
 1986  -(  مستحضَرات )   الصيادلة   أنظمة  بموجب   للمستهلك   شرة ن 

 فقط يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب

 

 

 ينتريڤ 

 ملغ   40

 كبسوالت 

 ينتريڤ 

 ملغ   20

 كبسوالت 

 

 مادّة فعّالة: 

 ملغ 40دولوكستين 

Duloxetine 40 mg 

 

 مادّة فعّالة: 

 ملغ 20دولوكستين 

Duloxetine 20 mg 

 ." الدواء"معلومات مهمة عن قسم من مركبات  2والبند  " إضافيّة"معلومات  6البند أنظري  :ساسية حل ل ومثيرة    موادّ غير فعّالة 

مات موجزة عن الدواء. إذا تحتوي هذه النشرة على معلو النشرة بتمعّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء.   ي اقرأ 

 يدليّ.صلاإلى الطبيب أو إلى  يانت لديك أسئلة إضافيّة فتوجّهك

 آلخرين. ألنّه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.له لدواء وصف لعالج مرضك. ال تعطيهذا ا

 .18 ص للنساء فوق سن الـمخصّ هذا الدواء

دة اضمكتئاب، المادة الفّعالة الموجودة في المستحضر )دولوكستين( تُستعمل كلعالج اال ليس مخصصًا ينتريڤبالرغم من أّن 

 لالكتئاب.

 .25 سنأدوية مضادة لالكتئاب والقلق، تزيد من خطر التصرفات واألفكار االنتحارية لدى األطفال، المراهقين والشباب حتى 

تفاقم االكتئاب، أفكار  مراقبة أي تغييرات سلوكية مثل موأقربائه رعمااأل من جميع ينمع بدء العالج بالدواء، يجب على المتعالج

 وانية وما شابه.دع انتحارية،

 .في حال حصول تغييرات كهذه، يجب التوجه فورًا إلى الطبيب
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 .المعتدل حتى الشديد اإلجهادي السلس البوليّب النساء المُصابات لعالجمعدّ  ينتريڤ

 مجموعة العالجية: ل ا 

 .(SNRIs) ينيفرينپينورإو السِّيروتونين إعادة امتصاص مثبِّطات

عدم التحكم بالتبوّل في حالة الجهد هو حالة طبيّة التي تعاني فيها المريضة من سلس البول أو تسرب البول أثناء القيام بجهد 

 تدريب رياضي.  وأ األوزانمعين أو نشاطات بدنية مثل الضحك، السُعال، العطس، رفع 

لتسرب عندما تضحكين، تعطسين أو عندما تقومين امن  للبويعمل عن طريق تقوية العضلة التي توقف ا ينتريڤيتم التقدير أن 

 Pelvic Floor Muscle]  عضالت قاعدة الحوضلرين  اتمبرنامج  ب  عندما يتم دمج العالج  ينتريڤبأداء نشاطات بدنية. تزداد نجاعة  

Training – (PFMT)]. 

 عن طريق الفم. ينتريڤيتّم تناول 
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 الدواء إذا: يُمنع استعمال  

 "معلومات إضافية"(. 6البند  ينظرأالدواء )األخرى التي يحتويها مركّبات الألحد و أدولوكستين لـ وجدت لديك حساسيّة  -

 .كنت تعانين من مرض في الكبد -

 .شديد كنت تعانين من مرض كلويّ -

 األَمين حاديأُ  أُكسيداز اتُمثبِّطمن ع نوك األخيرة، دواًء إضافيًا المعروف يومًا 14خالل الـ  ن أو استعملتتستعملي تنك -

(MonoAmine Oxidase Inhibitor, MAOI) ردود فعل بين األدوية"(."تفاعالت/ )أنظري 

أو ( ciprofloxacin) روفلوكساسينپيب، سكتئااال الذي يُستعمل عادة لعالج( fluvoxamine) وكسامينڤكنت تتناولين فلو -

 .دة حاالت عدوىع ن لعالجاللذين يستعمال( enoxacin) نسيإنوكسا

 أو مرض قلب. سيخبرك الطبيب إذا كان من المستحسن أن تتناوليتعانين من فرط ضغط الدم كنت تحدثي مع الطبيب إذا 

 .ينتريڤ

 

 تحذيرات خاصّة متعلّقة باستعمال الدواء 

 الطبيب إذا:  أخبري  ينتريڤ  ـ العالج ببدء  قبل 

  ردود فعل بين األدوية"(عالت/ري "تفانظ)أاالكتئاب  لعالجكنت تتناولين أدوية  •

 (hypericum perforatumعرن مثقوب، ) ، دواء نباتيSt. John’s Wortكنت تتناولين  •

 كنت تعانين من مرض كلى •

 عانيت أو تعانين من اختالجات )تقلصات( •

 الهوس تعانين منعانيت أو  •

 كنت تعانين من اضطراب ثنائي القطب •

  )ضغط متزايد داخل العين(الزَّرَق ل أنواع معينة من ينين، مثكنت تعانين من مشاكل في الع •

  ر كدمات(، بشكل خاص إذا كنت حامال )أنظري البند "الحمل واإلرضاع"()الميل إلى تطوّكنت ذات ماضٍ من حاالت نزيف  •

  (ةبالغكنت إذا مدرّات البول، خصوصًا  ينناولتت  إذا كنتخفضة من الصوديوم )مثالمستويات منعرضة لخطر مكنت  •

 الكبدفي  اضررً يسّببمكن أن آخر الذي مبدواء  اآلنكنت تتعالجين  •

 ردود فعل بين األدوية"()أنظري "تفاعالت/ duloxetineتحتوي على التي كنت تتناولين أدوية إضافية  •

لطبيب إذا أخبري ا أو الوقوف بهدوء. الجلوس إلى الشعور بعدم الهدوء أو عدم القدرة على ڤينتريي من الممكن أن يؤدّ

  .اختبرت هذه الظاهرة

(. في حاالت 4البند  ياألداء الجنسي )أنظر عجز( ممكن أن تؤدي إلى أعراض SSRIs/SNRIs)التي تدعى  ينتريڤأدوية مثل 

  إيقاف العالج.معينة، تستمر هذه األعراض أيضًا بعد 

 أفكار انتحارية أو تفاقم االكتئاب أو اضطراب قلق 

 مضادّدواء ستعمل كتُ ،(duloxetine - وكستين)دوله فيلعالج االكتئاب، المادّة الفعّالة  اصًليس مخصّ  ينتريڤ أنّمن رغم بال

ا أفكار إليذاء نفسك أو أفكار باالنتحار. هذه إذا كنت تعانين من االكتئاب و/أو من اضطرابات قلق، قد تظهر لديك أحيانً كتئاب.لال

اكتئاب ألول مرّة، ألنّ هذه األدوية تحتاج إلى وقت حتى تبدأ بالعمل، عادة ما يقارب ت ل مضاداند تناواألفكار ممكن أن تتزايد ع

 األسبوعين وحتى أكثر، أحيانا.

 قد تفكرين بذلك أكثر إذا:

 إيذاء نفسككانت لديك في الماضي أفكار انتحارية أو  -

ر سلوك انتحاري لدى البالغين د خطر ظهوبالغة شابة. لقد أظهرت معلومات مأخوذة من تجارب سريرية، بازدياأنت  -

  عامًا، والذين يعانون من مشاكل نفسّية وحيث تّم عالجهم بمضادات اكتئاب 25الذين تقل أعمارهم عن 



 الطبيب أو إلى المستشفى.   حار، توجهي فورًا إلى بإيذاء نفسك أو االنت وقت،   في أي إذا كانت لديك أفكار  

أو صديق قريب بأنك تعانين من االكتئاب أو عن وجود اضطراب قلق لديك، واطلبي ب عائلة من المحتمل أن يساعدك إخبار قري

إذا كانوا يشعرون  منهم قراءة هذه النشرة. أطلبي منهم إخبارك إذا كان يعتقدون بأنّ االكتئاب أو القلق لديك أخذ بالتفاقم، أو

 بالقلق بخصوص تغييرات في سلوكك.

 عامًا   18األطفال والمراهقون تحت سن  

دون سنّ  المراهقينأنّ  باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تعلمي. 18دون سنّ  ينالمراهق وأاألطفال ستعمال ليس معًدا ال ينتريڤ

 مخالفسلوك ، عدوانيةباألساس ) عدائيةونتحارية، ار ااالنتحار، أفك محاولة عراض جانبية مثلألعُرضة لخطر زائد هم  18

 ينتريڤلـ التأثيرات الطويلة األمد  باإلضافة إلى ذلك، لم يتّم بعد تحديد .هذه األدويةمجموعة  من دواء نوغضب( عندما يتناولو

 .ة هذهعلى الفئة العمريالسلوكيّ و الذهني، البلوغ، والتطوّر النموّب التي تتعلقمن ناحية األمان، 

 

 بين األدوية:   ردود فعل / تفاعالت

الطبيب أو   ي أخرى، بما في ذلك األدوية بدون وصفة طبّية والمكمّالت الغذائية فأخبر ة  وي د مؤخّرًا، أ   أو تناولت  ين إذا كنت تتناول 

 .  الصيدليّ بذلك

 أخرى:، موجودة في أدوية أخرى المعدّة لحاالت ينتريڤالموجودة في  دولوكستينالمادة الفعّالة 

 عصبي سكري، اكتئاب، قلق وتسرب )سلس( البول.اعتالل ألم  •

 أدوية أخرىإذا كنت تتناولين  الطبيباِفحصي األمر مع  ألكثر من دواء واحد من هذه األدوية. متزامنال عمستاعن  يجب االمتناع

 حتوي على دولوكستين.التي ت

بما في ذلك    ، ي أو تتوقفي عن تناول أيّ دواء ئ ال تبد . فيةوية إضادأمع  ما إذا كنت تستطيعين تناول ينتريڤفي سيُقرّر الطبيب

 طبيب. ال   تفحصي األمر معقبل أن  ،  ة ألعشاب الطبيّ أدوية ا تها بدون وصفة طبيب و ريشت ا األدوية التي  

 

 باإلضافة إلى ذلك، يجب عليك إبالغ الطبيب إذا كنت تتناولين أيّ دواء من األدوية التالية:

إذا كنت  ڤيترين يجب أن تمتنعي عن تناول: (Monoamine Oxidase Inhibitors, MAOI)   األَمين  أُحادي   أُكسيداز   ثبطات م 

. (MAOI)األَمين  أُحادي أُكسيدازالذي يُدعى مُثبط دواء مضادًّا لالكتئاب  يومًا األخيرة( 14الـ  خالل) مؤخّرًا أو تناولت ،تتناولين

ا م، بأخرىمع أدوية وصفة طبية سويًا  MAOI )مضاد حيويّ(. إن تناول لينزوليدئاب( و)مضاد لالكت موكلوبميدهي  MAOIأمثلة لـ 

يومًا على  14يجب أن تنتظري  .قد يعرض الحياة للخطرحتى  أون يؤدّي إلى أعراض جانبية خطيرة ، من الممكن أڤينتري يهاف

عليك االنتظار  باإلضافة إلى ذلك، يجب. ڤينتري اولنتالبدء بقبل أن تكوني قادرة على و MAOI تناول تتوقفي عنبعد أن  األقلّ

 .ڤينتري ، بعد أن تتوقفي عن تناولMAOI لقبل تناوألقلّ على ا أيام 5

، مسكّنات األلم القوية ،ِبنزوديازيپيناتهذه هي األدوية التي وصفها الطبيب والتي تشمل  :ممكن أن تسبّب النعاساألدوية التي  

 .مضادّات الهستامين التي يمكن أن تؤدّي إلى التشوّشو نوباربيتاليف، أدوية مضادّة للذُّهان

(، پاروكستين، فلوأوكسيتين)مثل  SSRI، أدوية من نوع تريپتوفان، ترامادول ات،تريپتان :روتونينيس ال   ياتستو ع م ترف  األدوية التي 

نبتة ، بيثيدين، كلوميپرامين، أميتريپتيلين( مضادّات االكتئاب الثالثية الحلقة )مثل:(، ڤنالفاكسين)مثل  SNRIأدوية من نوع 

من احتمال ظهور أعراض هذه األدوية تزيد  (.لينزوليدو موكلوبميد)مثل  MAOI -( و St. John’s wort-)عرن مثقوب الهيپيريكوم 

 .إلى طبيبك التوجه ، يجب عليڤينتريإذا كنت تعانين من أعراض غير اعتيادية أثناء تناول إحدى هذه األدوية سويًا مع  .جانبية

تقوم هذه األدوية بتخفيف كثافة الدم أو تمنع تخثر  :ة للدم( يّع )ممم  مضادّة لتخثّر الدم ومانعة لتجمُّع صفائح الد   فمويّة   أدوية 

 لحاالت نزف.من خطر التعرّض هذه األدوية تزيد الدم. من الممكن أن 

 

 مع الطعام، الشرب والكحول   ينتريڤ

 .يڤترين وليجب أن تتخذي الحِيطة إذا كنت تستهلكين الكحول بالتزامن مع تنا .بدون غذاء وأ مع ڤينتري يمكن تناول

 



 الحمل واإلرضاع: 

قبل استعمال    الطبيب أو الصيدليّ  إذا كنت حامال أو إذا كنت مرضعة، تعتقدين أنك حامل أو تخططين أن تحملي، استشيري 

 . الدواء 

 ڤينترييجب أن تستعملي . ڤينتري لحمل في الوقت الذي تتناولين فيهلين اتحاو إذا كنت أو حملتإذا  الطبيبأخبري  •

 .نجنيالواألضرار التي يمكن أن تلحق بالفوائد المحتملة ، طبيبالقد ناقشت مع  ونيتك أنبعد فقط 

 أدوية شبيهة، لحملأثناء ا لاعماالستعند . ڤينتري و/أو الطبيب يعرفان بأنّك تتعالجين بـ المولدّة )القابلة(تأكّدي من أّن  •

(SSRIs)  ارتفاع ضغط الدم الرئويّ لدى تُدعى  لتيل افاحدوث حالة خطيرة لدى األطمن الممكن أن تزيد من خطر

 يؤدّي إلى تسارع التنفس والتي( persistent pulmonary hypertension of the newborn – PPHN) المولود

يجب عليك  ،طفلكل حدث هذا األمرإذا  ساعة بعد الوالدة. 24خالل  تبدأ هذه األعراض، غالبًا .جلدوإلى ازرقاق ال

 .المولدةأو و/يب طبال لىالتوجه فورًا إ

قد  أو بضعة أيام بعد ذلك. والدتهفمن المحتمل أن يختبر طفلك أعراضًا عند  ،قُبيل نهاية الحمل ڤينتري إذا كنت تتناولين •

إذا ظهر  .اختالجاتاكل في اإلطعام، صعوبات في التنفس، مش، عصبيةرجفان، العضالت،  ارتخاء تشمل األعراض:

فتوجهي إلى من بين هذه األعراض، أو إذا كنت قلقلة بالنسبة إلى صحة طفلك  ما ارضع ،بعد الوالدة لدى طفلك

  الطبيب أو إلى المولدة، الذين بإمكانهم تقديم المشورة لك.

نزيف مهبلي واسع، فترة قصيرة بعد  هنالك خطر متزايد لحصول قريبًا من نهاية الحمل، ينتريڤإذا كنت تتناولين  •

المولدّة على علم بأنك تتناولين  وأ الطبيبالماضي من حاالت نزف. يجب أن يكون في يت انالوالدة، خاصة إذا ع

 .حتى يكون بإمكانهما أن يقدما لك المشورة دولوكستين

لحدوث حاالت  بيّن خطرًا متزايدًالثالثة األولى من الحمل، ال تا هرخالل األش ينتريڤحول استعمال المعلومات المتوفرة  •

خالل النصف الثاني من الحمل، قد يكون هنالك خطر متزايد لوالدة  ينتريڤد. إذا تمّ تناول ولوالمى تشوه خلقية لد

 36 -و 35ألسابيع خالل النصف الثاني من الحمل(، خاصة بين ا ينتريڤامرأة تتناول  100والدات مبكرة لكل  6مبكرة )

 من الحمل.

 استشيري الطبيب أو الصيدلي. .حبّذإلرضاع غير مة افتر يف ڤينتري . إنّ استعمالةإذا كنت مرضع أخبري الطبيب •

 

 واستعمال الماكينات   ة ق يا سال 

ماكينات إلى و أدوات أي أو تستعملي قوسال ت. النعاس أو الدوخةبحالة الشعور من الممكن أن يؤدّي إلى  ڤينتري إنّ استعمال

 عليك. ينتريڤتأثير لك ما هو أن يتّضح 

 

 الدواء   باتركّ مهمّة عن قسم من م   معلومات 

 كروز على س ينتريڤ  يحتوي 

 .ينتريڤطبيبك أنّك حسّاسة لسكّريّات معيّنة فاتصلي به قبل أن تتناولي  أخبركإذا 

 ملغ كريّات سكر. 27 -كروز وملغ س 12.0ملغ تحتوي:  20كبسولة دولوكستين 

 .كريّات سكر ملغ 54 -ملغ سكروز و 24.2ملغ تحتوي:  40كبسولة دولوكستين 

 

 على صوديوم   تريڤ ين   ييحتو 

 ملغ( للكبسولة، بحيث يمكن القول أنه "خالٍ من الصوديوم". 23ميلمول صوديوم ) 1يحتوي هذا الدواء على أقل من 
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يتعلق  مافي ي متأكّدةنوَسب تعليمات الطبيب، دائمًا. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكحستعمال االيجب 

 بالجرعة وبطريقة العالج بالمستحضر.

 الجرعة وطريقة العالج سيحدّدهما الطبيب، فقط. 



المتأخّرة/المساء(. قد يقرّر  هربعد الظفي ساعات ، مرّتين في اليوم )في الصباح وملغ 40هي  ڤينتري من المتبعةالجرعة 

 .المتبعةالجرعة يد الجرعة إلى سبوعين، قبل أن يزأ اليوم ولمدّة مرّتين في ملغ 20الطبيب أن يبدأ العالج بجرعة 

 على كريّات مطلية بطالء يمنع تحلله في ڤينترييحتوي مع الماء. بأكملها ُمعدّ للتناول الفمويّ. يجب أن تبلعي الكبسولة  ڤينتري

أو مشروب. وذلك من أجل  اممحتواها في طعوتوزيع  ويُمنع فتح الكبسولةسحقه أو  محتوى الكبسولةيُمنع مضغ  ،المعدة. لذلك

معدي ألنّ محتوى -أنبوب أنفي منع تأثير الطعام أو المشروب على طالء الكريّات. كذلك، هذا الدواء ليس معدَا للتناول عبر

  الكبسولة قد يسد األنبوب.

 .نفسها كلّ يومقد تجدين من المريح أن تقومي بتناوله في الساعة  ،ڤينتري عدتك على تذكّر تناوللمسا

 الموصى بها. الجرعة يُمنع تجاوز  

، غيبوبة، نعاس أعراض جرعة زائدة تشمل: فورًا، بالطبيب أو الصيدليّ. يجب أن تتصلي إذا تناولت جرعة أعلى عن طريق الخطأ 

 ،رسك، الشعور بالالهدوء، قّلة خرق، نعاسيمكن أن يؤدّي إلى شعور عارم بالسعادة، الذي فعل نادر  روتونين )ردّيمتالزمة س

 تقيّؤ، تسارع نبض القلب.، اختالجاتالعضالت(،  أو تصلبق، عرّالسخونة، ت

طبيب أو إلى غرفة فورًا، إلى ال من الدواء عن طريق الخطأ فتوجّهي كمّية بابتالعأو إذا قام طفل مفرطة إذا تناولت جرعة 

 الطوارئ في المستشفى، وأحضري علبة الدواء معك.

   تريڤ ينل  إذا نسيت تناو 

التي الجرعة  تخطيف قد حان،التالية الجرعة إذا كان موعد تناول مع ذلك، . ذلك فور تذكّرك هاتناول ذا فوتت تناول جرعة، عليكإ

ال تتناولي  .من أجل التعويض عن الجرعة التي نسيتها مضاعفة جرعة يتناولت ال. كالمعتاد فقط واحدةجرعة نسيتها، وخذي 

 .ينتريڤالتي وصفت لك من ة ة اليوميكمية أكبر من الكمي

 حسَب توصية الطبيب. الجالعيجب االستمرار في 

 بدون استشارة الطبيب أو الصيدليّ.حتى إذا طرأ تحسّن على حالتك الصحّية، يُمنع التوقف عن العالج 

   ينتريڤن تناول  إذا توقفت ع

يظن بأنك لست بحاجة الطبيب  كانوضعك. إذا  علىأ تحسّن ذا طرإ حتى بدون استشارة الطبيب، ككبسوالتال تتوقفي عن تناول 

 مدار أسبوعين.على خفض الجرعة منك  تطلبسأو  فسيطلب، ينتريڤبعد إلى 

 مثل:أعراض  وا أكثر من أسبوع من العالج اختبربشكل مفاجئ بعد مُضيّ ينتريڤعن تناول  نوقفت بعض المتعالجات اللواتي

، من الواقعاضطرابات نوم )أحالم (، في الرأس)خاصة  كهرَبائيّةشبيه بصدمة شعور أو وك وإبر، ش مثلشعور بوخز دوخة،  •

ات، ؤتقيّأو  غثيان ،القلقأو تهيّج، الشعور ب انعدام الهدوء ،نعاس، تعبلنوم(، الى إالخلود عدم التمكن من  كوابيس،

 ، صداع، ألم في العضالت، عصبيّة، إسهال، فرط التعّرق أو فيرتيجو.رجفان

 التي تسبّب مشاكال معينة األعراض كانت لديك بعضوتزول خالل بضعة أيام، لكن إذا األعراض خطيرة هذه ال تكون ، لبًااغ

 إلى الطبيب الستشارته. يفتوجّه

  يفيها دواء. ضع   ين تتناول   في كلّ مرّة لملصق على الدواء ومن الجرعة الدوائية  من ا  ي في الظالم! تحقّق   ية دو تناول األ   يُمنع 

 ظارات الطبّية إذا كنت بحاجة إليها. نل ا 

 الطبيب أو الصيدليّ.   ي ر فاستشي  إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء
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عند قراءة قائمة األعراض  ي. ال تصدمالمستخدمينراضًا جانبية لدى قسم من أع ينتريڤكجميع األدوية، قد يسّبب استعمال 

 ة. من المحتمل أاّل تعاني من أيٍّ منها.يبالجان

 تزول بعد وقت قصير. عادة، تكون هذه األعراض خفيفة حتى متوسطة، وغالبًا

 

 : أشخاص(  10من بين    1شائعة جدًا )ممكن أن تؤثر على أكثر من  أعراض جانبية  

  ، جفاف في الفم، إمساكيانغث •

 تعب •

 



 : أشخاص(   10ن بين  م  1شائعة )ممكن أن تؤثر على حتى  أعراض جانبية  

 نعدام الشهيّةاِ •

 ، اضطرابات في النومقلقتراجع الشهوة الجنسية،  ،تململالنوم، في  اتصعوب •

 في الجلدكة والحمصحوب بالشعور بالوخز تنميل خدر، رجفان، ، نعاسشعور بالكسل، دوار، وجع الرأس،  •

 تشوّش الرؤية •

 و(چرتيڤدوخان )أو  ارشعور بالدو •

 رحمراا مرتفع،ضغط دم  •

 الهضم ات فيحرقة أو صعوبتقيؤات، إسهال، وجع البطن،  •

 فرط العرق •

 رجفان، وهن •

 

 : أشخاص(   100من بين   1غير شائعة )ممكن أن تؤثر على حتى   أعراض جانبية 

 يؤدّي إلى بُحّة الصوتالذي لتهاب حلق اِ •

 ات فعل تحسّسيّةردّ •

 الوزنفي ارتفاع  تعب أوإلى يمكن أن يؤدّي الذي تراجع في عمل الغدّة الدرقيّة  •

 جفاف •

ل إلى النشوة وصعوبة أو عدم القدرة في الوص، نقص التحفيز(، فقدان التوجهشعور بالتوهان )سنان، األأو شد صرير  •

 الجنسية، أحالم غير عادية

 يةمتدنّ مرات في حاسّة الذوق، جودة نوفي التركيز، تغيّ اتعصبية، صعوب •

 ، مشاكل في النظر، شعور بالجفاف في العينينفي العين( ركز الغامق)الم اتساع حجم بؤبؤي العينين •

 طنين )سماع رنين في األذن حيث ال يوجد رنين خارجيّ(، وجع األذنين •

 ةضربات قلب قوية، ضربات قلب سريعة أو غير عاديّ •

 إغماء •

  الزائدؤب التثامن  تحاال •

في  ات، التهاب في الفم، فُواق )حازوقة(، صعوب(Gastroenteritis)أسود، التهاب في المعدة وفي األمعاء  برازتقيّؤ دم أو  •

 غازات، رائحة كريهة من الفم، البلع

 لى اصفرار البشرة أو بياض العينلتهاب الكبد الذي من الممكن أن يؤدّي إلى ألم في البطن وإاِ •

 كدماتللتعّرض لق بارد، فرط ميل عرطفح جلدي )الشرى(، بالحكة(، تصبّب عرق في الليل،  مصحوب) طفح •

 عضلة الفك تقلصالعضالت،  تشنجألم العضالت، توتر في العضالت،  •

 رائحة بول غير عاديّة، متواتربول تبول في الليل، تمؤلم، الحاجة إلى البول تبول، تفي بداية ال اتصعوب •

 أعراض سنّ اليأسمِهبليّ شاذّ، نزيف  •

 السخونةب روشع ،، عطشالبردألم في الصدر، شعور ب •

 ، ارتفاع في الوزنزنفي الو انخفاض •

مستويات  نزيمات الكبد أوإ االرتفاع في مستوى مثللن تكوني منتبهة لها، أعراض إلى  ينتريڤمكن أن يؤدّي ممن ال •

 ترولأو الكولس ، السكرالكرياتينز اوكينوسفالبوتاسيوم في الدم، ف

 

 : ( خص ش   1,000من بين    1نادرة )ممكن أن تؤثر على حتى أعراض جانبية  

 انتفاخ اللسان أو الشفتينمع  دوخةأو  ،يؤدّي إلى صعوبة في التنفسالذي تحسّسيّ حادّ  ردّ فعل •



نعاس ، ارتباك ،وهنتشمل األعراض الشعور بالدوخة،  : يمكن أنينخفضة في الدم )غالبًا لدى المسنمستويات صوديوم من •

اإلفراز غير سقوط(، متالزمة ، أو ختالجاتاإلغماء، ا هي حاالت أكثر خطورةاألعراض  .تقيّؤتعب، شعور بالغثيان، أو 

 "syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone (SIADH)" -المالئم لهرمون المضاد للتبوّل 

ان، لرغبة في النوم(، حاالت هذياألفكار، عدم اتسابق لهوس )فرط النشاط، ا –نتحارية، مانيا سلوك انتحاريّ، أفكار ا •

 غضبو عدوانية

شعور ، الهدوءرتباك، قلّة يؤدّي إلى شعور عارم بالسعادة، نعاس، ايمكن أن  الذي روتونين )ردّ فعل نادريمتالزمة س •

عدم إحساس بعدم الهدوء أو ادية للعضالت، إر-الو فجائيّة ، تشنّجاتاختالجاتعضالت(، ال تصلبعرق، ، سخونة، تسكربال

انعدام التنسيق في  مثل ان، صعوبة في السيطرة على الحركةمكال نفس بثبات فيوف أو الوق الجلوس القدرة على

 (restless legs syndrome) ن الراحةاإرادية للعضالت، متالزمة الرجلين اللتين ال تعرف-الحركة أو حركات ال

 لوكوما(چ -ن )زََرق ضغط زائد داخل العي •

 القدمينو/أو في أصابع  وف، شعور بالبرد في األصابعوضعية الوق أو إغماء لدى االنتقال إلى، إحساس بالخفة دوخة •

 األنف في نزيفشعور باالختناق في الحلق،  •

 سُعال، صفير وضيق تنفس الذين قد يكونان مصحوبين بدرجة حرارة مرتفعة •

  الذي ممكن أن يؤدي إلى إسهال( colitisاب القولون )الته ،زالبرادم أحمر فاتح في  •

 (اليرقانو بياض العينين )ل كبديّ، اصفرار الجلد أفش •

مرض خطير مصحوب بفقّاعات على الجلد، الفم، العينين،  – Stevens-Johnson syndrome) نس جونسونڤمتالزمة ستي •

ة حساسيّ ديما(،إيوچأن –انتفاخ الوجه والحلق )الوذمة الوعائية  يؤدّي إلىالذي  واألعضاء التناسلية(، ردّ فعل تحسّسيّ خطير

 لضوء الشمس

 العضالت جتشنّ •

 تيار البول انخفاض في، أكثر من المعتاد بولتال الحاجة إلىل، بوّتصعوبة أو انعدام القدرة على ال •

طفيف بشكل شاذّ أو نزيف شهرية متواصلة أو غير منتظمة،  ات، أوجاع، دورنزيف حاددورات حيض غير سليمة، تشمل  •

  األم لحليب، إنتاج غير سليم نزيفالانعدام 

 (postpartum hemorrhage)واسع، فترة قصيرة بعد الوالدة  نزيف مهبلي •

 مشي غير سليم، (البالغينحاالت السقوط )خصوصًا لدى  •

 

 : شخص(  10,000من بين    1)ممكن أن تؤثر على حتى    جدًّا  نادرة   جانبيّة   أعراض

 (Cutaneous vasculitis) األوعية الدموية الجلديّةالتهاب  •

 

قم أحد األعراض الجانبية، أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، فعليك  إذا تفا إذا ظهر عرض جانبي،  

 . استشارة الطبيب 

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

الذي يحوّلك إلى إستمارة خاصّة  (www.health.gov.il)رة الصحّة موقع وزا في الرئيسية لصفحةا باألدوية"، الموجود على

 معدّة للتبليغ عن األعراض الجانبّية، أو عبر دخول الرابط: 

https://sideeffects.health.gov.il 
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التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية األوالد و/أو  يتجنّب •

 ات صريحة من الطبيب.تقيّؤ بدون تعليملا تسبّبيين التسمّم. ال األطفال، وهكذا تتجنّب

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


نسب إلى اليوم ( الظاهر على العبوّة. تاريخ انتهاء الصالحية يexp. dateُانتهاء الصالحية ) يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ •

 الشهر.نفس األخير في 

 من الرطوبة. ى الدواءالعلبة األصلية للحفاظ علفي  الدواء حفظياِ •

 .C°25درجة حرارة تحت الـ في حفظي اِ •

ستشارة الصيدليّ بالنسبة إلى كيفية با يموهمالت في البيت. قنع إلقاء األدوية في مياه الصرف الصحّيّ أو في سلة الميُم •

 . إنّ ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.هالاألدوية التي لم تعد هناك حاجة التخلّص من 
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 أيضًا:  باإلضافة إلى المادّة الفعّالة، يحتوي الدواء، 

sugar spheres, talc, hypromellose acetate succinate, sucrose, color mixture white DDB8257W, 

hypromellose, triethyl citrate  

 

 : كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوّة

مع غالف  ،ريدين هيدروكلوتحتوي على حبيبات دولوكست ڤينتري من كبسولة صُلبة مقاومة للهضم المعديّ. كلّ كبسولة ڤينتري

 ة المعديّة.معويّ يحميها من حموضة العصار

 

 .ملغ 40 ملغ وَ 20 ق بجرعتين:مسوَّ ڤينتري 

 '.9544'لرمز وا 'mg 20' الكتابة زرقاء ومطبوع عليهاهي ملغ  20الـ  كبسوالت

 '.9545'والرمز  'mg 40' الكتابة برتقالية وزرقاء ومطبوع عليهاهي ملغ  40 الـ كبسوالت

 

 .كبسولة 56علب من رة في وفَتملغ م 40 ملغ وَ 20 ڤينتري كبسوالت

 م علب أخرى، لكنّها غير مسوَّقة.هناك أحجا

 

 إسبانيا)مدريد(،  م.ض.، ألكوبندس ليليالمنتج: 

 

 ، إسرائيل.4366411، رعنانا 4246ص.ب. ، 4ف اشارع هشيزإلي ليلي إسرائيل م.ض.، نوانه: صاحب التسجيل وعُ 

 

 تسجيل الدواء في سجلّ األدوية الرسميّ في وزارة الصحّة:  رقم  

 12-31140-68-132 ملغ: 20 تريڤني

 12-31141-69-132 ملغ: 40 ينتريڤ

 

 .2020في آب  هاتمّ تحرير
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