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 1986 - (مستحضَرات) الصيادلة أنظمة بموجب للمستهلك نشرة

 يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط  

 

 ملغ 10نت يفييإ    ملغ 5نت يفييإ
  أقراص مغلفة    أقراص مغلفة

 
 :التركيب

 يحتوي كل قرص على:                                  يحتوي كل قرص على:

Prasugrel (as Hydrochloride) 5 mg                Prasugrel (as Hydrochloride) 10 mg 

 ملغ 10 پراسوچريل      ملغ 5 پراسوچريل

 

"معلومات  6 والبند البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" نظراُ الرجاء مثيرة للحساسيّة:الفعّالة والغير  موادلقائمة ال

 ".ةإضافيّ

 الذين يعانون من حساسية لالكتوز.يحتوي المستحضر على الكتوز وقد يُسبّب حساسية لدى األشخاص 

 

شرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت نتحتوي هذه ال لنشرة بتمعّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء.ا اقرأ

 ة فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدليّ.لديك أسئلة إضافيّ

 .حالتك وحالتهم الصحيّةحتى لو بدا لك تشابه بين  ،ألنّه قد يضرّ بهم ؛آلخرينله هذا الدواء وصف لعالج مرضك. ال تعطِ

سنة، نظرًا لعدم توفر معلومات حول نجاعة وسالمة الدواء في هذه الفئة  18لألطفال وللمراهقين دون عمر ليس معدًا  إيفيينت

 العمرية. 

 

 لمَ أعدّ هذا الدّواء؟. 1

 

المرضى الذين يعانون من  لدىعصيدية  خثاريةحاالت  ، معدّ لمنعبالدمج مع حامض أسيتيل ساليسيليك إيفيينت 

 قسطرة لعمليةاحتشاء حاد في عضلة القلب( والذين يخضعون  حادة )ذبحة صدريّة غير مستقرة، تاجيّةمتالزمة 

       (.stent) دعامة بدون أو مع أو مخططة ةأولي

 

 :المجموعة العالجية

 .مُثبطات تكدس الصفائح الدمويّة

 

  الدواء استعمال قبل .2

 

 :استعمال الدواء إذايُمنع 

 

 

 

 

      

(.ُمنُالممكنُظهورُردُالفعل6ُ)انظرُالبندُُباتُاألخرىُالتيُيحتويهاُالدواءجدتُلديكُحساسيّةُللماّدةُالفعّالةُأوُألحدُالمركُّوُ  •
 التحسّسيُعلىُشكلُطفحُجلدي،ُحكة،ُانتفاخُالوجهُوالشفتينُأوُضيقُتنفس.

 قرحةُفيُالجهازُالهضمي(.كنتُتعانيُمنُنزيفُفعّالُ)مثل:ُنزيفُمنُ •

 (.TIAقفاريةُ)نقسُتروية(ُعابرةُ)إعانيتُفيُالماضيُمنُسكتةُدماغيةُأوُنوبةُ •

 كنتُتعانيُمنُمرضُكبديُخطير.ُ •
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  تحذيرات خاصّة متعلّقة باستعمال الدواء

 

 أثناء فترة العالج بهذا الدواء، يجب أن تكون خاضعًا لمراقبة طبيّة.

 

 نت، أخبر الطبيب إذا: يفييالعالج بـ إقبل 

 

كغم. هؤالء المرضى معرضون الحتمال أكبر لإلصابة  60عامًا، أو إذا كان وزنك أقل من  75كنت تبلغ أكثر من  •

 بنزيف. لذلك، إذا قرر الطبيب معالجة هؤالء المرضى، فستُعطى لهم جرعة أقل.

 عانيت من إصابة خطيرة مؤخرًا. •

 جراحية مؤخرًا )وهذا يشمل عمليات جراحية معينة في األسنان(.خضعت لعملية  •

حيث أنه قد كنت تخطط أن تخضع لعملية جراحية )وهذا يشمل إجراءات في األسنان(، يجب عليك تبليغ الطبيب،  •

 تكون هنالك حاجة لوقف العالج بصورة مؤقتة في أعقاب خطر زائد لحدوث نزيف.

لديك نزيف متكرر في المعدة أو في األمعاء )وهذا يشمل قرحة في المعدة  مؤخرًا من نزيف أو إذا كان تعاني •

 ( في األمعاء.Polypأو سليلة )

 مرض كلى أو خلل معتدل في وظيفة الكبد.كنت تعاني من  •

 "(.ردود فعل بين األدويةكنت تتناول أدوية إضافية )أنظر البند " •

 نتيفييإي مستحضر آخر يمنع تكدّس الصفائح الدموية. إذا تناول ألأو  كلوپيدوچريلشعرت برد فعل تحسسّي لـ  •

يجب االتصال  –وشعرت برد فعل تحسسّي الذي يشمل طفح جلدي، حكة، انتفاخ الوجه واللسان أو ضيق تنفس 

 مع الطبيب.  فورًا

 Thrombotic Thrombocytopaenic -الخثارية  اتحيكنت تشعر برد فعل الذي يُدعى الفرفرية القليلة الصف •

Purpura (TTP) مع أو بدون ، والذي يشمل سخونة وكدمات صغيرة تحت الجلد التي تبدو كنقاط حمراء صغيرة

 – 4يجب التوجه فورًا إلى الطبيب! )أنظر البند  –تعب متطرف وغير مفسّر، ارتباك، اصفرار الجلد أو العينين 

 "(.األعراض الجانبيّة"

 

 :بين األدويةردود فعل 

ة فأخبر أدوية أخرى بما في ذلك األدوية بدون وصفة طبّية والمكماّلت الغذائيّ  ،مؤخّرًا كنت تتناول أو تناولتإذا 

   وبشكل خاص يجب إبالغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:  ،الطبيب أو الصيدليّ بذلك

 

 : نتيفييإأدوية التي قد تزيد احتمال حدوث نزيف بالتناول المتزامن مع  •

 أدوية التي تمنع تكدّس الصفائح الدموية مثل: كلوپيدوچريل •

 أدوية المضادة للتخثر مثل: وارفارين وهيپارين •

 إيبوپروفين،( مثل: COX-2، تشمل مثبطات اإلنزيم NSAIDsأدوية مضادة لاللتهاب غير ستيروئيدية ) •

 .إيتوريكوكسيب ،ناپروكسين

 

 نت:يفييإأدوية التي يتأثر تركيزها في الدم نتيجة استعمال متزامن مع  •

 وسفاميد سيكلوف •

 يرنز ڤإيفا •
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ومورفين في الوقت  نتيفييإلدى المرضى الذين يتناولون  نتيفييإلوحظ حصول انخفاض في نجاعة العالج بـ  •

 (.الحادذاته. أخبر الطبيب إذا كنت تتناول مورفين أو أدوية أخرى من نوع أفيونيات )لعالج األلم 

 

 نت مع الغذاء والشراب: يفييتناول إ

 مع أو بدون طعام. نتيفييإيمكن تناول 

 

 الحمل واإلرضاع: 

استشارة طبيبك بخصوص المخاطر المحتملة للجنين إذا كنت مرضعة، حامال أو تخططين أن تحملي، يجب عليك 

 مقابل نجاعة الدواء.

 إذا كنت مرضعة، يجب عليك استشارة الطبيب. 

 

 السياقة واستعمال الماكينات: 

 على قدرتك على السياقة أو قدرة تشغيل الماكينات. نتيفييإأال يؤثر  محتملال من

  

 

 :الدواءمعلومات مهمّة عن قسم من مركّبات 

طبيبك قبل تناول  أخبر على الكتوز. إذا كنت تعاني من عدم قدرة تحمّل ألنواع معينة من السكريات، نت يفييإ يحتوي

 .نتيفييإ

 

 الدواء؟ تستعمل كيف .3

 

إذا لم تكن  الطبيب أو الصيدليّيجب عليك الفحص مع  حسَب تعليمات الطبيب. المستحضر دائمًايجب استعمال  •

 فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العالج بالمستحضر.  متأكّدًا

 .الجرعة وطريقة العالج سيحدّدهما الطبيب، فقط •

 يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها. •

 في الوقت ذاته كل يوم، تقريبًا.يجب تناول القرص  •

 القرص مغلف. يُمنع مضغ، شطر أو سحق القرص! •

 المستحضر، يجب أن تكون خاضعًا لمتابعة طبيّة.خالل فترة العالج بهذا  •

 فورًا ،فتوجّه ية من الدواء عن طريق الخطأأو إذا قام طفل بابتالع كمّ إذا تناول عن طريق الخطأ جرعة أعلى •

ألنك قد تكون أنت أو طفلك في  شفى، وأحضر علبة الدواء معكستإلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في الم

 نزيف.خطر متزايد لحصول 

 ال تسببّ التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب! •

ل جرعة فور تذكرك ذلك. إذا نسيت تناول الدواء طوال وفيجب تنا في الوقت المحدّد الدواءهذا إذا نسيت تناول  •

لكن يُمنع إطالقا تناول جرعتين في  ،في اليوم التالي قم بتناول الجرعة التالية في وقتها المعتاديوم كامل، 

  !نفس اليوم

 يجب االستمرار في العالج حسب توصية الطبيب. •

إذا  .أو الصيدلي حتى إذا طرأ تحسّن على حالتك الصحّية، يُمنع التوقّف عن العالج بالدواء بدون استشارة الطبيب •

 ة قلب أكبر. توقفت عن تناول الدواء بوقت أبكر مما يجب، قد يكون خطر تعرضك لنوب

تتناول  في كلّ مرّةيُمنع تناول األدوية في الظالم! تحقّق من الملصق على عبوّة الدواء ومن الجرعة الدوائيّة  •

 فيها دواء. ضع النظّارات الطبّية إذا كنت بحاجة إليها.

 إذا كانت لديك أسئلة إضافيّة بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشِر الطبيب أو الصيدليّ. •
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 الجانبيّة األعراض .4

 
 قائمة قراءة عند تصدم ال. المستخدمين من قسم لدى ةجانبيّ اأعراضً نتيفييإكجميع األدوية، قد يسبّب استعمال 

 .منها أيٍّ من تعاني أالّ  المحتمل من. ةالجانبيّ األعراض

 

 :يجب التوجّه إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا

 

 كنت تعاني من األعراض التالية التي قد تشير إلى سكتة دماغية:  •

أو الوجه، خاصة إذا حدث هذا في جهة  الساقفجائي أو من ضعف في الذراع،  كنت تعاني من فقدان إحساس

 واحدة فقط من الجسم.

 كنت تشعر بارتباك فجائي، صعوبة في التكلم أو فهم اآلخرين.

 المشي أو فقدان التوازن أو التناسق.كنت تشعر بصعوبة فجائية في 

 كنت تشعر بدوار فجائي أو صداع شديد وفجائي من دون سبب معروف.

قفاري، فإن احتمال ظهور سكتة دماغية كعرض جانبي هو إإذا لم تشعر أبدًا من قبل بسكتة دماغية أو حدث 

 حتمال منخفض.إ

 

إذا الحظت ظهور سخونة وكدمات التي قد تبدو مثل نقاط حمراء مستديرة وصغيرة ذات لون أحمر يميل إلى  •

 Thrombotic -الخثارية  اتحيقد تشير هذه األعراض إلى الفرفرية قليلة الصف –البنفسجي على الجلد 

Thrombocytopaenic Purpura (TTP).  

قبل " – 2قد يرافق هذا العرض تعب متطرف وشديد غير مفسر، ارتباك، اصفرار الجلد أو العينين )أنظر البند 

 "(. استعمال الدواء

 

إذا الحظت ظهور طفح جلدي، حكة، انتفاخ الوجه واللسان أو ضيق تنفس. قد تشير هذه األعراض إلى رد فعل  •

 تحسسّي خطير.

 

 إذا شعرت بواحد من األعراض التالية التي تشير إلى وجود نزيف:  •

 إذا الحظت وجود دم في البول. •

 إذا كنت تنزف من فتحة الشرج، إذا الحظت وجود دم في البراز أو إذا كان لون برازك أسود. •

 إذا كنت تشعر بنزف خارج عن السيطرة، مثال: نزيف من جرح أو من إصابة. •

في أوقات  نزيف خطير يظهرمن ناحية أخرى، . نتيفييإانبي األكثر شيوعًا عند استعمال النزيف هو العرض الج

 متباعدة، لكنه يُشكل خطرًا على الحياة.

 

 أعراض جانبيّة التي تظهر في أحيان متقاربة: 

 نزيف في المعدة أو األمعاء. •

 نزيف من موقع الحقن. •

 نزيف من األنف. •

 طفح جلدي. •

 (.ecchymosesكدمات صغيرة وحمراء على الجلد )ظهور كدمات وخاصة  •

 دم في البول. •

 ف داخل العضلة الذي يؤدي إلى انتفاخ(.ينزف دموي )نزيف من تحت الجلد في موقع الحقن، أو نز •

 لوبين أو خاليا الدم الحمراء )فقر دم( في الدم. چمستويات منخفضة من الهيمو •
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 أعراض جانبية التي تظهر في أحيان متباعدة: 

 رد فعل تحسسّي الذي يشمل وذمة وعائية )طفح جلدي، انتفاخ الشفتين أو اللسان، ضيق تنفس(. •

 نزيف تلقائي من العين، فتحة الشرج، اللثة أو البطن )من حول األعضاء الداخلية(. •

 عد عملية جراحية.نزيف ب •

 سُعال دمويّ. •

 براز دمويّ. •

  

 

 أعراض جانبيّة التي تظهر في أحيان نادرة:

 مستوى منخفض من صفائح الدم في فحص الدم. •

 نزف دموي تحت الجلد. •

 

ة غير مذكورة في النشرة، ة أو إذا عانيت من أعراض جانبيّ إذا تفاقم أحد األعراض الجانبيّ  إذا ظهر عرض جانبي،

  .استشارة الطبيبعليك 

 

نتيجة ة عن أعراض جانبيّة من خالل الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبيّة حّ من الممكن تبليغ وزارة الص

الذي يحوّلك إلى  (www.health.gov.il)موقع وزارة الصحّة  الصفحة الرئيسية في " الموجود علىائيعالج دول

 للتبليغ عن األعراض الجانبيّة، أو عبر دخول الرابط:  عبر اإلنترنتستمارة ا

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@

moh.gov.il 

 

 

 ؟كيف يخزن الدواء .5

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية  •

  .الطبيب من صريحة تعليمات بدون تقيّؤلا تسبّباألوالد و/أو األطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. ال 

الظاهر على العبوّة. تاريخ انتهاء الصالحيّة ينسب إلى  (exp. date) يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحيّة •

 .اليوم األخير من نفس الشهر

 .C°30 ن بدرجة حرارة تزيد عنيخزتمنع اليُ •

 الحفظ في العلبة األصلية للحماية من الهواء ومن الرطوبة. يجب  •

كيفية التخلّص  عن الصيدليّ أسال يُمنع إلقاء األدوية في مياه الصرف الصحّيّ أو في سلّة المهمالت في البيت.  •

 .إنّ ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة -األدوية التي لم تعد بحاجة لها من 

 

 إضافيّة معلومات .6

  باإلضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي الدواء، أيضًا: •

Microcrystalline cellulose, Mannitol, Croscarmellose sodium, Hypromellose, Magnesium 

stearate, Lactose monohydrate, Titanium dioxide, Triacetin, Iron oxide yellow, Iron oxide red 

http://www.health.gov.il/
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il
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(only in the 10 mg tablet), Talc. 

 ملغ الكتوز. 2.7 –ملغ صوديوم و  0.68يحتوي كل قرص على األكثر 

 

 

 كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوّة: •

من  ”4760“ -من جهة واحدة، و ”MG 5“ يهاملغ هو قرص أصفر، ذات أطراف مدببة، ختم عل 5نت يفييإ

 الجهة الثانية.

 ”4759“ -من جهة واحدة، و ”MG 10“ يهامدببة، ختم عل بيج، ذات أطراف بلون ملغ هو قرص 10نت يفييإ

 من الجهة الثانية.

 

 قرصًا. 28يتوفر المستحضر بشريط ألومنيوم الذي يحتوي على 

 

 رقم تسجيل الدواء: 

 00-32010-55-142   :ملغ 5نت يفييإ

 00-32011-56-142: ملغ 10نت يفييإ

 

 (، إسبانيا.دألكوبيندس )مدريليلي م.ض.، المُنتج: 

                                    

 .46120ح ا، هرتسليا پيتو2160إيلي ليلي إسرائيل م.ض.، ص.ب. صاحب التسجيل: 

 

وتمّ تحديثها بموجب تعليمات وزارة  ،2014شباط تمّ فحص هذه النشرة والتصديق عليها من قِبل وزارة الصحّة في 

 . 2019كانون الثاني الصحة في 

 

 .الجنسين لكال معدّ فالدواء هذا مع. المذكّر صيغةب النصّ ورد وتسهيلها النشرة هذه قراءة لتبسيط
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