
 

 

 1986نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة )المستحضرات( لعام 

 

 يتم تسويق الدواء بوصفة طبيب فقط

 

 ملغ  500ملغ/  TM5 XRكسيغدو

 أقراص بإطالق موقوت

 التركيبة:

  كل قرص يحتوي على:

5 mg dapagliflozin داباجليفلوزين  

 500 mg metformin hydrochlorideميتامورفين هيدروكلوريد  

 

 ملغ   1000ملغ/  TM5 XRكسيغدو

 أقراص بإطالق موقوت

 التركيبة:

  كل قرص يحتوي على:

5 mg dapagliflozin داباجليفلوزين 

1000 mg metformin hydrochloride ميتفورمين هيدروكلوريد 

 

 ملغ  500ملغ/  TM10 XRكسيغدو

 أقراص بإطالق موقوت 

 التركيبة:

  كل قرص يحتوي على:

10 mg dapagliflozin داباجليفلوزين 

500 mg metformin hydrochloride ميتفورمين هيدروكلوريد 

 

 ملغ  1000ملغ/  TM10 XRكسيغدو

 أقراص بإطالق موقوت

 التركيبة:

  كل قرص يحتوي على:

10 mg dapagliflozin داباجليفلوزين 

1000 mg metformin hydrochloride ميتفورمين هيدروكلوريد 

 

 ”.معلومات إضافية“ - 6لمكونات غير النشطة يرجى الرجوع إلى البند لالطالع على ا

 

 يرجى االطالع بعناية على النشرة حتى نهايتها، قبل أن تستخدم الدواء. 

 يرجى االحتفاظ بهذه النشرة فقد تحتاج االطالع عليها الحقًا.

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

  الصيدلي.

فقد يضر بهم حتى إذا كنت تعتقد بأن مرضهم  رّره إلى أشخاص آخرين.تمال  تم وصف هذا الدواء لعالج مرضك.

 شبيه.

  كسيغدوXR  2يرجى الرجوع إلى البند  -قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة بما في ذلك الحماض الالكتيكي 

 ”.XRدام كسيغدو تحذيرات خاصة بشأن استخ“

  كسيغدوXR  1غير مخصص لمرضى السكري من النوع. 

  كسيغدوXR  غير مخصص لمرضى مصابين بالحماض الالكتيكي السكري )زيادة الكيتونات في الدم أو

 في البول(.

  عامًا من العمر. 18الحماض الالكتيكي غير مخصص ألطفال ومراهقين دون الـ 



 

 

 لمن يخصص هذا الدواء؟ .1

فما فوق(، بالدمج مع الحمية الغذائية  18لدى البالغين )بعمر  2يعطى لعالج السكري من النوع  XRكسيغدو 

مصمم لتحسين توازن مستويات السكر في الدم، إذا لم يفضِ العالج  XRكسيغدو  والنشاط البدني.

 بداباجليفلوزين أو بميتفورمين بشكل منفصل إلى توازن مستوى السكر في الدم.

  

 العالجية:المجموعة 

في الكلية، يثبط إعادة امتصاص الجلوكوز ويؤدي إلى زيادة إفراز  SGLT2حامل السكر  طمثب -داباجليفلوزين

 الجلوكوز في البول.

 من فئة البيغوانيدات. -ميتفورمين هيدروكلوريد 

 قبل استخدام الدواء  .2

X  ال يجوز استخدام كسيغدوXR :إذا 

  النشطة داباجليفلوزين، ميتفورمين أو أحد مكونات الدواء كانت لديك حساسية تجاه المكونات

 XRعالمات رد فعل تحسسي خطير لكسيغدو  ”(.معلومات إضافية إدناه“ 6)ارجع إلى البند 

  قد تشمل:

  طفح جلدي، -

 بقع حمراء بارزة على الجلد )شرى(، -

 البلع. تورم الوجه، الشفاة، اللسان والحلق الذي قد يسبب صعوبات التنفس أو صعوبات -

رفة فورًا والتوجه إلى طبيب أو غ XRإذا الحظت إحدى هذه العالمات، فيجب التوقف عن تناول كسيغدو 

 الطوارئ التابعة ألقرب مستشفى.

  أو يتم عالجك بالغسيل الكلوي خطيرة في الكليةمتوسطة حتى لديك مشاكل 

 ونات في البول أو تيلديك حماض أيضي أو الحماض الكيتوني السكري )ارتفاع مستويات الك

 الدم(.

  ال يمكن السيطرة على مرض السكري لديك، مع مثالً فرط سكر الدم الخطير )ارتفاع مستويات الجلوكوز

في الدم(، الغثيان، التقيؤ، خسارة الوزن السريعة، الحماض الالكتيكي أو الحماض الكيتوني. الحماض 

مما قد يسبب السكري قبل الغيبوبة. األعراض تشمل  الكيتوني حالة حيث يتراكم فيها الكيتونات في الدم

 شاذة.” فاكهية“ألنفاس العميقة والسريعة، أو النعاس أو أن رائحة التنفس تصبح آالم البطن،أو ا

 

 

 XRالتحذيرات الخاصة المتعلقة باستخدام كسيغدو  !

بأثر جانبي   XRكسيغدو لموجود في ا ميتفورمينقد يتسبب المكوّن النشط  (:lactic acidosisالحماض الالكتيكي )

الحماض الالكتيكي يتسم بارتفاع مستويات الحمض الالكتيكي في الدم،  نادر لكن خطير يسمى الحماض الالكتيكي.

  الحماض الالكتيكي يستلزم العالج الطبي الطارئ في المستشفى. مما قد يتسبب بالموت.

إذا كنت تعايش أحد األعراض التالية، التي قد تشكل وري وتوجه إلى طبيب بشكل ف XRتوقف عن تناول كسيغدو 

 عالمة للحماض الالكتيكي:

 الشعور بالبرودة في راحتي اليدين والرجلين 

 الدوخة أو الشعور بالدوخة 

 بطء نبضات القلب أو عدم انتظامها 

 الشعور بالوهن والتعب الشديد 

 آالم العضالت غير العادية 

 صعوبات التنفس 

 أو النوم األطول من المعتادتاد النعاس غير المع 

 ألم البطن، الغثيان أو التقيؤ 

(، قد XRتفرومين )مكوّن نشط في كسيغدو يمعظم األشخاص الذين عانوا من الحماض الالكتيكي نتيجة تناول م

  عانوا من مشاكل أخرى، تسببت بالدمج مع تناول الميتفورمين بالحماض الالكتيكي.

من إحدى الحاالت التالية بما أنك في خطر أعلى لتطوير الحماض الالكتيكي  تعانيتوجه إلى طبيب في حال كنت 

 :XRمع كسيغدو 

  تعاني من مشاكل كلوية خطيرة، أو الكلى تتأثر بمادة التباين التي تم حقنها لك لغرض فحص

  األشعة السينية.



 

 .تعاني من مشاكل كبدية 

 يرة من الكحول خالل فترة وجيزة.ية كبتتناول الكحول في أحيان متقاربة جدًا أو تشرب كم 

 .)قد تحدث هذه الحالة إذا كنت مريضًا بالحمى،  في حال التجفاف )فقدان كمية كبيرة من السوائل

قد تحدث حالة تجفاف كذلك إذا كنت متعودًا على التعرق أثناء ممارسة  مع التقيؤ أو اإلسهال.

 نشاط بدني وال تشرب ما يكفي من السوائل.

 جراحية.ملية تخضع لع 

 .تعايش نوبة قلبية، عدوى شديدة أو سكتة دماغية 

يجة استخدام ميتفورمين هي إخبار الطبيب إذا كنت تعاني من إحدى أفضل طريقة لتجنب الحماض الالكتيكي نت

 قد يقرر الطبيب إيقاف العالج لفترة معيّنة الحاالت المذكورة أعاله.

  قبل أو خالل العالج بكسيغدوXR الطبيب، الصيدلي أو الممرضة إذا:بار يرجى إخ 

   أو كنت تعايش الحماض الكيتوني السكري. 1كنت تعاني من السكري من النوع 

 .تتلقى العالح المتزامن بإنسولين وطرأ انخفاض حاد في جرعة اإلنسولين التي تتناولها  

 

  لى لديككاللديك مشاكل في الكلى، الطبيب سيفحص وظائف. 

 .لديك مشاكل كبدية 

 خ من التهابات المسالك البولية أو مشاكل في التبول.لديك تاري 

 تعاني من مشاكل قلبية، بما في ذلك قصور قلبي أو  

 .تتناول كمية أقل من المواد الغذائية أو طرأ تغيير على نظامك الغذائي 

 ية في لديك أو كانت لديك مشاكل في البنكرياس، بما في ذلك التهاب في البنكرياس أو عملية جراح

 كرياس.البن

 .تشرب الكحول في فترات متقاربة جدًا، أو تشرب كمية كبيرة من الكحول خالل فترة وجيزة 

 .في هذه الحالة قد يتوجب  أنت توشك على تلقي حقنة صبغة أو مادة تباين لفحص األشعة السينية

أن رشاداته بشتوجه إلى الطبيب للحصول على إ لفترة وجيزة. XRعليك التوقف عن تناول كسيغدو 

ومتى ينبغي لك استئناف الحصول على العالج ومواصلة  XRتوقيت التوقف عن تناول كسيغدو 

 .XRالعالج بكسيغدو 

 .أنت توشك على الخضوع لعملية جراحية ولن تستطيع تناول كمية كبيرة من الطعام أو المشروبات 

ول على إرشاداته لطبيب للحصتوجه إلى ا لفترة وجيزة. XRينبغي لك التوقف عن تناول كسيغدو 

ومتى ينبغي لك استئناف الحصول على العالج  XRبشأن توقيت التوقف عن تناول كسيغدو 

 .XRومواصلة العالج بكسيغدو 

 .عند استخدام الدواء هناك خطر زائد  كنت تعاني من عداوى المسالك البولية في أحيان متقاربة

بالدواء مؤقتًا مع ظهور عدوى شديدة في يب العالج لحدوث عدوى المسالك البولية )قد يوقف الطب

  المسالك البولية(.

 

 

 

 

 

 

 الفحوصات والمتابعة

 أداء الكلى

 وأثناء العالج XRيجب القيام بفحوصات وظائف الكلية قبل بدء العالج بكسيغدو 

 

 ق منسيتحق الطبيب وخالله. XRقد يطلب منك الطبيب الخضوع لعدة فحوصات دم قبل بدء العالج بكسيغدو 

 . A1Cوضع السكرى لديك من خالل فحوصات الدم الروتينية التي تشمل مستويات السكر في الدم وهيموجلوبين 

 

 السكر )جلوكوز( في البول

 نتيجة آلية عمل دافاجليفلوزين، ستكون نتيجة فحص البول لوجود جلوكوز إيجابية بشأن الجلوكوز.

 

 التفاعالت/ ردود الفعل بين األدوية

 



 

تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومكمالت غذائية، أذا كنت  !

 بشكل خاص يجب اإلبالغ عما إذا كنت تتناول األدوية:  .فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك

 للبول، المدرة 

 )لمعالجة السل، أو الوقاية منه )مثل ريفامبين  

 (ثل ريفامبينلمعالجة التشنجات )م 

 الجة المشاكل القلبية )مثل ديجوكسين(لمع 

 (2-لمعالجة الربو )موسعات القصبات من فئة ناهضات بيتا 

 )لمعالجة المشاكل الكلوية )مثل سيميتيدين 

 كورتيكوستيرويدات لمعالجة حاالت االلتهاب في أمراض مثل الربو والتهاب المفاصل  

 قد يوعز الطبيب إليك  ”.فونيل يورياسل“ولين أو دواء لتخفيض مستوى السكر في الدم مثل اإلنس

 بتخفيض جرعة تلك األدوية لتنجب االنخفاض الشديد للسكر في الدم )نقص السكر في الدم(.

 

  استخدام الدواء والمواد الغذائية 

 ”.كيفية استخدام الدواء“ - 3ارجع للبند  يجب تناول الدواء مع الوجبة لمنع اضطرابات جهاز الهضم.

 

 واستهالك الكحول  استخدام الدواء 

ال يجوز تناول الكحول في أحيان متقاربة أو تناول كمية كبيرة من الكحول خالل فترة  XRعند العالج بكسيغدو 

  قد يزيد ذلك من خطر ظهور آثار جانبية خطيرة. وجيزة.

 

 الحمل والرضاعة الطبيعية:   !

  فيجب استشارة طبيب قبل استخدام الدواء. تقدين بأنك حامل،إذا كنت حامالً، تخططين للدخول في حمل، تع

 تحدثي مع الطبيب حول أفضل طريقة عالج لموازنة مستوى السكر في الدم. قد يضرّ بالجنين. XRكسيغدو 

من غير المعروف إذا كان  إذا كنت مرضعة أو تخططين لإلرضاع فيجب استشارة بيب قبل استخدام الدواء.

 .XRي مع طبيبك حول أفضل طريقة إلطعام طفلك أثناء تناولك لكسيغدو تحدث ليب.إلى الحينتقل  XRكسيغدو 

 

 القيادة واستخدام اآلالت

قد يؤدي تناول الدواء  هذا الدواء ليس له تأثير أو تأثير ضئيل على القدرة على قيادة السيارة أو استخدام اآلالت.

فونيل يوريا أو اإلنسولين إلى انخفاض دوية من فئة السلمع أدوية أخرى تخفض مستوى السكر في الدم، مثل أ

مفرط لمستوى السكر في الدم )نقص سكر الدم(، والذي قد يؤدي إلى أعراض مثل الوهن، الدوخة، فرط 

درة على قيادة السيارة قالتعرق، نبض سريع، تغييرات في الرؤية أو صعوبات في التركيز، وقد يؤثر على ال

 .بهذه األعراض بدأت تشعرارة أو تشغيل اآلالت أو المعدات، إذا جوز قيادة السيي ال واستخدام اآلالت.

 

 االستخدام لدى األطفال:  !

ال تتوفر معلومات حول سالمة وفعالية استخدام  من العمر. 18الدواء غير مخصص ألطفال ومراهقين دون الـ 

  من العمر. 18لدى أطفال ومراهقين دون الـ  XRكسيغدو 

 ي على الكتوز:يحتو XRدو كسيغ !

إذا أخبرك الطبيب أنك تعاني من عدم تحمل سكريات معيّنة،  األقراص تحتوي على الكتوز الذي يشكل نوعًا من السكر.

 ”(.معلومات إضافية“ 6ارجع للبند  -فاستشر طبيبًا قبل تناول هذا الدواء )محتوى الالكتوز 

 

 كيفية استخدام الدواء. 3

 يجب التحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد. يمات الطبيب.مه حسب تعليجب دائمًا استخدا 

 .سيتم تحديد الجرعة وطريقة العالج من قبل الطبيب فقط  

 .الجرعة المعيارية هي قرص واحد يوميًا مع وجبة، للتخفيف من االضطرابات الهضمية  

 تحدث مع الطبيب حول أفضل وقت لك لتاول الدواء خالل اليوم.

 .ال يجوز قطع، سحق أو مضغ القرص. يجب ابتالع القرص بأكمله 

  في بعض األحيان قد يتم إفراز كتلة لينة في البراز تبدو مثل قرص كسيغدوXR. 

 أو العملية  عندما يتعرض جسمك للضغط )التوتر( مثل الحمى، الصدمة )مثل حادث طرق(، العدوى

إذا كنت تعايش إحدى هذه الحاالت، فأبلغ  السكري. الجراحية، فقد تتغير الجرعة الضرورية من أدوية

 الطبيب فورًا واتبع تعليماته.



 

 

 التغذية واللياقة البدنية 

 .XRيجب مواصلة االلتزام بخطة غذائية وممارسة األنشطة البدنية، عندما تتناول كسيغدو 

 

 دث ذلك في حوالي إذا ح فتناول الدواء في أسرع وقت ممكن بعد التذكر. -لدواء إذا نسيت تناول ا

الوقت الذي من المفروض أن تتناول الجرعة التالية خالله، فتخط الجرعة التي نسيتها وتناول الجرعة 

 إال إذا أوعز الطيب إليك XRفي نفس الوقت جرعتين من كسيغدو  ال تتناول التالية في الوقت المعتاد.

 بذلك.

  إذا تناولت بالخطأ جرعة أعلى من الالزم من كسيغدوXR فاتصل بطبيب أو احضر إلى غرفة الطوارئ ،

  التابعة ألقرب مستشفى منك بصورة عاجلة.

 

 يجب االستمرار في العالج حسب توصية الطبيب.

قد يرتفع مستوى  طبيب.حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، ال يجوز إيقاف العالج بالدواء دون استشارة ال

 السكر في دمك بدون الدواء.

 ك أسئلة آخرى بشأن استخدام الدواء، فاستشر طبيبًا أو صيدليًا.إذا راودت

  

ارتدِ النظارات إذا كنت  تحقق من الملصق والجرعة في مرة تتاول حينها دواءً. ال يجوز تناول أدوية في الظالم!

 تحتاجها.

  

 آثار جانبية. 4

إذا لم تزل اآلثار الجانبية أو  لمستخدمين.آثارًا جانبية لدى بعض ا XRدواء، قد يسبب استخدام كسيغدو  أسوةً بأي

 فقد ال تعاني أيًا منها. ال تقلق أثناء قراءة قائمة اآلثار الجانبية. كانت مزعجة أو تفاقمت، فيجب استشارة الطبيب.

 

 :فورًا إذا ظهرت األعراض التاليةتوجه إلى طبيب  اآلثار التي تستلزم التعامل الخاص:

 

  ميتفورمين في كسيغدو قد يتسبب المكوّن النشطXR  10,000من أصل  1بآثر جانبي نادر )قد يؤثر على 

التحذيرات الخاصة المتعلقة باستخدام كسيغدو مستخدم( لكن خطير يدعى الحماض الالكتيكي، ارجع إلى بند 

XR ( الحماض الالكتيكيLactic Acidosis) .ا عن في حال ظهور األثر الجانبي هذا فيجب التوقف فورً أعاله

استخدام المستحضر واالتصال فورًا بالطبيب أو المستشفى األقرب، ألن الحماض األيضي من شأنه أن يؤدي 

  إلى غيبوبة.

 

 آثار جانبية إضافية:

  ة، أو اإلغماء، أو الدوخة أو قد يتسبب التجفاف بالدوخ فقدان الكثير من سوائل وأمالح الجسم. -التجفاف

  نخفاض ضغط الدم أثناء القيام(.الوهن خاصةً عند القيام )ا

 :قد تتعرض الرتفاع خطر التجفاف إذا 

o كان لديك انخفاض ضغط الدم 

o كنت تتناول أدوية لتخفيض ضغط الدم، بما في ذلك األدوية المدرة 

o  عامًا من العمر أو أكثر 65كنت تبلغ  

o ية قليلة الملحكنت على حمية غذائ 

o لديك مشاكل في الكلية  

 أن ما يمكن القيام به لتفادي التجفاف، بما في ذلك كمية السوائل التي يجب تناولها تحدث مع طبيبك بش

  يوميًا.

 

  )الحماض الكيتوني )ارتفاع مستوى الكيتونات في الدم أو البول 

زين، الذي يُعتبر أحد المكوّنات النشطة في أثناء العالج بدافاجليفلوحدث الحماض الكيتوني لدى المرضى، 

حدث الحماض الكيتوني لدى مرضى مصابين بالسكري عندما كان مرضى أو خضعوا لعملية و .XRكسيغدو 

 XRجراحية خالل العالج بكسيغدو 

الحماض  الحماض الكيتوني عبارة عن حالة طبية خطيرة، والتي قد تستلزم تلقي العالج في المستشفى.

 قد يتسبب بالموت الكيتوني

 ملغ لكل ديسيلتر. 250ت مستويات السكر في الدم أقل من قد يحدث الحماض الكيتوني كذلك إذا بلغ



 

 وتوجه إلى طبيب فورًا إلى كنت تعايش أحد األعراض التالية: XRتوقف عن تناول كسيغدو 

 غثيان 

 تعب 

 تقيؤ 

 صعوبات التنفس 

 آالم في محيط البطن 

 

فستخضع لفحص مستويات ، إذا كان األمر ممكنًا، XRاألعراض أثناء تناول كسيغدو إذا كنت تعايش أحد هذه 

 ملغ لكل ديسيلتر. 250الكيتونات في البول، حتى إذا كانت مستويات السكر لديك أقل من 

 

 

 مشاكل في الكلى 

 توجه للطبيب المعالج فورًا إذا: .XRحدث تلف كلوي مفاجئ لدى المرضى الذين تناولوا كسيغدو 

 ،إذا أصبحت مريضًا ولم تستطع األكل أو انخفضت كمية المواد الغذائية والمشروبات التي تتناولها 

 .إذا بدأت تفقد سوائل الجسم مثالً، نتيجة التقيؤ، اإلسهال أو التعرض األطول من الالزم للشمس 

 

 :عدوى شديدة في المسالك البولية 

تسبب باإلدخال في المستشفى لدى أشخاص يتناولون حدثت عدوى شديدة في المسالك البولية والتي قد ت

أو تحدث مع طبيبك إذا ظهرت لديك أعراض  .XRلوزين، وهو أحد المكوّنات النشطة في كسيغدو دافاجليف

الحرقة أثناء التبول، التبول المتكرر، الحاجة للتبول فورًا، آالم الجزء  التهاب المسالك البولية مثل:عالمات 

 الغثيان والتقيؤ أحيانًا.يظهر كذلك الحمى، آالم الظهر،  أو البول المصحوب بالدم.السفلي من البطن 

 

 ( عداوى األعضاء الجنسيةFournier’s gangrene/necrotising fasciitis of the perineum ،) 

ج، عدوى خطيرة في األنسجة الناعمة في األعضاء الجنسية أو في المنطقة التي تفصل العضو الجنسي عن الشر

  وهي من األعراض النادرة للغاية.

o  االحمرار، الحساسية أو التورم في  على العناية الطبية فورًا في حال ظهور األعراض التالية:يجب التوجه للحصول

  أو شعور عام بالوعكة. C38محيط األعضاء الجنسية حتى الشرج وحرارة جسم تفوق 

o توجه للحصول على العناية الطبية سريعًا.قد تتفاقم هذه األعراض سريعًا لذا من المهم ال 

 

 السكر في الدم )نقص السكر في الدم( انخفاض مستوى  

مع أدوية أخرى من شأنها التسبب بتخفيض مستوى السكر في الدم، مثل  XRإذا كنت تتناول كسيغدو 

تخفيض قد تحتاج ل سلفونيل يوريا أو إنسولين، فأنت في خطر أقل النخفاض مستوى السكر في الدم.

عالمات وأعراض انخفاض مستوى  .XRكسيغدو جرعة سلفونيل يوريا أو اإلنسولين أثناء استخدام 

 السكر في الدم قد تشمل:

 ،صداع  

 ،وهن  

 ،ارتباك  

 أو قشعريرة،  

 ،عصبية  

 ،دوار  

 ،نعاس  

 ،تململ  

 ،تعرّق  

 ،جوع  

 .نبض سريع 

 

  انخفاض/ نقص الفيتامينB12: 

ي دمك، ف B12فترات طويلة قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الفيتامين استخدام ميتفرمين على مدار 

قد يجري الطبيب فحوصات دم لمستوى الفيتامين  قبل ذلك. B12خاصةً إذا كان لديك نقص الفيتامين 

B12. 



 

 عدوى فطرية في المهبل  

  عالمات العدوى الفطرية في المهبل تشمل:

  رائحة كريهة من المهبل، -

 صفر )قد يكون مصحوبًا بظهور كتل(،إفراز أبيض أو أ -

 حكة مهبلية -

 قد يعايش رجال لم يخضعوا للختان  طرية جلدية للعضو الجنسي الذكري )التهاب حشفة القضيب(.عدوى ف

  تشمل عالمات أخرى على العدوى: تورم القضيب.

 االحمرار، الحكة أو تورم القضيب -

 طفح القضيب -

 إفراز مع رائحة كريهة -

 الجلد حول القضيب ألم في -

قد يقترح  ت عدوى فطرية في المهبل أو العضو الجنسي الذكري.يرجى التوجه للطبيب إذا الحظت عالما

إذا كنت تتناول هذا الدواء ولم يطرأ تحسن على حالتك  الطبيب عليك العالج بدواء مضاد للفطريات.

 فيجب مراجعة الطبيب المعالج.

 

 : XRتناول كسيغدو  اآلثار الجانبية الشائعة أثناء

 عدوى فطرية في المهبل أو القضيب 

 تقان األنف أو الزكام مع ألم الحلقاح 

 إسهال 

 عدوى المسالك البولية 

 صداع 

 

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

 عليك استشارة الطبيب. 

 آثار جانبية اإلبالغ عن

” اإلبالغ عن آثار جانبية بعد العالج الدوائي“ن خالل الضغط على رابط يمكن إبالغ وزارة الصحة عن آثار جانبية م

الذي يحوّل إلى النموذج  www.health.gov.ilحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة على عنوان فالوارد عن الص

 ل دخول الرابطاإللكتروني لإلبالغ عن آثار جانبية، أو من خال

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

 

 كيف ينبغي تخزين الدواء؟. 5

 !يجب االحتفاظ بهذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول األطفال تجنب التسمم 

ك ال تتسبب بالتقبؤ إال إذا أرشد و/أو األطفال الرضع مما سيحول دون حاالت التسمم. ومجال رؤيتهم

 الطبيب لذلك بشكل صريح.

  ال يجوز استخدام الدواء بعد( تاريخ انتهاء الصالحيةexp. date.الظاهر على العلبة )  تاريخ انتهاء

 الصالحية يشير إلى آخر يوم من ذلك الشهر.

  درجة مئوية. 30يجب التخزين في درجة حرارة الغرفة التي تقل عن 

 

 معلومات إضافية .6

 نشطة يحتوي الدواء كذلك على:باإلضافة إلى المادة ال 

o في القرص- 

microcrystalline cellulose PH302, lactose anhydrous, crospovidone, silicon dioxide, 

magnesium stearate, carboxymethylcellulose sodium, and hypromellose 2208 

 

 hypromellose 2910 -على ملغ تحتوي كذلك 500ملغ/ XR 10ملغ وكسيغدو  500ملغ/ XR 5كسيغدو 

and microcrystalline cellulose PH102 

 

o في غطاء القرص- 

polyvinyl alcohol, titanium dioxide, polyethylene glycol, talc  



 

 FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF -يحتوي أيضًا على -ملغ  500ملغ/ XR 5كسيغدو 

Aluminum Lake 

 -ملغ 1000ملغ/ XR 10ملغ، كسيغدو  500ملغ/ XR 10لغ، كسيغدو م 1000ملغ/ XR 5كسيغدو 

  iron oxidesيحتوي أيضًا على 

o  محتوى الالكتوز- 

 ملغ من الالكتوز 48كل قرص يحتوي على  –ملغ  500ملغ/ XR 5كسيغدو 

  ملغ من الالكتوز 48كل قرص يحتوي على  –ملغ  1000ملغ/ XR 5كسيغدو 

 ملغ من الالكتوز 48كل قرص يحتوي على  –ملغ  500ملغ/ XR 10كسيغدو 

 ملغ من الالكتوز 48كل قرص يحتوي على  –ملغ  1000/ملغ XR 10كسيغدو 

 

 

 كيف يبدو الدواء؟ 

ن، على شكل قرص، على الجانب يبقرص بلون برتقالي، أحدب من الجان –ملغ  500ملغ/ XR 5كسيغدو 

 ." وعلى الجانب اآلخر أملس5/500" و "1070األحد يُطبع "

 

ن، على شكل يبغامق، أحدب من الجان قرص بلون وردي حتى وردي –ملغ  1000ملغ/ XR 5كسيغدو 

  " وعلى الجانب اآلخر أملس.5/1000" و "1071بيضوي، على الجانب األحد يُطبع "

 

ن، على شكل قرص، على الجانب يبقرص بلون وردي، أحدب من الجان –ملغ  500ملغ/ XR 10كسيغدو 

 " وعلى الجانب اآلخر أملس.10/500" و "1072األحد يُطبع "

 

ن، على شكل يبقرص بلون أصفر حتى أصفر غامق، أحدب من الجان –ملغ  1000ملغ/ XR 10كسيغدو 

 " وعلى الجانب اآلخر أملس. 10/1000" و "1073بيضوي، على الجانب األحد يُطبع "

 

 4524075هود هشارون  1455صندوق بريد  أسترازينيكا )إسرائيل( م.ض صاحب التسجيل: 

 

 

 ,AstraZeneca Pharmaceuticals LP, 4601 Highway 62 East, Mount Vernonالجهة المصنعة:

Indiana, USA . 

 

 رقم تسجيل الدواء في دفتر األدوية الرسمي الخاص بوزارة الصحة:

 1556634419 –ملغ  500ملغ/ XR 5كسيغدو 

 1556734424 -ملغ  1000ملغ/ XR 5كسيغدو 

 1556834425 -ملغ  500ملغ/ XR 10سيغدو ك

 1556934428 –ملغ  1000غ/مل XR 10كسيغدو 

 

 

 لتبسيط وتسهيل القراءة تمت صياغة هذه النشرة بلغة المذكر، إال أن الدواء المخصص للجنسين على حد سواء.
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