
 1986 -) مستحضرات( دلةاالصی أنظمة بموجب للمستھلك نشرة
 فقط طبیب وصفة بموجب الدواء یسوق

 
 مطلیة أقراص ملغ 50 یمپاتڤ
 مطلیة أقراص ملغ 100 یمپاتڤ
 مطلیة أقراص ملغ 150 یمپاتڤ
 مطلیة أقراص ملغ 200 یمپاتڤ

ملغ أو  150 ,ملغ 100 ,ملغ Lacosamide (50( الكوسامیدیحتوي على  ڤیمپاتمن  يمطل قرص كل
 ملغ. 200

 
 إضافیة". معلومات" 6 بندالة أنظر بخصوص مواد غیر فعّ  لمعلومات

 
 .الدواء عن ةلخصمُ  معلومات على النشرة ھذه تحتوي .للدواء ستعمالكا قبل نھایتھا حتى بتمعن النشرة إقرأ
 .الصیدلي أو الطبیب توجھ إلى ,إضافیة أسئلة لدیك تكان إذا

 مشابھ مرضھم أن لك بدا ولو حتى یضرھم قد ھوف. لآلخرین تعطھ ال .مرضك لعالج الدواء ھذا وصف
 .لمرضك

 
الصرع بوضع عندما یكون  عطىیُ  ڤیمپات الدواء .متكررة ختالجیةا بنوبات زتایم مرض عن عبارة ھو الصرع

 عامة اتاختالج لتصبح تتطور قد لكنھا ,)الدماغ من واحد جانب فقط ملتش( جزئیة االختالجات بالبدایة بھالذي 
 .(التي تؤثر على أجزاء واسعة من جانبّي الدماغ)

 عن التوقف إن .الطبیب من صریحة تعلیمات بدون العالج عن التوقف یجوز ال .متواصل ڤیمپاتب العالج إن
 ."الدواء تناول عن توقفك حال في" فصلأنظر ال .المرض أعراض أو تفاقم عودةب سببتی قد العالج

 
 ؟الدواء مخصص غرض ألي . 1
 سنوات فما فوق. 4كبار, المراھقین واألطفال من جیل للڤیمپات ُمخصص لالستعمال لدى  •
"نوبة جزئیة مع أو بدون  الذي یتمیز بحدوثڤیمپات ُمستطب بھ لعالج نوع معیّن من مرض السقوط (الصرع)  •

 .")"partial-onset seizure with or without secondary generalisation(تعمیم ثانوي" 
 رع.صلل -مضاّدة أخرى یُمكن استعمال ڤیمپات لوحده أو بالدمج مع أدویة  •
 
 ألدویةا ھذهللصرع".  - مضادةّ "أدویة  تُدعى التي المواد لفصیلة ینتمي الذي ،یحتوي على الكوسامید یمپاتڤ

 .الصرع لعالج تُستعمل
 

 .اتختالجلال مضاد :العالجیة الفصیلة
 
 :الدواء ستعمالا قبل . 2
 

X إذا الدواء استعمال یجوز ال:  
 6أنظر البند (الدواء اإلضافیة التي یحتوي علیھا مرّكبات ال واحد من يألللماّدة الفعّالة أو  كنت حساًسا

 ").معلومات إضافیّة"
 .من الدرجة الثانیة أو الثالثة AV blockكان لدیك نوع معین لمشكلة في النبض التي تُدعى  -
 

ال تأخذ ڤیمپات إذا كانت إحدى الحاالت الموصوفة أعاله تتعلق بك. إذا لم تكن متأكًدا, تحدث مع طبیبك أو 
 الصیدلّي قبل أخذ الدواء.

 
 :الدواء ستعمالاب تتعلق خاصة تحذیرات

 العالج بدء قبل الطبیب ستشارةا بدون الدواء ستعمالا یجوز ال



 األشخاص الذین تعالجوامن  محدودعدد  كانت لدیك أفكار حول إصابة ذاتیّة أو أفكار انتحاریّة. لدىإذا  -
دیك إذا كانت ل .حول إصابة ذاتیّة أو أفكار انتحاریّة , كانت أفكارالكوسامیدمثل  لالختالجاتة بأدویة مضادّ 

 إحدى ھذه األفكار في أي وقت كان, قُل لطبیبك فوًرا. 
, أوقات متقاربة یوجد لدیك نبض بطيءفي التي تؤثر على نبض القلب وفي القلب  لدیك مشكلةكانت إذا  -

 رجفان أذینَي أو رفرفة أذینیَة) ,AV block(مثل  سریع أو غیر منتظم
 .نوبة قلبیّةكانت لدیك قُصور القلب أو إذا كان لدیك مرض قلب وخیم مثل  -
إذا كنت تُصاب بالدوار أحیانًا أو تسقط. قد یسبب ڤیمپات بأن تُصاب بالدوار وھذا قد یزید االختطار  -

 .دواءالإلى أن تعتاد على تأثیرات ھ علیك التصرف بحذر یعني أنّ األمر إلصابة أو سقطة عرضیّة. 
طبیبك أو مع الصیدلّي قبل  إذا كانت إحدى الحاالت الموصوفة أعاله تتعلق بك (أو أنك غیر متأكد), تحدث مع

 أخذ  ڤیمپات.
 

 سنوات 4تحت جیل  األطفال
ناجع  فیما إذا كان ڤیمپات اآلن ذلك ألنھ غیر معروف حتى. سنوات 4تحت جیل  لألطفال موصى بڤیمپات غیر

 .ھذه آمن لدى األطفال في مجموعة الجیل وإذا كان ڤیمپات
 
 :      األدویة بین/تفاعالت تداخالت !

غذیة, أخبر الطبیب تأدویة أخرى بما في ذلك أدویة بدون وصفة طبیب وإضافات  ,مؤخًرا إذا أخذت, أو تأخذإذا كنت 
 األدویة التالیة التي تؤثر على إحدىتتناول إبالغ الطبیب أو الصیدلي إذا كنت  من المھمخصوًصا  .أو الصیدلي بذلك

 ذلك ألن باستطاعة ڤیمپات التأثیر أیًضا على قلبك:  ، قلبك
 .القلبفي  المشاكلأدویة لعالج  •
أدویة : مثلالكھربائّي)  القلب أو تخطیط )ECG(( مسح القلبفي  PRمقطع  إطالة التي تستطیعأدویة  •

 . پریچابلینأو ین, الموتریجین, پكاربامازی باسمللصرع أو األلم 
 .أو قصور القلبأنواع مختلفة من النبض الغیر منتظم لعالج  المستعملة أدویة •

  خذأ قبل الصیدليّ  مع أو طبیبك مع تحدث), متأكد غیر أنك أو( بك تتعلق أعاله الموصوفة الحاالت إحدى كانت إذا
 .ڤیمپات

 
د تزید ذلك ألنھا ق باإلضافة لذلك من المھم باألخص إخبار طبیبك أو الصیدلّي إذا كنت تتناول واحدة من األدویة التالیة.

 أو تُقلل من تأثیر ڤیمپات على جسمك:
 .كیتوكونازول أو فلوكونازول, إیتراكونازول باسملتلّوثات الفطریّة لأدویة  •
 .ریتوناڤیر سماب HIV ـدواء لل •
 .ریفامپیسین أو كالریثرومیسین بإسم لتلّوثات الجرثومیّةل أدویة •
 .St. John's Wortبإسم  واالكتئابأدویة نباتیّة المستعملة لعالج القلق الخفیف  •

  خذأ قبل الصیدليّ  مع أو طبیبك مع تحدث), متأكد غیر أنك أو( بك تتعلق أعاله الموصوفة الحاالت إحدى كانت إذا
 .ڤیمپات

 
 والطعام الدواء استعمال !

 .طعام وجبة بدون أو مع الدواء تناول باإلمكان
 
 الكحول ستھالكاو الدواء ستعمالا !

 حذر, ال یجوز تناول ڤیمپات مع الكحول.للكوسیلة 
 
 واإلرضاع الحمل !

یجب استشارة الطبیب أو الصیدلَي قبل بدء العالج بالدواء إذا كنت حامًال أو مرضعة, تعتقدین بأنك حامل أو 
 تخططین الحمل.

 
لى أو ع الجنینعلى ألنّھ تأثیرات ڤیمپات على الحمل وإذا كنت حامًال أو مرضعة, ڤیمپات  بتناولال یوصى 

وًرا ف ینتقل لحلیب األم. استشیري طبیبكڤیمپات باإلضافة لذلك غیر معروف فیما إذا كان . المولود غیر معروفة
إذا كان علیك تناول سوف یُساعدك الطبیب باتخاذ القرار فیما  .تخّططین للحملأنِك أو  دخلِت في حملإذا 

 .أم ال ڤیمپات
 



طبیبك أوًال ألن األمر قد یزید من النوبات. تفاقم مرضك قد یُلحق الضرر أیًضا  استشارةال توقفي العالج بدون 
 بالجنین.

 
 الماكنات ستعمالاو السیاقة !

لدیك كیف یؤثر ھذا ال یجوز السیاقة, الركوب على الدراجة أو استعمال أي أدوات أو ماكنات حتى یكون معلوم 
  .تشّوش الرؤیةالتسبّب ب وأدوار لك الشعور بقد یسبّب  یمپاتالدواء علیك. ذلك ألن ڤ

 
 الدواء؟ ستعمالا ةكیفیّ        .3

  .اواثقً  تكن لم إذا الصیدلي أو الطبیب من ستیضاحاال علیك .الطبیب تعلیمات حسب االستعمال ادائمً  یجب
 
  الجرعة •

 .الطبیب فقط قبل من یُحددانالجرعة وكیفیّة العالج 
 مرة في الصباح ومرة في المساء - مرتین في الیومڤیمپات  یجب تناول     •
 الدواء تقریبًا في نفس الساعة من الیوم  یجب محاولة تناول     •
 مع كأس ماء ڤیمپاتیجب بلع قرص      •
 

كل یوم وطبیبك سوف یقوم برفعھا رویًدا خالل فترة من بضع أنت ستبدأ بشكل عام بأخذ جرعة منخفضة في 
أنت ), ""maintenance dose" (جرعة المداومة" التي تُدعى, أسابیع. عندما تصل للجرعة المالئمة لك

یقول لك  حتى یمپاتڤعلیك االستمرار بتناول . یُستعمل لعالج طویل األمدڤیمپات . ستأخذ نفس الكمیة كل یوم
 .تتوقفطبیبك بأن 

 
 كمیة التناول

لمجموعات جیل مختلفة وأوزان مختلفة. قد یصف ڤیمپات الموصى بھا من  االعتیادیةُمسجلة أدناه الجرعات 
  طبیبك جرعة مختلفة إذا كان لدیك مشاكل في كلیتیك أو كبِدك.  

 
  والكبار كلغ أو أكثر 50المراھقین واألطفال الذین یزنون 

 
 :وحیدكعالج  یمپاتڤتتناول  عندما

 ملغ مرتین في الیوم. 50 الجرعة االبتدائیة لڤیمپات تكون عادة
  .في الیوممرتین  من ڤیمپاتملغ  100 منیمكن أن یصف لك طبیبك أیًضا جرعة ابتدائیة 

جرعة مداومة تصل ل حتى . ذلككل أسبوع ملغ 50 -ب(التي تُعطى مرتین في الیوم) یرفع طبیبك جرعتك  قد
 مرتین في الیوم. ملغ  300حتى ملغ  100تتراوح بین 

 
 ڤیمپات مع أدویة أخرى مضادة للصرع:تتناول  عندما 

  مرتین في الیوم.  ملغ50  عادةالجرعة االبتدائیّة لڤیمپات ھي 
 

جرعة مداومة تصل ل حتى ذلك .كّل أسبوع ملغ 50 -بـ عطى مرتین في الیوم)(التي تُ جرعتك طبیبك  یرفعقد 
  مرتین في الیوم.ملغ  200حتى ملغ  100تتراوح بین 

 
 تَْحمیل بدء العالج بڤیمپات عن طریق إعطاء جرعة قد یقّرر طبیبككلغ أو أكثر من ذلك,  50إذا كنت تِزن 

بعد ذلك, سوف تبدأ أنت بأخذ جرعة المداومة الخاصة بك لفترة من ساعة  12. ملغ 200مقدارھا  منفردة
 الزمن. 

 
  كلغ 50األطفال والمراھقین الذین یزنون أقل من 

ون العالج بالشراب وینتقلون لألقراص فقط إذا كانوا ؤالجرعة تتعلق بوزن جسمھم. ھم بشكل عام یبد
 یستطیعون بلع أقراص وتلقي الجرعة المالئمة بواسطة العیارات المختلفة للقرص.

 
 .بھا الموصى الجرعة تجاوزیجوز  ال
 

 ستعمالاال كیفیّة



 
 مضغال/شطرالسحق/ال

 ر.حوق طعم مُ س. قد یكون للقرص المالماء مع افورً والبلع  القرص سحق باإلمكان ,الحاجة دعت إذا
 .األقراص شطر یجوز ال
 
 العالج فترة •

 .األمد طویل عالجلل مخصص ڤیمپات
 .الطبیب من تعلیمات بدون العالج عن التوقف یجوز ال .الطبیب قبل من بھ الموصى العالج إتمام علیك

 
 أكبر ةدوائی جرعة بالخطأ تناولت إذا
 لغرفة الطوارئ في أو الطبیب لىفوًرا إ توجھ ,الدواء من بالخطأ طفل بلع إذا أو مفرطة جرعة تناولت إذا
 ال تحاول السیاقة.  .الدواء عبوة معك وأحضر لمستشفىا

 :قد تعاني من
 دوار •
 اتتقیّؤأو  غثیان •
 سریع أو غیر منتظم. , النبض مثل نبض بطيء, مشاكل في اختالجات •
 .وتعرق سریعة قلب بنبضات المصحوب) أو ھبوط بضغط الدم coma( غیبوبة •
 

 
 الدواء تناول نسیت إذا
 .حال تذّكرك األولى من موعد الجرعة الُمخطط, ُخذھا فوًراساعات  6 ـلخالل ا الجرعةإذا نسیت تناول  •
. بدًال بعدي نسیتھ ذال القرص األولى من موعد الجرعة الُمخطط, ال تأخذساعات  6 ـلبعد ا الجرعةإذا نسیت تناول  •

 في الموعد القادم الذي یجب علیك أخذه بھ. ڤیمپاتمن ذلك, ُخذ 
 !للتعویض عن الجرعة المنسیةتناول جرعتین معًا  بأي شكل من األشكال ال یجوز •
 

 الدواء تناول عن توقفك حال في
ألن الصرع الخاص بك قد یعود مجدًدا أو  ,الطبیب بدون الحدیث معالعالج  ڤیمپاتتناول ال یجوز إیقاف  •

 یتفاقم.
 ., فھو سوف یقول لك كیفیة تقلیل الجرعة بالتدریج خطوة تلو األخرىیمپاتڤإذا قّرر طبیبك إیقاف عالجك ب •

 ھ من قبل الطبیب.ب يیجب المداومة على العالج بحسب ما أوص
 .الصحیة حالتك على تحسن طرأ ولو حتى ,الطبیب استشارة بدون بالدواء العالج عن التوقف یجوز ال
 ضع .دواء فیھا تتناول مرة كل في والجرعة الدواء طابع تحقق من !الظالم في أدویة تناول یجوز ال

 .ذلك األمر لزم إذا الطبیة النظارات
 

 .الصیدلي أو الطبیب استشر ,الدواء ستعمالا حول إضافیة أسئلة لدیك تكان إذا
 

 األعراض الجانبیة .4
ال تقلق عند قراءة قائمة . مثل أّي دواء, قد یؤّدي استعمال ڤیمپات إلى حدوث أعراض جانبیّة عند بعض المستعملین

 .قد ال تعاني من أي واحد منھا. األعراض الجانبیة
 

 .تَْحمیلال جرعة بعد أعلىجانبیة متعلقة بالجھاز العصبي مثل دوار قد تكون  أعراض
 

 تحدث مع طبیبك أو الصیدلّي إذا كان لدیك واحدة من التالي:
  

  ):معالجین 10 بین من 1 من أكثر لدى تظھر( جًدا شائعةأعراض جانبیّة 
 صداع •
 الشعور بدوار أو غثیان •
 )diplopia( الرؤیة ازدواج •



 
  ):ینمعالج 10 بین من 1حتى لدى  تظھر( شائعةأعراض جانبیّة 

(تنمل), أو انقباضات  , وخزارتجافللحركات أو في المشي,  الحركيّ  التناسق في صعوبات التوازن, في مشاكل •
 في العضالت, السقوط بسھولة وتلقي كدمات

 في التفكیر أو في الصیاغة, ارتباك الذاكرة, في مشاكل •
  الرؤیة تشّوش ,)رأرأة( العینین في إرادیّة وغیر سریعة حركات  •
 , الشعور بالثمالة vertigo)(ترنح بالدوار شعور •
 إسھال ,أو األمعاء الھضميّ  الجھاز في غازات فائض مشاكل ھضم, تجّمع جفاف في الفم, إمساك, تقیّؤ, •
 التركیز انخفاض الكلمات, لفظ في صعوبة اإلحساس أو التحسس, مستوى انخفاض •
 , أو صفیررنین دنین, مثل سماع ضجیج •
 , اضطرابات نوم, اكتئابعصبیّة •
 (وھن)  ضعف أو تعب, نُعاس  •
 جلديّ  طفححكة,  •
 

  ):جمعالَ  100 بین من 1 حتى لدى تظھر(شائعة  غیرأعراض جانبیّة 
راب في (اضط, خفقان قلب, نبض غیر منتظم أو تغیرات أخرى في الفعالیة الكھربائیة للقلب بطيء قلبيّ  نظم •

 التوصیل)
 , رؤیة و/أو سماع أشیاء غیر موجودةنفسي أو جسديفاه بربھ  مبالغ شعور •
 ألخذ دواء, شرى تحّسسيّ  فعل ردّ  •
  كبدیة إصابة, الكبد وظائف فحوصات دم قد تُظھر استثناءات في •
 أو لالنتحار أو محاولة إلصابة ذاتیة: أخبر طبیبك فوًرا  صابة ذاتیةإل أفكار •
  الھدوءبالغضب أو عدم  الشعور •
 الواقع مع باالرتباط الشعور فقدان أو فكريّ  اضطراب •
 الساقین أو الكاحلین الیدین, كفات األرجل, الحنجرة, الوجھ, بانتفاخ المصحوب شدید تحّسسيّ  فعل ردّ  •
  إغماء •
 

 :)متوفرةال یمكن تحدید مدى شیوعھا من خالل المعطیات ال شیوعھا غیر معروف (أعراضأعراض جانبیّة 
ن من في نوع معیّ  مخیو . فحوصات دم قد تظھر انخفاضلتلوثاتواحتمال أعلى للتعرض ألم حلق, سخونة مرتفعة  •

 ).المحبّبات قلة(خالیا الدم البیضاء 
شبیھة باإلنفلونزا, طفح جلدّي على الوجھ, طفح سخونة مرتفعة, وأعراض أخرى : رّد فعل جلدّي شدید قد یشمل •

ارتفاع وارتفاع مستوى إنزیمات الكبد ). فحوصات دم قد تُظھر تضّخم الغدد اللیمفاویّةمنتفخة ( , غددعسِ اجلدّي و
  .)كثرة الیوزینیّات(دم بیضاء  خلیةنوع 

مصحوب بحویصالت وتقّشر الجلد, خاّصةً حول الفم, األنف, العینین واألعضاء التناسلیّة  تفشيطفح جلدّي م •
من مساحة الجسم  %30من  بأكثرأكثر من تقّشر الجلد  مخیو, وشكل )Stevens-Johnsonمتالزمة (
)Toxic epidermal necrolysis.( 

 اختالج •
 

 أعراض جانبیّة إضافیّة لدى األطفال
 

  ):أطفال 10 من بین 1 تظھر لدى حتى( أعراض جانبیّة شائعة
 زكام (التھاب األنف والبلعوم)؛ •
 سخونة؛ •
 البلعوم)؛ألم في الحنجرة (التھاب  •
 أكل أقل من المعتاد •
 

 ):طفل 100 بین من 1 حتى لدى تظھرأعراض جانبیّة غیر شائعة (
 (سبُات) شعور بنعاس أو نقص في الطاقة •
 

 :)متوفرةال یمكن تحدید مدى شیوعھا من خالل المعطیات ال شیوعھا غیر معروف (أعراضأعراض جانبیّة 



 
 ال یتصرفون كالمعتاد, تغیرات في السلوك •
 

 ھذه في یُذكر لم جانبي عرض من تعاني عندما أو ,الجانبیة األعراض حدأ تفاقم إذاإذا ظھر عرض جانبي, 
 .الطبیب ستشارةا علیك ,النشرة

 
 الجانبیة األعراض عن اإلبالغ
 أعراضعلى الرابط "اإلبالغ عن  الضغط خالل من الصحة لوزارة الجانبیة األعراض عن اإلبالغ یمكنك
) www.health.gov.il( الصحة وزارة لموقع الرئیسیة الصفحة على الموجودعالج دوائي"  عقبجانبیة 

  :الرابط عن طریق دخول أو لإلبالغ عن أعراض جانبیة, اإلنترنتیة لالستمارة وجھی يذال
https://sideeffects.health.gov.il 

: بواسطة البرید اإللكتروني ن لصاحب التسجیلیالمعالج سالمةلوحدة باإلضافة إلى ذلك، یمكن التبلیغ 
drugsafety@neopharmgroup.com 

 
 ؟الدواء تخزین ةكیفیّ  .5

 األطفال أیدي متناول عن ابعیدً  مغلق مكان في آخر دواء وكل الدواء ھذا حفظ یجب !التسمم تجنب •
 .الطبیب من صریحة تعلیمات بدون ؤالتقی تسبب ال .التسمممنع ت ذلكبو ونظرھم الرضع أو/و

 واللویحة) المدون على العلبة exp. date( الصالحیة انقضاءتاریخ یجوز استعمال الدواء بعد  ال •
 نفس الشھر. منة یشیر إلى الیوم األخیرة یحال. تاریخ انتھاء الص(بلیستر)

 :التخزین شروط •
 .مئویة درجة 30 عن تقل حرارة بدرجة نخزّ 

 .األصلیة العلبة في خّزن
مصرف المجاري أو النفایات. اسأل الصیدلي عن كیفیة التخلص من  فيال یجوز إلقاء األدویة  •

 ھذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البیئة. األدویة غیر المستعملة.
 

 
 إضافیة معلومات .6
 ا على:أیضً  الدواء یحتويالفعالة  للمادة باإلضافة •

Silicified microcrystalline cellulose, Cellulose microcrystalline, 
Hydroxypropylcellulose - low substituted, Crospovidone, Magnesium stearate,  
Hydroxypropylcellulose. 

 :على الطالء یحتوي لذلك ضافةباإل
 :ملغ 50 ڤیمپات

Opadry 85F20249: Polyvinyl alcohol, Polyethylene glycol, Talc, Titanium 
dioxide, Red iron oxide, Black iron oxide, Indigo carmine aluminium lake. 

 :ملغ 100 ڤیمپات
Opadry 85F38040: Polyvinyl alcohol, Polyethylene glycol, Talc, Titanium 
dioxide, Yellow iron oxide.  

 :ملغ 150 ڤیمپات
Opadry 85F27043: Polyvinyl alcohol, Polyethylene glycol, Talc, Titanium 
dioxide, Yellow iron oxide, Red iron oxide, Black iron oxide. 

 :ملغ 200 ڤیمپات
Opadry 85F30675: Polyvinyl alcohol, Polyethylene glycol, Talc, Titanium 
dioxide, Indigo carmine aluminium lake. 
 

 :العلبة محتوى ھو وما الدواء یبدو كیف •
  xملم 10,4 ـبحجم ما یقارب ال بیضوي شكلھا ,فاتح زھري لونھا مطلیة أقراص ھي ملغ 50 ڤیمپات أقراص

 .اآلخر الجانب من '50' -و واحد جانب من 'SP'علیھا  مخروط, ملم 4,9

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


 ملم 13,2 ـبحجم ما یقارب ال بیضوي شكلھا ,غامق أصفر لونھا مطلیة أقراص ھي ملغ 100 ڤیمپات أقراص
x 6,1 علیھا  مخروط, ملم'SP' من الجانب اآلخر. '100' -و واحد جانب من 

بحجم ما یقارب  بیضوي شكلھا ,)برتقالي – زھريسلمون ( لونھا مطلیة أقراص ھي ملغ 150 ڤیمپات أقراص
 من الجانب اآلخر. '150' -و واحد جانب من 'SP'علیھا  مخروط , ملم x 7,0 ملم 15,1 ـال

 x 7,8 ملم 16,6 ـبحجم ما یقارب ال بیضوي شكلھا ,أزرق لونھا مطلیة أقراص ھي ملغ 200 ڤیمپات أقراص
 من الجانب اآلخر. '200' -و واحد جانب من 'SP' علیھا مخروط, ملم

 
حیث بعبوات,  3رزمة التي تحتوي على قرص مطلي أو  56, 14یمكن الحصول على ڤیمپات بعبوات  •

المحكمة  PVC/PVDCمن نوع  بلویحاتقرص. العبوات تصل  56كل واحدة منھا على تحتوي 
 اإلغالق برقاقة ألومنیوم. قد ال تَسوق جمیع أحجام العبوات.

 
 :وعنوانھ المنتج اسم •

 ل, بلجیكا.یسی, بر.S.A فارما.بي یو.سي
 

 :وعنوانھالتسجیل  صاحب •
 .4917001 تكڤا پیتح ,7063ص.ب , 6ھشیلواح  ,.ضم وفارمئنی
 
وتّم تحدیثھا بموجب  2018/10في تاریخ  من قِبل وزارة الصحةوالتصدیق علیھا ھذه النشرة  فحصتّم  •

  .2019/08تاریخ  تعلیمات وزارة الصحة في
 

 :الصحة وزارة في الحكومي األدویة سجل في الدواء لیسجت رقم •
 149-09-33546: مطلیة أقراص ملغ 50 ڤیمپات
 149-10-33548: مطلیة أقراص ملغ 100 ڤیمپات
 149-11-33551: مطلیة قراصملغ  150 ڤیمپات
 149-12-33549: مطلیة أقراص ملغ 200 ڤیمپات

 
 ألبناء كال الجنسین. خصصةلكنھا مُ  ,النشرة بصیغة المذكر ھذه صیاغة تمت ,القراءة للتبسیط وتسھیل •


