كالسيوم أو فيتامين د  

 (مستحضرات تنظم وتيرة القلب). محصرات بيتا، ديجوكسين  

  .(مثل أتروبين، بيفريدين) مستحضرات مضادة للكولين  

  .مستحضرات سامة للخاليا (مثل سيكلوفوسفاميد، ميثوتريكسات)، أدوية لعالج السرطان  

! 



 

 

 بريدنيزولون.  -أدوية ستيروئيدية مثل  

 ) هرمون الغدة الكظريةACTH .(  

  فيروسية).   عداوىأمانتادين (لعالج الباركينسون أو  

 .(أدوية لعالج الصرع أو للتهدئة) باربيتورات  

  .أدوية مضادة للذهان قد تؤثر على مستوى البوتاسيوم في الدم  

  الفم). تجويفكاربنكسولون (أدوية تستعمل لعالج أمراض في المريء أو تقرحات في  

 .(يشمل أنسولين) أدوية مضادة للسكري  

 الزرع بعد زرع أعضاء).   سيكلوسبورين (دواء يستعمل لعالج رفض  

   باكلوفين (دواء يرخي العضل)،    -أدوية أخرى والتي قد يؤدي تناولها لزيادة انخفاض ضغط الدم مثلamifostine  )  دواء لعالج السرطان) وأدوية معينة
  مضادة للذهان. 

  .مواد تباين تحتوي على يود مخصصة للتصوير  

  

  الغذائية: استخدام الدواء والمواد   

  ض النظر عن الوجبات.غيمكن تناول الدواء ب 

  
  

  استخدام الدواء واستهالك الكحول:   

  قد يشعرون بدواء ووهن عند استهالك الكحول.  پلوسأتاكند يجب التحدث مع الطبيب بخصوص عادات استهالك الكحول. بعض الناس الذين يتناولون 

  

  الحمل والرضاعة الطبيعية:   

  ًأتاكند  تظنين أنك حامل أو تنوين الدخول في حمل خالل العالج. باألغلب، سوف يوصي الطبيب بوقف استعمال   أو ،عليك أن تخبري الطبيب إذا كنت حامال
پلوس ال يوصى به في بداية الحمل وممنوع بعد الشهر الثالث، أتاكند پلوس واالنتقال لدواء آخر قبل الدخول في حمل أو مباشرة بعد كشف الحمل. استعمال 

  بعد الشهر الثالث من الحمل.   تم تناوله يما للجنين إذا ألنه قد يسبب ضررا وخ 

 پلوس عند االرضاع خاصة للمواليد والخدج.  أتاكند الطبيب. لألمهات المرضعات يوصى بعدم استعمال  إبالغالرجاء ف  ،رضاعإذا كنت مرضعة أو تنوين اإل
  قد يوصي الطبيب بعالج بديل. ف ،رضاع ردت اإلأإذا 

  

  واستخدام اآلالتالقيادة   
  اليقظة. ستلزمتشغيل آالت خطيرة وأي نشاط ي  أو ،اتمركبالقد يؤدي هذا الدواء لدى بعض الناس لدوخة أو تعب. إذا كنت تشعر بهذه األعراض، تجنب قيادة 

  معلومات هامة عن بعض مكّونات الدواء  
  ستشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء.فاوي األقراص على الكتوز الذي يعتبر نوع من السكر. إذا أخبرك الطبيب بأنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، تتح 

  
  كيفية استخدام الدواء؟ .3
  الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد. مراجعةيجب دائًما استخدامه حسب تعليمات الطبيب. يجب  

  .سيتم تحديد الجرعة وطريقة العالج من قبل الطبيب فقط  

 .ال يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها  

  عاًما من العمر.  18دون الـ مراهقين ال ألطفال ولهذا الدواء غير مخصص  

  طريقة االستخدام: 

 رص مع قليل من الماء.  ال تتوفر معلومات عن السحق/الشطر/المضغ! يجب بلع الق  

 .يمكن تناول الدواء مع أو بدون طعام  

  .ينصح بتناول القرص بنفس الوقت من كل يوم، مثال، في الصباح  

! 

! 

! 

! 

! 



 

 

  إذا نسيت تناول الدواء
  جرعتين سوية! إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول الجرعة التالية كالمعتاد، ولكن بأي حال من األحوال ال يجوز تناول 

  إذا تناولت سهًوا مقداًرا دوائيًا أعلى 
ً  معك عبوة الدواء . ،عن طريق الخطأ الدواء هذا طفل بلع إذا أو الدوائية المقادير استعمال ذا أفرطت في إ    فعليك التوجه الى الطبيب أو المستشفى حاالً  مصطحبا

  ال يجوز إيقاف العالج بالدواء دون استشارة الطبيب. ف يجب عليك إتمام العالج الذي أوصى به الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية،  

  دواًء. ارتِد النظارات إذا كنت تحتاجها.  فيها تتناول  في كل مرة! تحقق من الملصق والجرعة دوية في الظالماألال يجوز تناول 

  خرى بشأن استخدام الدواء، فاستشر طبيبًا أو صيدليًا. أ إذا راودتك أسئلة 

  
  جانبية الثار اآل .4

  أي منها.    من   آثاًرا جانبية لدى بعض المستخدمين. ال تقلق أثناء قراءة قائمة اآلثار الجانبية. فقد ال تعاني   پلوس أتاكند  أسوةً بأي دواء، قد يسبب استخدام  

  ا، توقف عن تناول الدواء وتوجه على الفور إلى الطبيب: خاصً  اهتماًما تستدعي أعراض 

  .صعوبات تنفس وبلع، انتفاخ الوجه، اللسان، الشفتين و/أو الحلق  

 ا مع حويصالت في الفم.بسرعة، مع حويصالت وتقشر في الجلد غالبً  يتفاقمقها حويصالت بارزة، طفح وخيم حكة وخيمة يراف  

 كدمات بسهولة، أو تعب وخيم (نادر)للتعرض ل ا  إمكانية .  

  آثار جانبية لم يتم ذكرها في هذه النشرة، أو إذا طرأ تغيير على شعورك العام فعليك استشارة الطبيب فوًرا!  تعاني فيها من ةفي كل حال

أو حمى. في هذه الحالة    بعدوى  أو تصاب  تعب،ال وقد تشعر ب  العداوىمقاومة    تقل قدرتك علىپلوس قد يسبب انخفاضا في مستوى خاليا الدم البيضاء. نتيجة لذلك قد  أتاكند  
  فحوصات دم.  إلجراءليك االتصال على الفور مع الطبيب  ع

  
  ): 10أحيان متقاربة (تؤثر على أقل من مريض واحد من بين في أعراض جانبية شائعة، تظهر 

 قد تشعر بوهن، قلة الطاقة، أو تقلص العضالت.فا، االنخفاض وخيمً  كانفي حال  .انخفاض كمية الصوديوم في الدم  

   بمستوى البوتاسيوم في الدم، خاصة إذا كان لديك مشاكل كلى أو فشل قلب. إذا كان التغير وخيما، قد تشعر بتعب، وهن، اضطرابات بوتيرة ارتفاع أو انخفاض
  القلب أو شعور بوخز وخدر.

 سكر أو حمض اليوريك في الدم.أو المستويات الكولسترول،  في ارتفاع  

  .سكر في البول  

 .دوخة ووهن  

 .صداع  

 في مسالك التنفس.  عدوى  

  
  ): 100أعراض جانبية غير شائعة (تؤثر على أقل من مريض واحد من بين 

 قد يؤدي لشعور باإلغماء أو الدوخة.  -ضغط دم منخفض  

  .فقدان الشهية، إسهال، إمساك، معدة عصبية  

  حساسية لضوء الشمس. الطفح، شرى، طفح يحدث بسبب  

  
  ): 1,000مريض واحد من بين أعراض جانبية نادرة (تؤثر على أقل من 

 يجب التوجه إلى الطبيب على الفور. ،يرقان (في الجلد أو بياض العين). إذا حدثت هذه الحالة  

 .(خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلية أو فشل قلب) تأثير على أداء الكلية  

 .صعوبات في النوم، اكتئاب، قلة الراحة  

  أو الساقين.  الذراعينشعور بالدغدغة أو النخز في  

  .تشوش مؤقت في الرؤية  

  .اضطرابات في وتيرة القلب  

  .(يشمل التهاب رئتين وسوائل في الرئتين) صعوبات في التنفس  

   .حمى  

 يؤدي آلالم بطن قوية.   -التهاب البنكرياس  

 .تشنج العضالت  

 .ضرر ألوعية الدم يؤدي لظهور نقاط حمراء أو بنفسجية على الجلد  



 

 

 كدمات. الحمى أو ال أو ،أو العداوىتعب، القد يتجلى من خالل  -لبيضاء، خاليا الدم الحمراء والصفائحانخفاض في خاليا الدم ا  

  .طفح وخيم ينتشر سريعا، مع حويصالت أو تقشر الجلد أو ظهور حويصالت في الفم  

  
  : )10,000(تؤثر على أقل من مريض واحد من بين أعراض جانبية نادرة جًدا 

  ،اللسان، الشفتين و/أو الحلق.انتفاخ الوجه  

 .حكة  

 .آالم ظهر، مفاصل وعضالت  

 .تغيرات في أداء الكبد، يشمل التهاب في الكبد (هيباتيتيس). قد تشعر بتعب، اصفرار الجلد وبياض العين، وأعراض انفلونزا  

  .سعال  

  .غثيان  

  ّذئبة). البعض المرضى أو يفاقم مرض اللوبوس (  لدى، قد يثير پلوسأتاكند ب الفعال، هيدروكلوثيازيد، الموجود في المرك  

  شيوعها:  مدى آثار جانبية ال يُعرف

 .قصر نظر فجائي  

  ) انخفاض في حدة الرؤية أو آالم في العينين نتيجة ضغط مرتفع (عالمات محتملة الحتباس سوائل في الطبقة الوعائية في العينchoroidal effusion  ( أو
  يقة الزاوية). جلوكوما وخيمة ض 

 (حالة تحسسية تسبب حمى، آالم مفاصل وطفح جلدي قد يتجلى من خالل احمرار، حويصالت، تقشر ونتوءات في الجلد) أمراض ذئبة جهازية وجلدية .  

 ميالنوما).ال  غير سرطان الجلد والشفتين (سرطان جلد من نوع  

 .إسهال  

  
  بأثر جانبي لم يرد ذكره هنا، فتوجه إلى طبيبك فوًرا. إذا تفاقم أحد اآلثار الجانبية، أو إذا كنت تشعر 

  
    إذا ظهر أثر جانبي، أو تفاقم أحد اآلثار الجانبية أو عند المعاناة من أثر جانبي لم يرد ذكره في النشرة، فيجب عليك استشارة الطبيب.

  
الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة   فيالوارد  "ر جانبية بعد العالج الدوائي اإلبالغ عن آثا"يمكن إبالغ وزارة الصحة عن آثار جانبية من خالل الضغط على رابط 

  إلى النموذج اإللكتروني لإلبالغ عن آثار جانبية، أو من خالل دخول الرابط:  يُحيلالذي ) www.health.gov.ilعلى عنوان ( 

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

  

  كيف ينبغي تخزين الدواء؟ .5
  ول دون حاالت تجنب التسمم! يجب االحتفاظ بهذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيًدا عن متناول ومدى رؤية األطفال و/أو األطفال الرضع مما سيح

  ذلك بشكل صريح. بالتسمم. ال تتسبب بالتقيؤ إال إذا أرشدك الطبيب  

  ) ال يجوز استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحيةexp. date ( .حال في الظاهر على العلبة. تاريخ انتهاء الصالحية يشير إلى آخر يوم من ذلك الشهر
  الشك، عليك استشارة الصيدلي الذي زودك بالدواء.

  درجة مئوية. 30ال يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن  

  
  معلومات إضافية  .6

  باإلضافة إلى المادة النشطة يحتوي الدواء كذلك على:

Lactose monohydrate, maize starch, calcium carboxymethylcellulose, hydroxypropyl cellulose, polyethylene glycol 
(macrogol) 8000, magnesium stearate, iron oxide yellow (E 172), iron oxide reddish-brown (E 172). 

  مونوهيدرات.كتوز الال  من ملغ 68يحتوي كل قرص على 

  بدو الدواء وما محتوى الرزمة:يكيف 

  .على الجانب الثاني وأخدود A/CSأخدود ونقش  يهاجانب ويوجد على أحد خوخي، هالونومحدبة من الطرفين، و، ة الشكلبيضوي هي پلوسأتاكند أقراص 

  قرًصا. 28تحتوي كل عبوة على 

  
  بوزارة الصحة:رقم تسجيل الدواء في سجل األدوية الرسمي الخاص 
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  لدواعي التبسيط وتسهيل القراءة ليس إال. ومع ذلك، فإن الدواء مخصص لكال الجنسين. تمت صياغة هذه النشرة بلغة المذكر 

  
  وفق تعليمات وزارة الصحة. 2021تم تحريرها في شباط 


