
 
 

  1986 – )مستحَضرات( الصیادلة أنظمة بموجب للمستھلك نشرة
   فقط طبیب وصفة وفق الدواء یُسّوق

 
 

"معلومات  6والفقرة  معلومات مھمة عن قسم من مركبات الدواء"" البند 2 الفقرةأنظر فعّالة ومثیرة للحساسیة: غیر  مواد
 .إضافیّة"

 لنشرة بتمعّن حتى نھایتھا وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. اقرأ ا
ى ة فتوّجھ إللدیك أسئلة إضافیّ إذا كانت تارو.  إیتوریكوكسیب شرة على معلومات موجزة عننتحتوي ھذه ال •

 الطبیب أو إلى الصیدلّي.
حالتك حتى لو بدا لك تشابھ بین  ،ألنّھ قد یضّر بھم ؛آلخرینلھ ھذا الدواء وصف لعالج مرضك. ال تعطِ  •

 وحالتھم الصحیّة.
 سنة.  16ھذا الدواء لیس معًدا لألطفال وللمراھقین دون سن  •
 
 ولماذا یُستعمل؟ تارو إیتوریكوكسیبھو  ما .1

 تارو؟ إیتوریكوكسیب ھو ما 1.1

االنتقائیة. تنتمي ھذه إلى مجموعة  COX-2إنھ دواء من مجموعة األدویة التي تُدعى مثبطات  :العالجیة المجموعة
 .)NSAIDs(األدویة التي تُدعى مضادات االلتھاب غیر الستیروئیدیّة 

 ھذا الّدواء؟ یُستعمللَم  1.2

یُساعد في تخفیف األلم واالنتفاخ (التھاب) في المفاصل والعضالت لدى األشخاص الذین ملغ  30تارو  إیتوریكوكسیب
 ). Osteoarthritis( َعظميّ  فُصال یعانون من

یُساعد في تخفیف األلم واالنتفاخ (التھاب) في المفاصل والعضالت لدى األشخاص الذین ملغ  60تارو  إیتوریكوكسیب
الحرشفیة  المفاصل والتھاب الروماتویدي المفاصل التھاب)، Osteoarthritis( َعظميّ  فُصال یعانون من

)ankylosing spondylitis.( 
یُساعد في تخفیف األلم واالنتفاخ (التھاب) في المفاصل والعضالت لدى األشخاص الذین ملغ  90تارو  إیتوریكوكسیب

 ).ankylosing spondylitisالحرشفیة ( المفاصل والتھاب ،الروماتویدي المفاصل التھاب یعانون من
 یُستعمل أیًضا لعالج قصیر المدى بألم متوسط بعد عملیة جراحیّة في األسنان.ملغ  90تارو  إیتوریكوكسیب
یُساعد في تخفیف األلم واالنتفاخ (التھاب) في المفاصل والعضالت لدى األشخاص الذین ملغ  120تارو  إیتوریكوكسیب

 ).Goutالنقرس (یعانون من 
 

 ؟ )Osteoarthritis( العَظميّ  الفُصالما ھو 
یبّطن أطراف العظام. یؤدي  ي للغضروف الذيحلّل تدریجھو مرض مفاصل. یحدث ھذا المرض نتیجة ت العَظميّ  الفُصال

 ھذا األمر إلى انتفاخ (التھاب)، ألم، حساسیّة، تصلّب وإعاقة.

 تارو إیتوریكوكسیب

 ملغ 30

 أقراص مطلیّة

 تارو إیتوریكوكسیب

 ملغ 60

 أقراص مطلیّة

 تارو إیتوریكوكسیب

 ملغ 90

 أقراص مطلیّة

 تارو إیتوریكوكسیب

 ملغ 120

 أقراص مطلیّة
 یحتوي كل قرص على: یحتوي كل قرص على: یحتوي كل قرص على: یحتوي كل قرص على:

etoricoxib 30 mg  etoricoxib 60 mg  etoricoxib 90 mg etoricoxib 120 mg 

 ملغ 30 إیتوریكوكسیب

 

 ملغ 60 یتوریكوكسیبإ

 

 ملغ 90 إیتوریكوكسیب

 

 ملغ 120 إیتوریكوكسیب

 



 
 

 الروماتویدي؟ المفاصل ما ھو التھاب
التھاب المفاصل الروماتویدي ھو مرض التھابّي طویل األمد في المفاصل. یؤدي ھذا المرض إلى ألم، تصلب، انتفاخ 

 . ممكن أن یؤدي أیًضا إلى التھابات في مناطق أخرى من الجسم.اوفقدان متزاید لحركة المفاصل الذي یؤثر علیھ
 )؟ Gout( النقرس مرض ھو ما

 لترسب ائیّة ومتكررة اللتھاب مؤلم جًدا واحمرار المفاصل. یحدث ھذا المرض نتیجةمرض النقرس ھو مرض نوبات فج
   في المفاصل.  بلورات معدنیة
 )؟ ankylosing spondylitisالحرشفیة ( المفاصل ما ھو التھاب

 مود الفقرّي والمفاصل الكبیرة.االتھاب المفاصل الحرشفیّة ھو مرض التھابي في الع
 

 الدواء استعمال قبل .2
 . یُمنع استعمال الدواء إذا:2.1

 
 .إذا كنت تعتقد أن أحد ھذه ینطبق علیك، ال تتناول األقراص حتى استشارة طبیبك

 
  تحذیرات خاّصة متعلّقة باستعمال الدواء 2.2

 تارو، أعلم الطبیب إذا:  إیتوریكوكسیبقبل بدء العالج بـ 
 نزف في المعدة أو تقرحات.كان لدیك ماض من  •
 أصبت بجفاف، مثال في أعقاب نوبة طویلة من التقیؤ أو إسھال. •
 كان لدیك انتفاخ نتیجة احتباس سوائل. •
 كان لدیك ماض من قصور في القلب أو أي مرض قلب آخر. •
تارو ضغط الدم لدى أشخاص معینین،  إیتوریكوكسیب كان لدیك ماض من ضغط دم مرتفع. یمكن أن یرفع •

 بین حین وآخر.الدم بفحص ضغط الطبیب خاصة في الجرعات المرتفعة، وسیقوم 
 كان لدیك ماض من مرض في الكبد أو في الكلى. •
تارو یمكن أن یحجب أو یخفي حالة سخونة التي ھي إشارة  إیتوریكوكسیبتحصل على عالج للعدوى. أنت  •

 لوجود عدوى.
. قد تزید ھذه العوامل من ارتفاع االحتمال لدیك أنت مدخنرول مرتفع أو إذا تالسكري، كولس كنت تعاني من •

 لإلصابة بمرض قلب.

 ).6 أنظر الفقرة( الدواءھذا بات األخرى التي یحتویھا ألحد المركّ  أو یتوریكوكسیبُوجدت لدیك حساسیّة إل -
 یرین وُمثبطات پ) بما في ذلك األسNSAIDsألدویة مضادة لاللتھابات غیر الستیروئیدیة ( أنت حساس -

COX-2  ،"4الفقرة (أنظر "األعراض الجانبیّة.( 
 كنت تعاني من تقرح فعّال في المعدة أو نزیف في المعدة أو في األمعاء. -
 .كنت تعاني من مرض كبد خطیر -
 .كنت تعاني من مرض كلى خطیر -
 ).2فقرة مرضعة (أنظري "الحمل، اإلرضاع والخصوبة"، أنت أو ممكن أن تكوني حامل أو إذا  أنت حامل -
 .عاًما 16كنت دون سن  -
كنت تعانین من مرض أمعاء التھابي، مثل مرض كروھن، التھاب تقرحّي في األمعاء الغلیظة أو التھاب  -

 األمعاء الغلیظة.
 أو مع الممرضة إذا لمالطبیب كنت تعاني من ضغط دم مرتفع غیر قابل للسیطرة بواسطة عالج (افحص مع  -

 سیطر علیھ بصورة جیدة).مالدم تكن متأكًدا فیما إذا كان ضغط 
، ذبحة صدریة (ألم في قصور في القلب (متوسط أو شدید) مشاكل في القلب وھذا یشمل كنت تعاني من -

 .الصدر)
أو مرض أوعیة دمویة أو جراحة مجازة  أصبت بنوبة قلبیة ،مرض نقص ترویة القلب كنت تعاني من -

 .)أوعیة الدم(ضعف تدفق الدم في الساقین أو القدمین بسبب تضییق أو انسداد  محیطي
 .))(TIAعانیت من أي نوع من السكتة الدماغیة (بما في ذلك نوبة دماغیة صغیرة، نوبة إقفاریة  -

ممكن أن یزید قلیل من خطر حدوث نوبة قلبیّة وسكتة دماغیة ولذلك یُمنع تناولھ من قِبل  إیتوریكوكسیب 
 المرضى الذین كان لدیھم في الماضي مشاكل في القلب أو سكتة دماغیة.

 



 
 

 مرأة تحاول الحمل.اأنت  •
  .عاًما 65فوق سن أنت  •

 
تعرف ل أن من أج تارو إیتوریكوكسیبتحدث مع طبیبك قبل تناول إذا لم تكن متأكًدا فیما إذا كان أحد البنود ینطبق علیك، 

 إذا كان ھذا المستحضر مالئًما لك.
نت أتارو جیًدا وبصورة متساویة لدى المرضى المراھقین الشباب ولدى المرضى األكبر سنًا. إذا  إیتوریكوكسیب یعمل
 عاًما. 65ھم فوق سن  نعاًما، سیقوم الطبیب بمراقبتك كما ینبغي. ال حاجة لمالئمة الجرعة للمرضى الذی 65فوق 

 
 

  فعل بین األدویة ردود 2.3
ب ة، فأخبر الطبیأدویة أخرى بما في ذلك األدویة بدون وصفة طبّیة والمكّمالت الغذائیّ  ،مؤّخًرا كنت تتناول أو تناولتإذا 

 أو الصیدلّي بذلك. 
ة تعمل األدویبمراقبة حالتك من أجل أن یتأكد من أن ھذه الطبیب أحد األدویة التالیة، سیقوم  إذا كنت تتناول بشكل خاّص،

 تارو: إیتوریكوكسیبكما ینبغي، بعد بدء العالج ب
  (مضادات التخثر) مثل وارفارین میعة للدمأدویة م •
 (مضاد حیوي) یِسینپِریفام •
 لالمفاص التھابجھاز المناعة ویُستعمل في أحیان متقاربة لعالج (دواء یُستعمل لتثبیط  میثوتریكسات •

  )الروماتویدي
 أو تاكرولیموس (أدویة لتثبیط جھاز المناعة) ورینپسیكلوس •
 لیثیوم (دواء لعالج أنواع مختلفة من االكتئاب) •
 وحاصرات ACEمستحضرات معّدة لعالج ضغط الدم المرتفع وقصور في القلب، التي تُدعى مثبطات  •

 .السارتانڤ -و لوسارتان ،رامیپریل، إناالپریل ، مثالمستقبالت األنجیوتنسین
  مدّرات البول •
 ) (أدویة لقصور القلب وعدم انتظام دقات القلب ِدیجوكِسین •
 مینوكسیدیل (دواء لعالج فرط ضغط الدم) •
 أقراص أو محلول یُعطى عن طریق الفم (دواء للربو) سالبوتامول •
 حبوب منع الحمل (ھذا المزیج ممكن أن یزید االحتمال لظھور أعراض جانبیة) •
 أن یزید االحتمال لظھور أعراض جانبیة)عالج ھورموني بدیل (ھذا المزیج ممكن  •
 یرین.پتارو مع أس إیتوریكوكسیباالحتمال لحدوث تقرحات في المعدة یكون أكبر إذا كنت تتناول یرین، پأس •

 یرین لمنع نوبات قلبیة أو سكتة دماغیّة:پأس -
 نمتتناول حالیًا جرعة منخفضة أنت یرین. إذا پمن أس منخفضة جرعاتتارو مع  إیتوریكوكسیبیمكن تناول   
 .لطبیبابدون استشارة  یرینپأسلمنع حصول نوبات قلبیّة أو سكتة دماغیة، یُمنع التوقف عن تناول  یرینپأس
 ):NSAIDsیرین وأدویة أخرى مضادة لاللتھابات غیر الستیریوئیدیة أخرى (پأس -
 ارو. ت إیتوریكوكسیبأو أدویة مضادة لاللتھابات أخرى أثناء تناول  مرتفعة بجرعاتیرین پیُمنع تناول أس  

 
 استعمال الدواء والغذاء  2.4

رعة تارو ممكن أن یكون أكثر س إیتوریكوكسیبتارو مع أو بدون الطعام. بدء تأثیر  إیتوریكوكسیبیمكن تناول أقراص 
 عند تناولھ بدون طعام.

 
 الحمل، اإلرضاع والخصوبة  2.5

 الحمل 
 أنتأو تعتقدین أنك قد تكونین حامل، أو إذا  ،أنت حامل إذاخالل الحمل.  تارو إیتوریكوكسیبأقراص  استعمال یُمنع

إذا حملت، توقفي عن تناول األقراص واستشیري طبیبك. استشیري طبیبك إذا لم  .یُمنع تناول األقراص لتحملي، تخططین
 تكوني متأكدة أو إذا كنت تحتاجین لنصیحة إضافیّة.

 
 اإلرضاع

ري إلرضاع، استشیلمرضعة أو تخططین أنت تارو یُفرز في حلیب األم. إذا  إیتوریكوكسیبلیس معروفا فیما إذا كان 
 تارو، یُمنع اإلرضاع.  إیتوریكوكسیب. إذا كنت تتناولین الدواءطبیبك قبل تناول 

 
 الخصوبة

 تارو غیر موصى بھ للنساء اللواتي یحاولن الحمل. إیتوریكوكسیب
 

 السیاقة واستعمال الماكینات 2.6



 
 

 تارو. إیتوریكوكسیبتم التبلیغ عن دوار ونعاس لدى قسم من المرضى الذین تناولوا 
 أو بنعاس. رتشعر بدواال تقم بالسیاقة إذا كنت 

 ال تستخدم أي أدوات أو ماكینات إذا كنت تشعر بدوار أو بنعاس.
 

 معلومات مھّمة عن قسم من مرّكبات الدواء 2.7
تارو على الكتوز. إذا أخبرك طبیبك بأنك تعاني من عدم قدرة تحّمل ألّي نوع من السكریات،  إیتوریكوكسیبیحتوي 

 الدواء.قبل تناول ھذا الطبیب اتصل مع 
 

 األطفال والمراھقین  2.8
 عاًما. 16یُمنع إعطاء ھذا الدواء لألطفال وللمراھقین دون سن 

 
 ؟الدواء تستعمل كیف. 3 

ذا لم تكن إ الطبیب أو الصیدليّ یجب علیك الفحص مع  حَسب تعلیمات الطبیب. تارو دائًما إیتوریكوكسیبیجب استعمال 
 الجرعة وطریقة العالج سیحّددھما الطبیب، فقط. . متأّكًدا

آخر. من  إلى ة عالجك من حینشسیقوم الطبیب بمناق یُمنع تناول جرعة أكبر من الجرعة الموصى بھا لحالتك.
. تارو لفترة أطول من المطلوب إیتوریكوكسیبالضروري استعمال الجرعة األصغر التي تسیطر على ألمك وال تتناول 

 مال حدوث نوبات قلبیة وحاالت دماغیة ممكن أن یزداد بعد عالج مستمر، خاصة في الجرعات المرتفعة.ذلك ألّن احت
 

 المالئمة لك وفقا لمرضك. الجرعةمختلفة لھذا المستحضر وسیسجل لك طبیبك  جرعات ھناك
 

 الجرعة الموصى بھا عادة ھي:
  

   ظميّ العَ  صالالفُ 
 بحسبملغ مّرة في الیوم،  60ملغ مّرة في الیوم، یمكن زیادة الجرعة حتى الحد األقصى  30الجرعة الموصى بھا ھي 

 الحاجة.
 

 التھاب المفاصل الروماتیدي 
 الیوم، بحسب الحاجة.ملغ مّرة في  90ملغ مّرة في الیوم، مع زیادة قصوى حتى  60 الجرعة الموصى بھا ھي

 
 الحرشفیّةالتھاب المفاصل 

 ملغ مّرة في الیوم، بحسب الحاجة. 90ملغ مّرة في الیوم، مع زیادة قصوى حتى  60 الجرعة الموصى بھا ھي
 

فقط لفترة األلم  إیتوریكوكسیبلحاالت نقرس مفصلّي حاد وأللم بعد عملیة جراحیة في األسنان، یجب استعمال 
 . عراضياأل
 

 )goutالنقرس (
 8ملغ مّرة في الیوم، الذي یجب استعمالھ فقط في المرحلة الحادة من األلم، ویقتصر على  120الجرعة الموصى بھا ھي 

 أیام عالج كحد أقصى.
 

 ألم بعد عملیة جراحیة في األسنان 
 أیام عالج كحد أقصى. 3ملغ مّرة في الیوم، ویقتصر على  90الجرعة الموصى بھا ھي 

 
 المتعالجون مع مشاكل في الكبد

 ملغ مّرة في الیوم. 60من مرض كبد خفیف، یُمنع تناول أكثر من  إذا كنت تعاني -
 ملغ مّرة في الیوم. 30، یُمنع تناول أكثر من معتدلإذا كنت تعاني من مرض كبد  -
 

 یُمنع تجاوز الجرعة الموصى بھا. 
 

 االستعمال لألطفال والمراھقین 
 عاًما. 16لألطفال وللمراھقین دون سن تارو  إیتوریكوكسیبیُمنع إعطاء 

 
 المسنون

 ال حاجة لمالَءمة الجرعة للمتعالجین المسنین، كما ھو األمر مع أدویة أخرى. یجب توخي الحذر مع المتعالجین المسنین. 



 
 

 
 طریقة إعطاء الدواء 

تارو  إیتوریكوكسیبمعّد لإلعطاء عن طریق الفم. یجب تناول األقراص مّرة في الیوم. یُمكن تناول تارو  إیتوریكوكسیب
 .مضغ األقراصلمع أو بدون طعام. یجب بلع الدواء مع كمیّة صغیرة من الماء. ال توجد معلومات بالنسبة لسحق/ لشطر/ 

 
 تارو مما یجب علیك  إیتوریكوكسیبإذا تناول جرعة أعلى من 

 یجب، یجب علیك تارو أكثر مما إیتوریكوكسیبأقراص  تال تتناول أبًدا أقراص أكثر مما أوصاك الطبیب. إذا تناول
 التوجھ للحصول على عالج طبّي فوري.

إلى الطبیب أو إلى غرفة  فوًرا ،فتوّجھ یة من الدواء عن طریق الخطأإذا قام طفل بابتالع كمّ إذا تناول جرعة أعلى أو 
 .شفى، وأحضر علبة الدواء معكستالطوارئ في الم

 
 تارو  إیتوریكوكسیب إذا نسیت تناول
. إذا نسیت تناول جرعة، یجب تناول القرص التالي في وقتھ الطبیبتارو كما وصف لك  إیتوریكوكسیبمن المھم تناول 

یجب علیك إكمال العالج  المعتاد، في الیوم التالي. یُمنع تناول جرعة مضاعفة من أجل التعویض عن الجرعة التي نسیتھا.
 بأكملھ بحسب توصیة الطبیب.

 .الطبیب استشارة بدون دواءالب العالج عن فالتوقّ  یُمنع الصّحیة، حالتك على نتحسّ  طرأ إذا حتى
. واءد فیھا تتناول مّرة كلّ  في ةالدوائیّ  الجرعة ومن الدواء عبّوة على تحقّق من الملصق! الظالم في یةوداأل تناول یُمنع
 .إلیھا بحاجة كنت إذا ةیالطبّ  اراتالنظّ  ضع

 .إلى استعمال الدواء فاستِشر الطبیب أو الصیدليّ ة بالنسبة إذا كانت لدیك أسئلة إضافیّ 
 
 

 الجانبیّة األعراض. 4
راءة . ال تصدم عند قالمستخدمینة لدى قسم من جانبیّ  اأعراضً تارو  إیتوریكوكسیبكجمیع األدویة، قد یسبّب استعمال 

 .تعاني من أّيٍ منھا ة. من المحتمل أالّ قائمة األعراض الجانبیّ 
 

تارو والتوجھ فوًرا إلى الطبیب  إیتوریكوكسیب لدیك أحد األعراض التالیة، یجب علیك إیقاف العالج بـكان یتطّور إذا 
 ):2 الفقرة" استعمال الدواء(أنظر "قبل 

 ضیق تنفس، آالم في الصدر وانتفاخ الكاحلین الذي یظھر أو یتفاقم •
 ھذه أعراض لمشاكل في الكبد –اصفرار الجلد والعینین (یرقان)  •
  أو متواصل أو براز أسود اللون حاد في البطنألم  •
رد فعل تحسّسي الذي یمكن أن یشمل ردود فعل جلدیة مثل تقرحات أو بثور، أو انتفاخ الوجھ، الشفتین، اللسان أو  •

 الحنجرة الذي ممكن أن یؤدي إلى صعوبات في التنفس.
     

 تارو:  إیتوریكوكسیبأعراض جانبیة التي ممكن أن تحدث خالل العالج بـ 
 

 10 من واحد مستعمل من أكثر لدى تظھر أعراض -very common) (شائعة جًدا 
 ألم بطن •
 

 100مستعملین من بین  10-1تظھر لدى  اضأعر common) -( شائعة
 (التھاب وألم بعد اقتالع سن) جاف ْنخسِ  •
 انتفاخ الرجلین و/أو كفوف القدمین نتیجة احتباس سوائل (وذمة) •
 دوار، ُصداع •
 )arrhythmia(ضربات قلب سریعة أو غیر منتظمة)، عدم انتظام ضربات القلب ( خفقان •
 ارتفاع ضغط الدم •
 صفیر أو ضیق تنفس (تشنج قصبّي) •
ھضم  سوء، إسھالإمساك، غازات (فائض غازات)، التھاب المعدة (التھاب بطانة المعدة)، حرقة،  •

)Dyspasia ،تقیؤ، التھاب المريء، تقرحات في الفم)/ عدم راحة في البطن، غثیان 
 تغیرات في فحوصات الدم تتعلق في الكبد •
 كدمات •
 ضعف وإرھاق، مرض شبیھ باإلنفلونزا •

 
 1,000 مستعملین من بین 10-1ض تظھر لدى اأعر - uncommon)( غیر شائعة



 
 

أیًضا / أنفلونزا البطن)، التھاب التھاب المعدة واألمعاء (التھاب جھاز الھضم الذي یدمج المعدة واألمعاء الدقیقة  •
 مجاري التنفس العلیا، التھاب مجاري البول

تغیرات في قیم الفحوصات في المختبر (انخفاض عدد كریات الدم الحمراء، انخفاض عدد كریات الدم البیضاء،  •
 ) انخفاض في الصفائح

بصورة تحتاج إلى عالج طبّي فرط حساسیة (رد فعل تحسّسي الذي یشمل شرى التي ممكن أن تكون حادة  •
 ) فوريّ 

 ارتفاع أو انخفاض في الشھیة، زیادة في الوزن •
 ) : الرؤیة، الشعور أو سماع أمور غیر موجودة (ھذیانعقلیةالحدة ال قلق، اكتئاب، انخفاض في •
 انعدام اإلحساس أو وخز، نعاستغیرات في الذوق، عدم المقدرة على النوم،  •
 ین واحمرارتشوش الرؤیة، تھیّج في الع •
 شعور بدوار أثناء الوقوف في المكان) – Vertigoصفیر في األذنین، فیرتجو ( •
ر ، ضغط أو شعوبضیق عدم انتظام دقات القلب (رجفان أذیني)، نبض قلب سریع، قصور في القلب، شعور •

 )، نوبة قلبAngina pectorisبالثقل في الصدر (ذبحة صدریة 
 لتھابا ،دماغیة صغیرة (نوبة إقفاریة عابرة)، ارتفاع خطیر في ضغط الدماحمرار، سكتة دماغیة، سكتة  •

 األوعیة الدمویة.
  ُسعال، ضیق تنفس، نزیف من األنف •
انتفاخ في المعدة أو في األمعاء، تغییرات في نمط التغوط، جفاف في الفم، قرحة معویة، التھاب بطانة المعدة  •

  نزیف، متالزمة األمعاء العصبیة، التھاب البنكریاسالذي یمكن أن یكون خطیًرا وأن یؤدي إلى 
 انتفاخ الوجھ، طفح جلدي أو حكة في الجلد، احمرار الجلد •
 تقلص/ تشنج العضالت، ألم/ تصلب العضالت •
، مشاكل بالكلى، تغییرات في فحوصات الدم أو البول التي لھا عالقة الدممستویات مرتفعة من البوتاسیوم في  •

  خطیرة في الكلى
  لم في الصدرأ •

 
 10,000أعراض تظھر لدى أكثر من مستعمل واحد من بین  -rare) (نادرة 

 
رد فعل تحسّسي مصحوب بانتفاخ في الوجھ، الشفتین، اللسان و/أو  – Angioedemaوذمة وعائیّة ( •

الحنجرة وقد تؤدي إلى صعوبة في التنفس أو في البلع، التي قد تكون خطیرة والتي قد تحتاج إلى عالج طبّي 
 فوري)/ ردود فعل تآقي التي تشمل صدمة (رد فعل تحسّسي خطیر الذي قد یحتاج إلى عالج طبّي فورّي).

 تململارتباك،  •
 مشاكل في الكبد (التھاب كبد) •
 مستویات منخفضة من البوتاسیوم في الدم •
 قصور في الكبد، اصفرار الجلد و/أو العینین (یرقان) •
  ردود فعل جلدیة خطیرة •

 
ة غیر مذكورة في النشرة، ة أو إذا عانیت من أعراض جانبیّ إذا تفاقم أحد األعراض الجانبیّ  جانبي، عرض ظھر إذا

  .فعلیك استشارة الطبیب
 

ة نتیجة عن أعراض جانبیّة من خالل الضغط على الرابط "التبلیغ عن أعراض جانبیّة حّ من الممكن تبلیغ وزارة الص
الذي یحّولك إلى  )www.health.gov.il(موقع وزارة الصّحة  الصفحة الرئیسیة في " الموجود علىائيعالج دول
 للتبلیغ عن األعراض الجانبیّة، أو عبر دخول الرابط: عبر اإلنترنتستمارة ا

https://sideeffects.health.gov.il 
 

 كیف یُخزن الدواء؟. 5
األوالد و/أو  تجنّب التسّمم! یجب حفظ ھذا الدواء، وكّل دواء آخر، في مكان مغلق، بعیًدا عن متناول أیدي ومجال رؤیة

  .بدون تعلیمات صریحة من الطبیبتقیّؤ تسبّب الاألطفال، وھكذا تتجنّب التسّمم. ال 
ة ) الظاھر على العبّوة. تاریخ انتھاء الصالحیّ exp. dateة (بعد تاریخ انتھاء الصالحیّ تارو  إیتوریكوكسیبتناول  یُمنع

 الشھر. من نفسینسب إلى الیوم األخیر 
 .C°25ـ درجة حرارة تحت الیجب الخزن في : التخزین شروط

 یجب الخزن في العبّوة األصلیة للحفاظ علیھ من الرطوبة.
یُمنع إلقاء األدویة في میاه الصرف الصّحّي أو في سلّة المھمالت في البیت. قم باستشارة الصیدلّي بالنسبة إلى كیفیة 

 .البیئةالتخلّص من الدواء. إّن ذلك سیساعد في الحفاظ على 
 

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


 
 

 إضافیّة معلومات. 6
 
 أیًضا على: الفعّالة، یحتوي الدواء المادةباإلضافة إلى  •

 :اللب
Calcium hydrogen phosphate, microcrystallinecellulose, magnesiumstearate, 
croscarmellossodium. 

 :طالء القرص
Hypromellose, titaniumdioxide, triacetin, lactose monohydrate. 
 

 
 ومحتویات العبّوة تارو  إیتوریكوكسیبكیف یبدو 

 :عیارات تتوفر بأربعة أقراصتارو  إیتوریكوكسیب
 أقراص ذات لون أبیض، مستدیرة، محدبة من الجھتین، مطلیة ومع عالمة ملغ 30 تارو إیتوریكوكسیب •

"E9OXمن الجھة األخرى.30" -" من جھة واحدة و " 
أقراص ذات لون أبیض، مستدیرة، محدبة من الجھتین، مطلیة ومع عالمة      ملغ 60 تارو إیتوریكوكسیب  •

"E9OXمن الجھة األخرى.60" -" من جھة واحدة و " 
أقراص ذات لون أبیض، مستدیرة، محدبة من الجھتین، مطلیة ومع عالمة  ملغ 90 تارو إیتوریكوكسیب •

"E9OXمن الجھة األخرى.90" -" من جھة واحدة و " 
أقراص ذات لون أبیض، مستدیرة، محدبة من الجھتین، مطلیة ومع عالمة  ملغ 120 تارو إیتوریكوكسیب •

"E9OXمن الجھة األخرى.120" -" من جھة واحدة و " 
 

 
 حجم العبّوات:

  قرص في الشریط.  28ملغ: عبّوات ذات  30
 قرص في الشریط. 14عبّوات ذات  ملغ: 90 ،60

 أقراص في الشریط. 7ملغ: عبّوات ذات  120
  
 

 :المنتج
Synthon Hispania, S.L., C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 
08830 Barcelona, Spain 

 
 :صاحب التسجیل وعنوانھ

 2624761حیفا خلیج ، 14تارو انترناشیونال م.ض.، شارع ھیكتور 

 .2020 تشرین أولتّم تحریر ھذه النشرة في 
 

 :رقم تسجیل الدواء في سجّل األدویة الرسمّي في وزارة الصّحة
 00-34822-49-160 :أقراص ملغ  30تارو إیتوریكوكسیب
 00-34823-50-160 :أقراص ملغ  60تارو إیتوریكوكسیب
 00-34824-51-160 :أقراص ملغ  90تارو إیتوریكوكسیب
 00-34825-52-160 :أقراص ملغ  120تارو إیتوریكوكسیب

 
  المذّكر. مع ھذا فالدواء معّد لكال الجنسین صیغةورد النّص بوتسھیلھا لتبسیط قراءة ھذه النشرة 


