
 

 

 1986 -نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة )المستحضرات( 

 يتم تسويق الدواء بوصفة طبيب فقط 

 

 مل 2ملغ/  0.5ريسبيولس ® بوديكورت

 مل 2ملغ/  1ريسبيولس ® بوديكورت

 مستعلق لالستنشاق

 

 تركيبة

 gBudesonide 0.5 mملغ بوديسونايد  0.5مل يحتوي على:  2ملغ/ 0.5ريسبيولس  ®بوديكورت

  Budesonide 1 mgملغ بوديسونايد  1.0مل يحتوي على:  2ملغ/ 1ريسبيولس  ®بوديكورت

  

 معلومات إضافية. - 6لالطالع على المكونات غير النشطة يرجى الرجوع إلى البند 

 

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

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

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

 شبيه.

 

 لما يخصص هذا الدواء؟ .1

 .لمعالجة الربو القصبي

 الفصيلة العالجية

 كورتيكوستيروئيدات

 بل استخدام الدواءق .2

X  إذا الدواء هذا استعمال يجوز ال:  

 (.6لديك حساسية أو كانت لديك حساسية تجاه بوديسونايد أو أحد مكونات المستحضر )مذكورة ضمن البند 

 

 بوديكورت ريسبيولستحذيرات خاصة بشأن استخدام   !

  قبل العالج ببوديكورت ريسبيولس أخبر الطبيب إذا:

 هاب رئويأصبت بالت 

  أصبت بنزلة برد أو بعدوى في الصدر 

 إذا كنت تعاني من مشاكل كبدية 

  من ضبابية الرؤية أو أي اضطراب بصري آخر فيرجى االتصال بطبيبك. تعاني كنت إذا

 

 تفاعالت بين األدوية 

الت غذائية، فأخبر إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومكم

 الطبيب أو الصيدلي بذلك.

 بشكل خاص يجب إبالغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول: 

 أدوية ستيروئيدية 

  )أدوية لعالج عداوى فطرية )مثالً أدوية تحتوي على إيتراكونازول أو كيتوكونازول 

  أدوية لعالجHIV )مثالً أدوية تحتوي على كوبيسيستات أو ريتونافير( 

 

 لحمل، اإلرضاع والخصوبة:ا

إذا كنت حامالً، أو مرضعة، أو كان هناك احتمال أنك حامل أو كنت تخططين للدخول في حمل، فيرجى استشارة 

الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال بوديكورت ريسبيولس. ال يجوز استعمال بوديكورت ريسبيولس بدون توصية 

 الطبيب. من

وديكورت ريسبيولس، فال تتوقفي عن العالج ببوديكورت ريسبيولس لكن تحدثي إذا دخلت في حمل خالل العالج بب

 مع الطبيب فورًا.

 

 القيادة واستخدام اآلالت:

 ال يُفترض أن يؤثر بوديكورت ريسبيولس على قدرتك على قيادة سيارة أو استخدام آالت.



 

 

 

 كيفية استخدام الدواء؟ .3

 لصادرة عن الطبيب. يجب التحقق مع الطبيب أو الصيدلي يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب التعليمات ا

 إذا كنت غير متأكد بشأن الجرعة وطريقة العالج بالمستحضر.

 سيتم تحديد الجرعة وطريقة العالج من قبل الطبيب فقط. 

 الطبيب هو الذي سيصرف لك الجرعة المناسبة لك حسب شدة المرض.

 .ال يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها

 

 اء مستعلق بوديكورت لالستنشاق من خالل استخدام جهاز لالستنشاق. من خالل االستنشاق عبر يتم إعط

 الفوهة أو قناع الوجه يخترق الدواء المسالك الهوائية. أنظر تعليمات االستخدام أدناة.

 

 ال يجوز استخدام جهاز استنشاق فوق صوتي مع بوديكورت ريسبيولس.

 

 أسابيع من أجل  4مين. قد يطلب منك تلقي العالج لفترة أقصاها قد يتحسن مرض الربو في غضون يو

الحصول على أقصى قدر من مفعول الدواء. من المهم استخدام بوديكورت ريسبيولس يوميًا، حتى إذا لم 

 تكن تعاني من أعراض الربو في ذات الوقت.

 

 طريقة االستخدام 

 

 يرجى االنتباه!

 ال يجوز االبتالع! 

 ستخدام! يجب الرج قبل اال

 

سيتم تحديد الجرعة من قبل الطبيب. تعتمد الجرعة على شدة مرض الربو. قد يقوم الطبيب بتخفيض الجرعة في 

 حال طرأ تحسن على حالة الربو.

 

 ريسبيولس® تعليمات استخدام بوديكورت

 )يرجى القراءة بعناية قبل االستخدام( 

 

 مية المتبقية في المغلف األصلي افصل رسبيول واحد عن اإلطار. يجب االحتفاظ بالك .1

 يجب خلط المستعلق قبل االستخدام من خالل الرج بلطف لوحدة الجرعة  .2

 يجب إمساك الرسبيول بشكل عمودي، ثم تدوير جزء الرسبيول العلوي حتى فصله. .3

 ضع الجانب المفتوح من الرسبيول داخل كوبة جهاز االستنشاق. اضغط ببطء على محتوى الرسبيول المفتوح .4

 إلى داخل الكأس في جهاز االستنشاق.

 يجب التخلص من الرسبيول الخالي. أغلق غطاء الكأس الخاص بجهاز االستنشاق .5

 اربط الكأس بقناع الوجه/الفوهة بأحد جانبيْه .6

 اربط الكأس بجانبه اآلخر بأنبوبة الهواء .7

 قم برج الكأس بلطف .8

ادئة وعميقة بواسطة قناع الوجه أو الفوهة. قم بتشعيل جهاز االستنشاق. يجب استنشاق البخار بصورة ه .9

 عند استخدامك لقناع الوجه، تأكد من كونه مالصق بشكل كامل

 إذا انتهى خروج البخار عبر قناع الوجه أو الفوهة فيعني ذلك أن جلسة العالج قد انتهت   .10

 تعتمد مدة العالج على صنف جهاز االستنشاق المستخدم وعلى كمية الدواء المستخدمة  .11

يجب غسل الفم بالمياه، ثم بصق المياه عند االنتهاء دون بلعها. أذا كنت تستخدم قناع وجه، فيجب غسل   .12

 الوجه أيضًا

بعد كل استخدام، يجب غسل كأس جهاز االستنشاق والفوهة/قناع الوجه بالمياه الساخن والصابون ثم   .13

رج الهواء من جهاز االستنشاق وتوصيل الغسل جيدًا. بعد الغسل، يجب تجفيف األجزاء من خالل الربط بمخ

 الهواء عبرها.

 

 

 معلومات هامة عن أعراض مرض الربو لديك

إذا كنت تشعر بضيق التنفس أو باألزيز عند استعمال بوديكورت ريسبيولس، فيرجى مواصلة العالج لكن التوجه 

 إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن ألنك قد تكون بحاجة لمزيد من العالج

 

 لتوجه إلى الطبيب فورًا إذا كنت تعايش:يرجى ا

  للربو نتيجة الليل في تستيقظ كنتتفاقم وضع تنفسك أو 



 

 

 المعتاد من أكثر األمر استمر أو الصباح في الصدر بتضيق في كنت تشعر 

 

قي عالج آخر أو قد تشير هذه العالمات إلى أن حالتك الطبية ال تتم معالجتها على النحو الصحيح وإلى أنه يجب تل

 إضافة عالج للعالج الحالي.

 

 أو الطبيب الى التوجه عليك الدواء، هذا من خطأ الطفل بلع إذا أو الدوائية المقادير استعمال اذا أفرطت في

ً  المستشفى    معك عبوة الدواء.مصطحبًا حاال

 

 المفوّت وتناول المقدار الدوائي التالي كالمعتاد.  فيجب تخطي العالج -إذا نسيت تناول الدواء 

 

 يجب االستمرار في العالج حسب توصية الطبيب.

 حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، ال يجوز إيقاف العالج بالدواء دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

  

 دواءً. ارتدِ النظارات إذا كنت تحتاجها. تتناول  كلماال يجوز تناول أدوية في الظالم! تحقق من الملصق والجرعة 

 

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

  

 . اآلثار الجانبية4

أسوةً بأي دواء، قد يسبب استخدام بوديكورت ريسبيولس آثارًا جانبية لدى بعض المستخدمين. ال تقلق أثناء  

 ة. فقد ال تعاني أيًا منها.قراءة قائمة اآلثار الجانبي

 اآلثار التي تستلزم التعامل الخاص:

 

 وقف استخدام بوديكورت ريسبيولس والتوجه فورًا إلى الطبيب إذا كنت تعايش أحد األعراض التالية:يجب 

  ،تورم الوجه، خاصةً حول الفم )قد يكون هناك انتفاخ في الشفتين، اللسان، العيون، اآلذان(، طفح، حكة

ب جلدي نتيجة المالمسة )مشكلة جلدية(، شرى؛ تشنج القصبات )تضيق عضالت الطرق التنفسية التي التها

تؤدي إلى أزيز عند التنفس(. قد تعايش أثرًا جانبيًا. هذه الظاهرة نادرة، وقد تحدث لدى أقل من مريض 

 مريض. 1000واحد من كل 

 ظاهرة قد تحدث في أحيان نادرة جدًا، ولدى أقل األزيز المفاجئ عند التنفس بعد استنشاق الدواء. هذه ال

 مريض 10,000من مريض واحد من كل 

 

  آثار جانبية إضافية:

 مرضى(: 10من كل  1)آثار تظهر لدى حتى آثار جانبية شائعة 

  يمكن تخفيض مدى شيوع هذا األثر إذا كنت تحرص على غسل فمك بالمياه بعد  -عدوى فطرية في الفم

 ريسبيولس. استخدام بوديكورت

 .ألم حلق طفيف، سعال وبحة الصوت  

  التهاب رئوي لدى مرضىCOPD 

 

توجه إلى الطبيب إذا كنت تعايش أحد األعراض التالية أو أكثر عندما تتناول بوديكورت ريسبيولس، فقد تشير هذه 

 األعراض إلى اإلصابة بالتهاب رئوي:

 حمى أو قشعريرة -

 مإنتاج مفرز للبلغم، تغيّر لون البلغ -

 سعال مفرط أو صعوبة زائدة في التنفس -

 

 مريض(: 100من كل  1)آثار تظهر لدى حتى  آثار جانبية غير شائعة

 شعور بالقلق، التململ والعصبية -

 اكتئاب -

 قشعريرة  -

 الساد )إعتام عدسة العين( -

 تشنج العضالت -

 ضبابية الرؤية -

 



 

 

 مريض(: 1000من كل  1آثار جانبية نادرة )آثار تحدث لدى 

 هر على الوجه بعد استخدام قناع. يمكن تخفيض مدى شيوع هذا األثر إذا كنت تحرص على غسل طفح يظ

 الوجه بعد استخدام القناع.

  ًاضطرابات في النوم، االنفعالية الشديدة أو االنزعاج الشديد. تظهر هذه اآلثار الجانبية بصورة أكثر تكرارًا عادة

 لدى األطفال. 

 كدمات جلدية 

  فقدان الصوت 

 حة الصوت )لدى األطفال(ب 

 

الكورتيكوستيروئيدات المتناولة عن طريق الفم قد تؤثر على اإلنتاج السليم للهرمونات الستيروئيدية في جسمك، 

 خاصةً إذا كنت تستخدم جرعات عالية على مدار فترة طويلة. قد يشمل التأثير:

  تغيرات في كثافة العظم 

 )ماء أزرق )ارتفاع الضغط داخل العين 

 باطؤ وتيرة النمو لدى األطفال والمراهقين )نادر(. عند إعطاء جرعات عالية على مدى عدة سنوات، قد يقل ت

 الطول النهائي للطفل بنحو سنتيمتر واحد.

 )التأثير على الغدة الكظرية )غدة صغيرة الحجم تقع بجوار الكلى( )نادر 

 

وستيروئيدات المستنشقة مقارنةً مع أقراص هناك احتمال أقل لظهور هذه اآلثار عند استعمال الكورتيك

 الكورتيكوستيروئيدات

 

في كل حال حيث تعايش أحد هذه اآلثار، أو إذا كنت تعايش آثارًا جانبية لم يتم ذكرها في هذه النشرة، أو إذا طرأ 

 تغيير على شعورك العام فعليك استشارة الطبيب فورًا.

 

 معاناة من أثر جانبي لم يرد ذكره في النشرة، فيجب عليك استشارة الطبيب.إذا تفاقم أحد اآلثار الجانبية أو عند ال

 

 

 اإلبالغ عن آثار جانبية

يمكن إبالغ وزارة الصحة عن آثار جانبية من خالل االستمارة اإللكترونية لإلبالغ عن اآلثار الجانبية والتي ترد على 

  www.health.gov.ilالصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة 

 أو من خالل دخول الرابط: 

https://sideeffects.health.gov.il 

 

 . كيف ينبغي تخزين الدواء؟5

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

دون حاالت التسمم. ال تتسبب بالتقيؤ إال إذا أرشدك الطبيب لذلك  األطفال و/أو األطفال الرضع مما سيحول

 بشكل صريح!

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

 انتهاء الصالحية يشير إلى آخر يوم من ذلك الشهر.

  30بارد ومظلم بدرجة حرارة تقل عن يجب االحتفاظ بهذا الدواء في مكان° C.ال يجوز التخزين في الثالجة . 

 .يجب تخزين علب الريسبيولس ضمن العلبة األصلية داخل الغالف، بوضعية عمودية وحمايتها من الضوء 

  بعد فتح الغالف، يجب استخدام الريسبيولس المتبقية خالل ثالثة أشهر. انتبه: يوصى بكتابة تاريخ الفتح على

ساعة فقط، ثم تدمير بقايا  12يجب استخدام الرسبيول الذي تم فتح خالل  لغالف لمساعدتك على التذكر.ا

 الدواء المتبقي. 

 .ال يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العلبة 

 

 معلومات إضافية .6

 باإلضافة إلى المادة النشطة يحتوي الدواء كذلك على:

Sodium chloride, sodium citrate, citric acid anhydrous, polysorbate 80, disodium edetate, 

water for injection. 

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


 

 

 كيف يبدو الدواء وما محتوى الرزمة:

مل من المستعلق المعقّم بلون أبيض/كريم. يتم ربط كل خمسة  2كل رسبيول )أمبولة بالستيكية( يحتوي على 

األلومينيوم. تحتوي كل رزمة على  ( ليتم تعليبها ضمن مغلف مصنوع منSTRIPريسبيولس بشريط )

 ريسبيولس(.  5ريسبيولس )أربعة أغلفة من  20

 

  رقم تسجيل الدواء في سجل األدوية الرسمي الخاص بوزارة الصحة:

 113132957500مل:  2ملغ/ 0.5بوديكورت ريسبيولس 

 113142957600مل:  2ملغ/ 1.0بوديكورت ريسبيولس 

 

 المنتج:

 لسويدا AB ، استرازينيكا

 

 صاحب التسجيل:

 .ض.م( إسرائيل )استرازينيكا

 4524075، هود هشارون 1455ص.ب. 

 

 2020آخر تحديث تم في أكتوبر 

 

تمت صياغة هذه النشرة بلغة المذكر لدواعي التبسيط وتسهيل القراءة ليس إال. ومع ذلك، فإن الدواء مخصص 

 لكال الجنسين.

 

 


