
 

  1986 - )مستحَضرات( الصيادلة أنظمة بموجب للمستهلك نشرة
 يُسّوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

  
  

  

  
  ملغ أقراص  2كومادين   ملغ أقراص  1كومادين 

  المادة الفعّالة وكميتها:  المادة الفعّالة وكميتها: 
  :قرص على كلوي يحت   يحتوي كل قرص على:

   ارين الصوديوم وارفملغ  2   صوديوم الوارفارين  ملغ 1
(warfarin sodium 1 mg) (warfarin sodium 2 mg) 

    
   

  ملغ أقراص 5كومادين   ملغ أقراص 2.5كومادين 
  المادة الفعّالة وكميتها:  المادة الفعّالة وكميتها:

  يحتوي كل قرص على:  يحتوي كل قرص على:
   ملغ وارفارين الصوديوم  5    ن الصوديومارفاريملغ و 2.5

(warfarin sodium 2.5 mg) (warfarin sodium 5 mg) 

    
  "معلومات إضافيّة". 6والفقرة  "مهمة عن قسم من مركبّات الدواءالبند "معلومات  2الفقرة أنظر  مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية:

  
على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك ة شرنتحتوي هذه المال الدواء. قبل البدء باستع وذلك لنشرة بتمّعن حتى نهايتهاا اقرأ

  ة فتوّجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلّي.أسئلة إضافيّ 
  .حالتك وحالتهم الصحيّةحتى لو بدا لك تشابه بين  ،ألنّه قد يضّر بهم ؛آلخرينله هذا الدواء وصف لعالج مرضك. ال تعطِ 

  غير صحيحة أو  مساعدة. إذا كنت تتناول جرعةالأطلب  الصحيحة. إذا واجهت صعوبات، ل الجرعةرّي تناوروالضمن
 توجه إلى الطبيب. –جرعة أعلى بكثير 

 ًما إبالغ الطبيب، الطبيب الجّراح، الممرضة، طبيب األسنان أو الصيدلّي بأنك تتناول الدواء.ائيجب د 
 ومضادات  أسپيرين، إيبوپروفينصة نة لالستعمال مع كومادين، خافيما إذا كانت آملفحص يُمنع تناول أدوية جديدة دون ا

 هذه األدوية قد تزيد من خطورة حدوث نزف.نظًرا إلى أّن ) أخرى، NSAIDsالتهاب غير ستيروئيديّة (
 .قد تؤثر بعض األمراض وأنواع معينة من الطعام على العالج بالدواء 
 فوًرا إلى الطبيب.توجه  –عراض نزف أو أ إذا كنت تعاني من عالمات 
 ا كان، نتيجة سقوط أو إصابة، خاصة إذا تعرضت إلصابة في وًرا في حال لم يكن بإمكانك إيقاف نزف أي الطبيب ف يجب إبالغ

 رأسك.
  
 لَم أعّد الدواء؟. 1

  .للوقاية ولعالج ضد تخثر الدم 
  

  المجموعة العالجيّة:
  .Kيتامين ڤمناهضات ل

  
 اءمال الدوتعاس قبل .2

 استعمال الدواء إذا: يُمنع

  ُ6الفقرة (المفصلّة في األخرى  الدواء باتأو ألحد مركّ ) وارفارين الصوديوم(الفعّالة  حساسيّة للماّدة لديكجدت و  .( 
  األخيرة. ساعة 48الـ كنت حامالً، قد تصبحين حامل أو إذا أنجبت خالل 
 ل نزفكنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاك. 
 في الدماغ. خًرا بسكتة دماغية نتيجة نزفكنت قد أصبت مؤ 



 

  ّساعة  72الـ  خاللساعة األخيرة أو إذا كنت على وشك الخضوع لعملية جراحيّة  72ة في الـ كنت قد خضعت لعملية جراحي
 األخيرة. 

 عل بين تفاعالت/ ردود ف"لبند كنت تتناول أدوية التي عند استعمالها مع كومادين قد تزيد الخطر لحدوث نزف (أنظر ا
  ").األدوية

 
  .العالجمن أجل مناقشة  الطبيبالحاالت، ال تتناول الدواء وراجع هذه عليك إحدى بقت انط إذا
 

  تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء 
  يتامين ڤيجب تناول ُمكمالتK امين تيڤك فقط إذا ُوصفت لك من ِقبل أطباء، ألّن الزيادة الفجائيّة في استهالK  تأثيرقد تقلص 

 .وارفارين
 قد يزيد من تأثير الدواء،  الج بكل ما يتعلق بحالتك الصحيّة، نظًرا إلى أّن اإلنفلونزا أو الشعور بالمرضلطبيب الُمعيجب إبالغ ا

 اضطراب المعدة، إسهال وتقيؤات قد تؤدي إلى تقليص تأثير الدواء. بينما
   

  إذا:طبيب قبل العالج بكومادين، أخبر ال
 بل للسيطرة بواسطة أدوية.ن ضغط دم مرتفع جًدا وغير قاكنت تعاني م 
 .كنت تعاني أو عانيت في الماضي من قرحة في المعدة أو في اإلثني عشر 
 .عانيت في الماضي من نزف في جهاز الهضم 
 مؤخًرا بسكتة إقفاريّة (التي تحدث نتيجة انسداد أوعية دمويّة في الدماغ). أصبت 
  اب شغاف القلب بطانة القلب (الته ة في غشاءجرثوميّ من عدوى  يتعانكنت– endocarditis .( 
  كنت تعاني من مشاكل في تدفق الدم إلى الدماغ (مرض وعائّي دماغّي - Cerebrovascular disease.( 
 ) كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقيّةthyroid.( 
  أو في الكلى. الكبدكنت تعاني من مرض قلبّي خطير، مشاكل في 
 لك قابليّة لتكّون تخثرات دمويّة ( تُسبّبالتي  ت تعاني من حالة صحيّةكنthrombophilia.( 
 ) حاالت مستوى منخفض من الهيموغلوبين الذي يُسبّب إرهاقًا شديًدا، ضيق تنفس ومقاومة منخفضة من كنت تعاني من فقر دم

 العدوى).
 .كنت تعاني من ورم أو من سرطان 
 أصبت. ة أو إذاخًرا كدممؤيت تلق 
 أو إذا كنت غير مستقر على قدميك وتميل للتعثر عاًما  65 سن ا كنت فوقبر لحصول نزف مثال إذكنت معرًضا لخطورة أك

 والتسبب بإصابة لنفسك.
 

 ت بأوقات متقاربةفحوصاأو الصيدلّي قبل تناول كومادين، إذ قد تحتاج إلى إجراء  الطبيبالحاالت، أخبر  هذه انطبقت عليك إحدى إذا
  خالل العالج.أكثر 

  ).وارفارينالطبيب، الطبيب الجّراح، الممرضة، طبيب األسنان أو الصيدلّي الذي تتوجه إليه بأنك تتناول كومادين ( ا إبالغيجب دائمً 
  

  عمليّات جراحيّة 
توقف عن تناول الكومادين قتالع سن. يجب الأو ا نتيجة لخطر حدوث نزف، قد تحتاج إلى تقليص الجرعة قبل عملية جراحيّة في األسنان

طبيب األسنان بأنك تتناول الطبيب أو ساعة قبل وبعد العمليّة الجراحيّة حيث يوجد خطر لحدوث نزف شديد. يجب إبالغ  72 )ارينرفوا(
  .وارفارين

  
  التدخين 

  أثير الدواء.سبّب إلى زيادة تقد يُ يجب استشارة الطبيب إذا قررت التوقف عن التدخين، ألّن التوقف عن التدخين 
  

  ة فحوصات ومتابع
أثناء العالج في هذا الدواء، يجب إجراء فحوصات لتخثر الدم بصورة منتظمة. فحوصات الدم هذه مهمة جًدا من أجل التأكد من أنك 

رى، أو إذا استعمال أدوية أخيقاف تتناول الجرعة الصحيحة. سيتم إجراء هذه الفحوصات بوتيرة أكبر في حال تغيّر الجرعة، بدء أو إ
  في الكبد أو في الكلى.كانت لديك مشاكل 

  
  تفاعالت/ ردود فعل بين األدوية



 

ة، فأخبر الطبيب أو أدوية أخرى بما في ذلك األدوية بدون وصفة طبّية والمكّمالت الغذائيّ  ،مؤّخًرا كنت تتناول أو تناولتإذا 
  . الصيدلّي بذلك

   نت تتناول األدوية التاليّة:الغ الطبيب إذا كجب إبيُمنع تناول الدواء وي
  (أدوية محللة للِفبرين لعالج أو لمنع حصول تخثرات دمويّة) ريتيپالز، ستريپتوكيناز، تينكتيپالز، يوروكيناز، ألتيپالز

St. John’s wort;) نبتة العرن المثقوب ،Hypericum (– .دواء نباتي لالكتئاب 
  

  ة:ك األدوية التاليّ تناوليجب إبالغ الطبيب قبل 
، ديكلوفيناك، سيلكوكسيب، أسپيرين، إيبوپروفينلأللم وااللتهاب، والتي تشمل  )NSAIDsستيروئيديّة ( مضادات التهاب غيرأدوية 

كسر تخثرات  ة أو(أدويّة مضادة للصفائح الدمويّ  تيفيباتيد، تيروفيبانريل، أبسيكسيماب، ديپيريدامول، إپچكلوپيدو ;ميلوكسيكام، إندوميثاسين
تران، ريڤاروكسبان، داناپارويد، پروستاسيكلين چيبهيپارين، بيڤاليرودين، فونداپارينوكس، داعلى  أو أدوية تحتوي هيپارين; ة)دمويّ 

مضادات االكتئاب من نوع ; (لعالج التهاب المفاصل الضمورّي) چلوكوزامين; فينپيرازون (لعالج النقرس)لسو; )(مضادات تخثر أخرى
SSRI و - SNRI عّدة أنواع من األدوية التي تستعمل لمنع تخثر الدم (مثل  ؛كسينافالتين، ڤينكسيتين، پاروكسيؤلوپرام، فلومثل سيتا

). تأثير هذه األدوية قد يكون قويًا جًدا عندما يتم تناولها سويًا مع وفلوئينديون أسينوكومارول، وكومونبرفينو ،ديكومارولوارفارين، 
  .چلوكوزامين

    .چلوكوزامينبحذر أكبر عندما يبدأون أو ينهون العالج بـ ة، بحاجة ألّن تتم مراقبتهم ناولون هذا المزيج من األدويلجون الذين يتتعاالم
  

  يجب إبالغ الطبيب إذا كنت تتناول: :أدوية التي تزيد من تأثير الدواء
ألوپورينول  ;يكلينراسوتت ليڤوفلوكساسينكسيسيلين، يّة مثل أموت حيومضادا; (لأللم أو االلتهاب) بپاراسيتامولاستعمال متواصل، ومنتظم 

كيتوكونازول، ; للفطام من الكحول)ديسولفيرام (; (ألنواع من مرض السرطان) كاپيسيتابين، إيرلوتينيب، تاموكسيفين; (لمرض النقرس)
ميثيل ; ب)رون، كيندين (الضطرابات القلپافينون، أميوداورپ; )أومپيرازول (لقرحة المعدة; فلوكونازول، إتراكونازول (للعدوى الفطريّة)

روزيل (لتقليص ببيزفيبرات، سيپروفيبرات، فينوفيبرات، چيمفي; زافيرلوكاست (لمرض الربو); فيندات (الضطرابات اإلصغاء والتركيز)
يتوكسازول، ميترونيدازول ، سولفامميسينثرويريا; پراڤاستاتين)ال يشمل فلوڤستاتين لخفض الكولسترول (ستاتينات مثل ; الشحوم في الدم)

 أورليستات (لفرط السمنة).; عدوى الجرثومية)(لل
  

  يجب إبالغ الطبيب إذا كنت تتناول:  :أدوية التي تقلص من تأثير الدواء
 ;منع الحمل وبحب; )ريزيوفولڤين (للعدوى الفطريّةچ; فينتوئين، كاربامازپين (لعالج الصرع)ريميدون، پ; باربيتورات (للتهدئة)

سوكرالفات ; ين (لمرض التهابّي في األمعاء والتهاب مفاصل روماتيزمّي ولمنع رفض عضو مزروع)يوپرأزات; فامپيسين (لمرض الّسل)ري
 ن).  قد يقلص من تأثير وارفاري Kيتامين ڤاالرتفاع في استهالك ( Kيتامين ڤ; كوليستيرامين (لخفض الكولسترول); (لتقرحات في المعدة)

  
  يجب إبالغ الطبيب إذا كنت تتناول:  :على الدواءمختلفة  اتتأثير أدوية التي لها

 ).HIVنيڤيراپين، ريتوناڤير (لعدوى ; كورتيكوستيروئيدات (اللتهابات وأمراض كثيرة أخرى)
  

  استعمال الدواء والطعام
 تحافظ على تغذية عادية ومتوازنةالج بكومادين أن ل العقد تؤثر بعض أنواع الطعام على نجاعة العالج بـكومادين. يُطلب منك خال

والحفاظ على مستوى نشاط اعتيادّي قدر اإلمكان، وكذلك االمتناع من حمية غذائيّة لتقليل الوزن. يجب استشارة الطبيب قبل إجراء أّي 
يتامين ڤكمية كبيرة من تغيير غذائّي. ُمنتجات الغذاء مثل الكبد، البروكلي، براعم الملفوف والخضار ذات األوراق الخضراء تحتوي على 

K . يتامين ڤفائضK  .الغذائيّة خالل فترة العالج  بالحميّةال تقم بإجراء تغييرات كبيرة ممكن أن يؤدي إلى تقليل تأثير الكومادين
  رفارين.ابو

  الدواء.زيد من تأثير تهذه قد  أو من تناول منتجات التوت البرّي، ،أو الچريب فروتعصير التوت البرّي  بامتنع عن شر
  

  ك الكحول استعمال الدواء واستهال
عيق عملية األيض ياستهالك حاد لكميّة كبيرة من الكحول قد  رفارين.ايُمنع شرب كميات كبيرة من الكحول خالل فترة العالج بو

  رفارين.ا. وبالعكس، استهالك كبير وُمزمن للكحول قد يزيد عملية األيض لوINRرفارين وزيادة الـ الو
  
  

  والخصوبة اإلرضاع، الحمل
إذا حملت خالل استعمال هذا الدواء،  ساعة األخيرة. 48 ال الدواء إذا كنت حامال، قد تصبحين حامل أو إذا أنجبت في الـيُمنع استعم

  يجب عليك التوجه فوًرا إلى الطبيب.
  ت تتناولين الجرعة الصحيحة.كن إذاإذا كنت ُمرضعة، فإّن االحتمال أن يُسبب الدواء ضرًرا لطفلك هو احتمال منخفض، 

  
  سياقة واستعمال الماكيناتال

  ال يوجد لهذا الدواء تأثير معروف على القدرة على السياقة أو تشغيل ماكينات.



 

  
  

  ة عن قسم من مركبّات الدواءهمّ ممعلومات 
بيب قبل ة من السكريات، يجب إبالغ الطنييحتوي هذا الدواء على الكتوز (نوع من السكر). إذا تم إخبارك أنك تعاني من حساسية ألنواع مع

  استعمال هذا الدواء.
   

 كيف تستعمل الدواء؟ . 3
فيما يتعلق بالجرعة  إذا لم تكن متأّكًدا الطبيب أو الصيدليّ يجب عليك الفحص مع  تعليمات الطبيب.حسب دائًما استعمال المستحضر يجب 

  .أو بطريقة استعمال الدواء
  

  سيُحّددهما الطبيب فقط.الجرعة وطريقة العالج 
يجب الحرص على تناول الجرعة في نفس الساعة  بنتائج فحص الدم التي أجريت لقياس الوقت الذي يستغرقه دمك ليتخثر. لجرعةتتعلق ا

  من كل يوم.
   

  يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.
   جاوز الوقت الالزم لبلعه.يُمنع إبقاء الدواء في الفم لفترة تت يجب بلع الدواء مع ماء. يُمنع المضغ!

 نصف قرص، يجب شطر القرص بمساعدة جهاز لشطر األقراص.من ب تناول جرعة طلّ تالة في ح
  

إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في  فتوّجه فوًرا ية من الدواء عن طريق الخطأأو إذا قام طفل بابتالع كمّ  مفرطةإذا تناولت جرعة 
نزف شديد أو نزف  نزف، بُراز أسود كالزفت، دم في البول، تشمل أعراض الجرعة المفرطة. معكة الدواء وّ شفى، وأحضر عبستالم

   مستمر وال يتوقف من جروح وإصابات أو نزف طمثي شديد بصورة شاذة.
  

  إذا نسيت تناول هذا الدواء
التي  ةمن نفس اليوم، يجب تناول الجرع كرت قبل منتصف الليلذتتناول الدواء عادة في ساعات المساء ونسيت تناوله، وإذا ت إذا كنت

  .نسيتها. إذا تجاوزت الساعة منتصف الليل، يُمنع تناول الجرعة التي نسيتها. تناول الجرعة المعتادة في اليوم التالي في الوقت المحّدد
  ات االعتيادية.إذا كنت تتناول الدواء عادة في الصباح ونسيت تناوله، يجب تناوله فور تذكرك واالستمرار حسب األوق

حان موعد الجرعة التالية، يُمنع تناول الجرعة التي نسيتها. يُمنع بتاتًا تناول جرعة مضاعفة من أجل التعويض عن لكن إذا كان قد 
  الجرعة التي نسيتها!

  إلى الطبيب. إذا لم تكن متأكًدا بما يجب عليك القيام به في حال نسيت جرعة، يجب التوجه سجل أنك قد نسيت تناول الجرعة.
  
دواء بدون الف عن العالج بن على حالتك الصّحية، يُمنع التوقّ حتى إذا طرأ تحسّ  ب توصية الطبيب.حسَ  الدواء تناول يفيجب االستمرار  

   أو الصيدلّي. استشارة الطبيب
  

 اراتالنظّ  ضع. دواء فيها تتناول مّرة كلّ  في ةالدوائيّ  الجرعة ومن الدواءعبّوة  على تحقّق من الملصق! الظالم في يةوداأل تناول يُمنع
 .إليها بحاجة كنت إذا ةيالطبّ 

  
  .ة بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستِشر الطبيب أو الصيدليّ إذا كانت لديك أسئلة إضافيّ 

  
 األعراض الجانبيّة: . 4

ة. من ض الجانبيّ ال تصدم عند قراءة قائمة األعرا. المستخدمينة لدى قسم من جانبيّ  اأعراضً  كومادينكجميع األدوية، قد يسبّب استعمال 
  .تعاني من أّي منها المحتمل أالّ 

  
  يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوًرا إلى المستشفى إذا:

 كنت تعاني من رد فعل تحسّسي نادر مثل انتفاخ الوجه، اللسان، الشفتين والحنجرة، صعوبات في التنفس، حّكة شديدة في الجلد مع
 حتاج إلى عالج طبّي طارئ.نتوءات بارزة. من المحتمل أن ت

  
  يجب التوجه فوًرا إلى الطبيب عند ظهور (وتيرة ظهور هذه األعراض غير معروفة):

من مفسرة نزف غير حاالت : نزيف غير متوقع أو عالمات لنزيف (ممكن أن يدل على أن قيم التخثر منخفضة جًدا ويجب تغيير الجرعة)
لون  وبول ذ، جروحإصابات ونزف شديد أو غير متوقف من  ،ى الجلد بدون سبب معروفكدمات أو نقاط حمراء عل، اللثة األنف، من

بُراز أسود كالزفت، تقيؤ دموّي أو جزيئات التي تبدو ،  زهري، أحمر غامق أو بنّي (ممكن أن يحدث نتيجة نزف في المثانة أو في الكلى)
غير (لدى النساء) نزف طمثّي شديد بصورة ، ُسعال دمويّ ، من الشرج في المعدة أو في األمعاء)، نزف كالقهوة المطحونة (عالمة لنزف



 

تشنجات، غثيان أو تقيؤ، ، كالم متداخل، فقدان الحركة، انعدام اإلحساس، دوار، ُصداع، عدم وضوح الرؤية ;أو نزف من المهبل ةاعتيادي
اصفرار الجلد وبياض العينين  ;بنفسجيّ  –بلون أزرق  م مؤلمةابهأصابع إ ;ف في الدماغفقدان الوعّي، هذه قد تكون عالمات لوجود نز

رفارين اطفح جلدّي مؤلم. في حاالت نادرة، ممكن أن يُسبب و ;ألم حاد في البطن العلوّي (عالمة اللتهاب في البنكرياس) ;(يرقان)
يبدأ كطفح جلدّي مؤلم في الجلد، لكن  ن أنكالذي مم) calciphylaxis( التَّكلّسيّ  التّأَقأعراض جلدية خطيرة، بما في ذلك عرض يُدعى 

ممكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أخرى. هذا العرض الجانبّي يحدث في أوقات متقاربة جًدا لدى المتعالجين الذي يعانون من مرض 
 كلى ُمزمن.
  

أو  رة، عليك استشارة الطبيبغير مذكور في النش ن عرض جانبيّ أو إذا عانيت م تتفاقم األعراض الجانبيّة،هذه إحدى استمرت إذا 
  الصيدلّي:

في الدم  وغلوپينمالهيهبوط حاد في عدد كريات الدم الحمراء، أو في نسبة ، سخونة، طفح جلديّ ، تساقط الشعر، ، إسهالغثيان أو تقيؤ
 (التي شوهدت في فحوصات الدم). 

  
" ائيعالج دونتيجة لابط "التبليغ عن أعراض جانبيّة جانبيّة من خالل الضغط على الر ة عن أعراضحّ من الممكن تبليغ وزارة الص

للتبليغ عن  عبر اإلنترنتستمارة االذي يحّولك إلى  )www.health.gov.il(موقع وزارة الصّحة  الصفحة الرئيسية في الموجود على
  :أو عبر دخول الرابطاألعراض الجانبيّة، 

https://sideeffects.health.gov.il 

  
 كيف يُخزن الدواء؟ . 5

األوالد و/أو األطفال، وهكذا  تجنّب التسّمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكّل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيًدا عن متناول أيدي ومجال رؤية
  دون تعليمات صريحة من الطبيب!بتقيّؤ تسبّب الب التسّمم. ال تتجنّ 

) الظاهر على العبّوة. تاريخ انتهاء الصالحيّة ينسب إلى اليوم األخير من exp. dateيُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحيّة (
  نفس الشهر.

 . C˚25 ـيجب الخزن تحت ال شروط التخزين:
ية التي لم تعد دوالصيدلّي بالنسبة إلى كيفية التخلّص من األ اسألة المهمالت. في مياه الصرف الصّحّي أو في سلّ يُمنع إلقاء األدوية 

  ساعد في الحفاظ على البيئة.تس هذه الوسائل. باالستعمال
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  باإلضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي الدواء أيًضا على: 

Lactose anhydrous, pregelatinized starch, magnesium stearate, color lakes (1 mg: D&C Red 
No.6, barium lake, 2 mg: FD&C Red No.40 lake, FD&C Blue No.2 lake, 2.5 mg: D&C Yellow 
No.10 lake, FD&C Blue No.2 lake, 5 mg: D&C Yellow No.10 lake, D&C Red No.6 barium lake) 

  
  واء وماذا تحوي العبّوة: كيف يبدو الد

  قرص. 30/100/1000 ة علىوّ مع غطاء مقاوم لعبث األطفال. تحتوي كل عبة بالستيكية قنين
 العبّوات. أحجام جميع تسويق يتّم ال قد
 

  شكل األقراص:
وفي الجهة  WARFARIN TAROويوجد في إحدى الجهات الختم  ،ذات لون زهريّ  كبسولةعلى شكل  قرص مسّطح –ملغ  1كومادين 

 ". 1" األخرى خط شطر والرقم
وفي الجهة  WARFARIN TAROويوجد في إحدى الجهات الختم  ،أرجوانيذات لون  كبسولةعلى شكل  قرص مسّطح - ملغ  2كومادين 

 ".2األخرى خط شطر والرقم "
وفي الجهة  WARFARIN TAROويوجد في إحدى الجهات الختم ، ذات لون أخضر كبسولةعلى شكل  قرص مسّطح - ملغ  2.5كومادين 
 ".2½خط شطر والرقم " األخرى

وفي الجهة  WARFARIN TARO، ويوجد في إحدى الجهات الختم ذات لون خوخيّ  كبسولةعلى شكل  قرص مسّطح - ملغ  5كومادين 
 ".5األخرى خط شطر والرقم "

  
 الُمنتج وصاحب التسجيل وعنوانه: 

   2624761 ، خليج حيفا14ور تيتارو للصناعات الدوائيّة م.ض.، شارع هك
  
  :تسجيل الدواء في سجّل األدوية الرسمّي في وزارة الصّحة رقم



 

   111.43.29373 :ملغ أقراص 1كومادين 
   111.44.29374 ملغ أقراص: 2كومادين 
    111.45.29375 ملغ أقراص: 2.5كومادين 
   111.48.29378 :ملغ أقراص 5كومادين 

 
  .2020 ثانيالتشرين في  تحريرهاتّم 
  

  .الجنسين لكال معدّ  فالدواء هذا مع. المذّكر صيغةب النصّ  ورد وتسهيلها النشرة هذه ءةراق لتبسيط

  


