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 ملغ1000ملغ/ XR5  كومبيچاليز

 ل و  مط تحريرذات أقراص 
 : التركيب

 : يحتوي كل قرص على

5 mg saxagliptin نساكساچليپتي 

 mg metformin hydrochloride1000  هيدروكلوريد ميتفورمين   

 

  ملغ1000ملغ/ XR2.5 يز چالبي كوم

 ل و  مط تحريرذات أقراص 
 : التركيب

 :يحتوي كل قرص على

2.5 mg saxagliptin ساكساچليپتين 

1000 mg metformin hydrochloride هيدروكلوريد  ميتفورمين 

 

 . معلومات إضافية - 6الفقرة  نظرأغير الفعالة الرجاء  ركباتلمل
                      

 حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تمعن شرة بإقرأ الن

 تحتاج إليها ثانية. يمكن أنحتفظ بالنشرة إ

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو  

 الصيدلي.

بية مشابهة م الطحالتهال تعطيه لآلخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن اء من أجلك. وصف هذا الدو

 لحالتك. 

 سنة.  18عمر  دون هذا الدواء غير مخصص لألطفال والمراهقين  

 XRالمعلومات األكثر أهمية التي يجب معرفتها قبل استعمال كومبيچاليز 

 " تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء"  2 فقرة أدناه ال أنظرالرجاء    لتهاب البنكرياسإالحماض اللبني و

 لدواء؟مخصص األي غرض  (1

ما  وسنة  18مرضى بالغين )من عمر  لدى السكر في الدم  نسب مخصص لموازنة XR كومبيچاليز 

 ي. بدنونشاط  غذائية حمية  مشاركةب 2فوق( لديهم سكري من النوع  



 

 قبل إستعمال الدواء (2

X إذا:  دواءلال يجوز إستعمال ا 

 1سكري من النوع  لديك ن اك •

األداء   تضررو مستوى ما ه كطبيبلكلوي )يحدد في الوظيطير في األداء اك تراجع خيجد لدو •

 لديك(الكلوي الوظيفي 

 للكليةداء الوظيفي وجدت لديك مشاكل في األ •

حد أل كان لديك حساسية للمركبات الفعالة: ميتفورمين هيدروكلوريد أو ساكساچليپتين أو  •

 . ( "معلومات إضافية"  6رة )أنظر الفق XRمركبات الدواء كومبيچاليز 

 :  XRكومبيچاليز لـ شديد )فرط تحسس(  تحسسيتشمل عالمات رد فعل  ن يمكن أ

 مناطق أخرى في الجلد في و نجرةالح في الشفتين،في نتفاخ في الوجه، إ •

 صعوبات في التنفس أو صعوبات في البلع •

 عالمات بارزة حمراء على الجلد )شرى(  •

 أو تقشر الجلد لدإنسالخ الجطفح في الجلد، حكة،  •

وتوجه فورًا إلى الطبيب المعالج   XRتوقف عن تناول كومبيچاليز  هذه العالمات  إذا كانت لديك

 أو إلى الممرضة. 

  –تقالبي أو حماض كيتوني سكري )نسب مرتفعة ألحماض معينة حماض إس لديك •

 كيتونات في الدم أو في البول(. 

 رة الحمل تكنت في ف •

 كنت في فترة الرضاعة  •

 واء ذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدحت !

 : XRكومبيچاليز معالجين يتناولون  لدىقد تحدث أعراض جانبية شديدة 

ي قد يشكل خطرًا على  عرض جانبي نادر وجدّ - الدم()تراكم حامض اللبن في  حماض لبني (1

 الحياة.

 المستشفى.  الواجب عالجها في الحماض اللبني هو حالة طبية طارئة، 

ا جه إلى الطبيب لعالج وتوتوقف عن ا من أعراض الحماض اللبني التي  عرض شعرت بكل  ذا إ حاال

 يمكن أن تشمل: 

 رهاق شعور بالضعف الشديد واإل • 

 في العضالت   اديعألم غير  • 

 صعوبات في التنفس  • 

 نعاس غير معتاد أو النوم لفترة أطول من المعتاد  • 

 ل إسهاأو  اتتقيؤمعاء تترافق بغثيان وفي المعدة أو في األ مجهولة السببمشاكل  • 

 والقدمين  ينعا ذرشعور بالبرد، خاصة في ال • 

 ار دو • 

   للقلب بطيء أو نبض غير منتظمقلب نبض  • 



 حماض لبني إذا: إلصابة ب ل ةزائد ة روخط هناك

 نة مادة ملوّن كليتيك تحت تأثير و أجدت لديك مشاكل خطيرة في األداء الوظيفي الكلوي أ و • 

 . ويري حص تصإجراء ف  دة ظليلة من أجل للحقن أو ما

 الكبد. وظيفةكان لديك مشاكل في  • 

 .ًادوائي  ًاعالجالذي يتطلب قلب،  قصوركان لديك  • 

ير من الكحول، تشرب في أوقات متقاربة، أو تشرب كميات كبيرة من الكحول  الكث تشربكنت  • 

 في وقت قصير. 

فاف أن يحدث إذا  جتن سوائل الجسم(. يمكن للجفاف )فقدان كمية كبيرة متكنت تعاني من ال • 

جفاف أيضًا نتيجة لتعرق  ت. يمكن أن يحدث الاتتقيؤمع إسهال أو  مع سخونة،  معكنت مريضًا 

 دون شرب كمية كافية من السوائل. بالرياضة ممارسة أو  بدنيعن نشاط  زائد ناتج

 . ظليلةمادة حقن أو  مادة ملونةمعينة مع حقن  (نتچن )ركان لديك فحوصات أشعة  • 

 ة. يجراحعملية   تجريكنت  • 

 . ةكان لديك نوبة قلبية، تلوث شديد أو سكت • 

 لية.الك  وظائفسنة أو أكثر ولم تجر فحص  80كان عمرك  • 

 

 . شديدًا ويشكل خطرًا على الحياةالذي قد يكون  (Pancreatitis)لتهاب البنكرياس إ( 2

 لتهاب في البنكرياس. إب ة اإلصابحتمال إحاالت طبية معينة من  زيدت

 من: عانيت في الماضي حك للطبيب إذا إ XRقبل أن تبدأ بتناول كومبيچاليز  

 ( Pancreatitis) بنكرياساللتهاب إ • 

 الصفراوية الطرق في  حصى • 

 إدمان على الكحول  • 

 مرتفعة من التريچليسيريدات في الدم نسب • 

لتهاب إب اإلصابةل ماحتإ زيادة قد تسبب لطبيةهذه المشاكل ا كانتمن غير المعروف فيما إذا 

 .XRستعمال كومبيچاليز إ أثناءالبنكرياس 

ا توقف عن العالج وتوجه إلى الطبيب  ألم في منطقة البطن، ألم شديد ومتواصل.  إذا كان لديك  حاال

هذه  . يمكن أن تكون اتدون تقيؤباأللم نحو الظهر. يمكن أن يحدث ألم البطن مع أو  يمتديمكن أن 

 اس. البنكري لتهاب في أعراضًا لإل 

 .فيه الكفاية دم جيدًا بماال يضخ بأن قلبك  ى ذلكمعنشل قلبي، ف  (3

 عانيت في الماضي من: إحك للطبيب إذا  XRكومبيچاليز  ول تنابقبل أن تبدأ 

 ى كانت لديك مشاكل في الكلفشل قلبي أو   •

ا للطبيب إذا كنت تعاني من إحدت  عراض التالية: ى األ وجه حاال

 عية اإلستلقاء خالل وضأو صعوبات في التنفس خاصة  فسلتنزايد في امت ضيق •

 ، الكاحلين أو الرجلين قدمينإنتفاخ أو وذمات خاصة في ال •



 الوزن  تزايد سريع وشاذ في  •

 إرهاق شاذ  •

 . قلبي هذه العالمات قد تكون عالمات لفشل 

 : إحك للطبيب إذا XRكومبيچاليز  قبل العالج بـ 

 . 1غير مخصص لمعالجة السكري من نوع  XR زي. كومبيچال 1نوع لا من سكري لديك  انك •

مرتفعة من   نسبي السكري )كيتونحماض صابة بلإل  ةرولديك خط إذا أو سابقةإذا كان لديك  •

لعالج الحماض   XRستعمال كومبيچاليز إ ممنوع كيتونات في الدم أو في البول(.  - أحماض معينة 

 الكيتوني السكري.

 الكلى.  وظائفلديك مشاكل في  •

 الكبد.  وظيفةي ف ل كشالديك م •

 قلب.  قصور القلب، يشمل  وظيفةلديك مشاكل في  •

، إال إذا تم  XRتناول كومبيچاليز  يجوز ال سنة  80 ان عمرك فوق . إذا كسنة 80فوق كان عمرك  •

 فحص وظائف الكلى وتبين أنها سليمة. 

 ر. كحول في وقت قصيالكحول في أوقات متقاربة، أو تشرب كميات كبيرة من ال تشربكنت  •

. أو إذا كنت قبل  ظليلةأو حقن مادة  مادة ملونةمعينة مع حقن  نتچن( ر)أشعة كان لديك فحوصات  •

التوقف   ىمر إل يحتاج األذه الحاالت، كثيرًا. في ه  الشربأو  األكلعملية جراحية ولن تكون قادرًا على 

ناول  ف عن تعليك التوق يجب ستشر طبيبك حول متى إلوقت قصير.  XRكومبيچاليز  عن تناول

 .XRأن تبدأ ثانية بتناول كومبيچاليز  ومتى عليك XR يزال يچكومب

 أو مرض آخر.  أخرى كنت تعاني من حالة طبية •

 إذا كنت تتناول أدوية أخرى 

وإضافات غذائية،  أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية  ،إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا

مضادات   بيب أو الصيدلي باألخص إذا كنت تتناول:لطا غإبال . يجب عن ذلكحك للطبيب أو الصيدلي إ

األمر تغيير ئز أن يتطلب ألنه من الجا ، حيوية، أدوية لعالج الفطريات أو متالزمة الفشل المناعي/اإليدز

 الخاص بك.  XRكومبيچاليز الجرعة الدوائية من 

 ستعمال الدواء واستهالك الكحول إ

وقات متقاربة، أو تشرب كميات كبيرة من  في أ لو الكح تشربكنت  الطبيب إذا إبالغيجب  •

 الكحول في وقت قصير. 

 الحمل واإلرضاع 

تخططين للحمل. ال يجوز إستعمال  أو  في فترة الحملإذا كنت قبل تناول الدواء بلغي الطبيب  •

 . إذا كنت في فترة الحمل  XR كومبيچاليز

ن الدواء ينتقل إلى  كا رف فيما إذا أو تخططين لإلرضاع. ال يع مرضعة بلغي الطبيب إذا كنت  •

إذا كنت في فترة الرضاعة أو تخططين   XRكومبيچاليز حليب األم عند الرضاعة. ال يجوز تناول 

 لإلرضاع. 

 السياقة

  تناول الدواء، ال يجوز قيادة أثناء  ار. إذا كنت تشعر بدوار قد يؤدي إستعمال هذا الدواء إلى دو •

 ة أو القيام بأي نشاط يوجب اليقظة. رال يجوز تشغيل ماكنات خط  مركبة،



 ؟كيفية إستعمال الدواء (3

من قبل الطبيب  يحددان وطريقة العالج الدوائية . الجرعة دائمًا ستعمال حسب تعليمات الطبيباإليجب 

 الموصى بها.  الدوائية الجرعةتتجاوز ال فقط.  

 ة أكثر إنخفاضًا. عة دوائيز أن يصف لك الطبيب جرلجائوظائف الكلى، فمن ا إذا وجد لديك تراجع في 

 عليك اإلستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقًا. 

 . الم البطن ل  مع طعام، لتقليل األعراض الجانبية XRكومبيچاليز يجب تناول  •

وال يجوز مضغ أقراص   هسحق . ال يجوز شطره، ال يجوز ماءال مع كامالا  الدواء يجب بلع  •

 . XRيچاليز بكوم

 

القرص   راز تبدو مثل القرص، هذه بقايافي الب رخوة  عض األحيان كتلةبقد تالحظ في  •

 فعالة. ال غير مركباتلل

 

ستعمال وخالل فترة العالج بالدواء سوف يقوم الطبيب بتوجيهك لفحص  اإل بدء قبل  متابعة: و فحوص

 دم من أجل فحص وظائف الكلى.

السكر   نسب ت دم، فحوصات اقوم الطبيب بتوجيهك لفحوصيخالل فترة العالج بالدواء، سوف 

 ، لمتابعة السكري. A1Cوالهيموچلوبين 

ا توجه بالخطأ من الدواء،  طفل إذا بلع أو  تناولت جرعة دوائية مفرطةإذا  إلى الطبيب أو إلى غرفة   حاال

 ة الدواء معك. بالطوارىء في المستشفى وأحضر عل

الجرعة   تناول. مضاعفة  دوائية رعةجت المحدد، ال يجوز تناول ق في الو إذا نسيت تناول هذا الدواء

 ستشر الطبيب. إالتالية في الوقت المعتاد والدوائية 

 ظبة على العالج حسب توصية الطبيب. يجب الموا

 في نجاح العالج؟ المساهمة كيف يمكنك 

 السكر وفقًا لتعليمات الطبيب.  نسبةفحص إ

 ، عندما تتناول الدواء. بدنيال نشاطاللك وعلى برنامج  طي عأ ذيالحمية ال نظام على إتباع إحرص

 تتناول مرة  كل في  الدوائية جرعةال من  أكدوالت الدواء طابع  تشخيص  يجب ! العتمة في  األدوية  ال تتناول 

 فيها دواء .  ضع  النظارات الطبية إذا لزم  األمر  ذلك .

 

 عراض الجانبيةاأل (4

ملين. ال تندهش  عند بعض المستع  اضًا جانبيةقد يسبب أعرXR كومبيچاليز كما بكل دواء، إن إستعمال 

 من قائمة األعراض الجانبية. من الجائز أال تعاني أيًا منها.  

ها  تالتي يجب معرف كثر أهمية ألا "المعلومات فقرة  أعراضًا جانبية شديدة، أنظر  XRقد يسبب كومبيچاليز 

 " XRقبل إستعمال كومبيچاليز 

ا وتوجه إلى الطبيب   XRخاصًا، توقف عن تناول كومبيچاليز  إهتمامًا التي تقتضيعراض األ  : حاال

 من رد فعل أليرجي )فرط تحسس(:  تنتجاألعراض التالية التي إذا كنت تشعر ب

 ناطق أخرى في الجلد موفي  الحنجرةفي الوجه، في الشفتين، في  نتفاخإ •



 في التنفس أو صعوبات في البلع تاصعوب •

 حمراء على الجلد )شرى(  بارزة عالمات  •

 أو تقشر الجلدالجلد   فح في الجلد، حكة، إنسالخط •

 

 يجب التوجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن إذا كنت تشعر باألعراض التالية: 

ثر  كخطيرًا أالجانبي قد يكون  هذا العرض (: hypoglycemiaفي الدم ) سكرلل ة منخفض  ةنسب •

و إنسولين.  يوريا أثل سولفونيل ولون أدوية إضافية لخفض السكر ملدى األشخاص الذين يتنا

ر. إذا كنت تشعر بأعراض  ستعمل أدوية إضافية لخفض السك الرجاء إحك للطبيب إذا كنت ت

لطبيب.  إتصل باو إذا كان منخفضًا إنخفاض نسب السكر، فقم بفحص نسب السكر، عالج 

الرؤية،  تغيرات في نبض سريع،  ، تعرق، ة رجف: ر في الدم تشمل لسك اض نسب اأعراض إنخف

 جوع، صداع، تغير في المزاج. 

   بطةاألدوية المث المسماةوية  ون أدستعملالذين ي  األشخاص . بعض آالم في المفاصل  •

ر لديهم آالم في  تتطو، قد XRكومبيچاليز الدواء ب المركبات الفعالة  ىحدإهي التي  ،DPP-4 لـ

 . في المفاصلشديدة  بآالم  إذا شعرتتصل بالطبيب يمكن أن تكون خطيرة. إتي لالمفاصل ا

 األدوية المثبطة   المسماةون أدوية الذين يتناولن بعض األشخاص إ. جلديةفعل  د ردو •

  رد فعل  تطور لديهم يقد  ، XRالدواء كومبيچاليز ب المركبات الفعالة  ىحدإهي التي  ، DPP-4ـ ل

ج  عال  لقي ؤدي إلى تد يالذي ق bullous pemphigoid" يعقاه الفقاع الفشبي" ى جلدي يسم

طبقة الجلد الخارجية.  لإنفصال حظت حويصالت جلدية أو إحك للطبيب إذا الفي المستشفى. 

 . XRمبيچاليز كوـ  الج ببيب التوقف عن العمن الجائز أن يطلب منك الط

  يمكن أن العالج  ل خال  الحقًال في المعدة تبدأ ك في المعدة )مشا مجهولة السبب  مشاكل  •

 حيان عالمة لشيء أخطر(. ألتكون في بعض ا

 

 عة تظهر في أحيان متقاربة:أعراض جانبية شائ

 تظهر في أحيان متقاربة: 

 العليا يةالتنفس الطرقتهاب في إل •

 نجرة وألم في الح إنسداد أو سيالن األنف •

 ية مسالك البولال فيتهاب إل •

 صداع •

 إسهال •

 ثيان وتقيؤغ •

ك  ي من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليناألعراض الجانبية، أو عندما تعا إذا تفاقمت إحدى

 إستشارة الطبيب. 

 

 :جانبية أعراض عن التبليغ

  ض أعرا  عن تبليغ» الرابط  على الضغط بواسطة الصحة  لوزارة جانبية أعراض  عن  التبليغ باإلمكان

(  www.health.gov.il) الصحة وزارة وقعلم الرئيسية الصفحة  على جود والم  دوائي« عالج عقب جانبية

 : الرابط تصفح  طريق  عن أو جانبية،  أعراض عن  غللتبلي المباشر النموذج  إلى يوجهك الذي



https://sideeffects.health.gov.il 
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 التسمم!  يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في  مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي تجنب  •

األطفال  و/أو الرضع،   وذلك  لتفادي   إصابتهم  بالتسمم.   ال  تسبب   التقيؤ  بدون  تعليمات  صريحة  من   

 الطبيب.

.  لعلبةا( الذي يظهر على ظهر exp. dateة )حيال ال يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الص •

 لى اليوم األخير من نفس الشهر.إ الصالحيةإنقضاء يشير تاريخ 

 درجة مئوية.   30ال يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن  التخزين:   شروط  •

 في العلبة األصلية.  اء يخزن الدو

 شهرًا بعد فتح العلبة ألول مرة.  12يجب اإلستعمال خالل 

 

 فيةاإض معلومات (6

 المستحضر:  تركيب •

 أيضًا على:  مطوّل  حرير تذو يحتوي كومبيچاليز واد الفعالة مإضافة لل

 محتوى القرص: 

carboxymethylcellulose sodium, hypromellose 2208, magnesium stearate.  

 األقراص:  طالء

polyvinyl alcohol, polyethylene glycol 3350, titanium dioxide, talc and iron oxides. 

 

 العلبة: ما هو محتوى وكيف يبدو الدواء  •

  األول  هاعلى جانب طُبع على شكل كبسولة،  زهري بلون  ملغ1000ملغ/XR 5يز أقراص كومبيچال 

 " بحبر أزرق. 4223" طُبعر " وعلى الجانب الخ5/1000"

 ًا قرص 500أو  90أو  30تحتوي على  قنينةمحتوى العلبة: 

لى شكل كبسولة،  أصفر فاتح ع ى حتبلون أصفر شاحب  ملغ1000لغ/مXR 5.2أقراص كومبيچاليز 

 " بحبر أزرق. 4222" طُبع" وعلى الجانب الخر 2.5/1000"  األول هالى جانبع طُبع

 . ًاقرص 500أو  60على  ة تحتوي نينمحتوى العلبة: ق

 المنتج:  

 دة. حلمت الواليات ا ،رنون، إندياناڤاماونت   پيفارماسيوتيكالس إل أسترازينيكا 

 صاحب اإلمتياز والمستورد: 

 4524075، هود هشارون  1455ص.ب. ،  . )إسرائيل( م.ضأسترازينيكا 

يثها  دوتم تح 2015بتاريخ: تموز أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص  •

 . 2019آب بموجب تعليمات وزارة الصحة بتاريخ 

 



 : ارة الصحةزي ورقم سجل الدواء في سجل األدوية الحكومي ف •

 33930 ملغ1000/غملXR 5كومبيچاليز 

 33929 ملغ1000لغ/مXR 2.5كومبيچاليز 

 

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن  

 واء مخصص لكال الجنسين. الد


