
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אינדוביס כמוסות 25 מ"ג
כל כמוסה מכילה אינדומתאצין 25 מ"ג

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף "מידע חשוב 
על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה 
מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל 

הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה 

להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
התרופה אינה מיועדת לילדים.

1. למה מיועדת התרופה?
נוגד דלקות שאינו סטרואידי לטיפול במצבים של שגרון, דלקות 

מפרקים ניווניות, דלקות בחוליות, מחלות ניווניות של מפרק הירך, 
בעיות חריפות במערכת שרירי השלד, וכאב גב תחתון.

קבוצה תרפויטית: שייך לקבוצת נוגדי דלקות לא סטרואידיים 
.)NSAIDs(

2. לפני השימוש בתרופה:
 אין להשתמש בתרופה אם:

הנך רגיש )אלרגי( לחומר הפעיל )אינדומתאצין( או לכל אחד  
מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה )ראה סעיף 6(.

הנך רגיש לאספירין, איבופרופן או תרופות אחרות מקבוצת  
נוגדי דלקת שאינם סטרואידים או שפיתחת תסמינים של 

אסטמה )צפצופים(, נזלת, נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון 
או הגרון או פריחה עם טלאים מוגבהים בלתי סדירים בגוון 

חיוור או אדום וגרד עז בנטילת תרופות אלה.
הנך ב-3 החודשים האחרונים להריון או הנך מניקה. 
הנך נוטל תרופות אחרות ממשפחת נוגדי דלקת שאינם  

סטרואידים )כגון: נפרוקסן( לרבות מעכבי COX 2 )כגון: 
סלקוקסיב(.

הנך סובל מבצקת אנגיונוירוטית )נפיחות של הפנים, השפתיים,  
הלשון או הגרון(.

הנך סובל או סבלת בעבר משני אירועים או יותר של כיב בקיבה  
או במעי הדק או דימום בקיבה או במעיים. התסמינים יכולים 
לכלול הקאות דמויות משקע קפה, צואה שחורה ודם בצואה.

יש לך בעיות חמורות בכבד, בכליות או בלב. 
יש לך חסימה באף )פוליפים באף(. 

 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני השימוש באינדוביס כמוסות, ספר לרופא אם:	 

יש לך בעיות בלב, היה לך שבץ או שיש לך גורמי סיכון למצבים 	 
אלה )כגון: יתר לחץ דם, סוכרת, כולסטרול גבוה או אם אתה 

מעשן(.
הנך מבוגר, יש לך דלקת כיבית של המעי הגס או מחלת קרוהן, 	 

היות ואלה מגבירים את הסיכון לבעיות בקיבה )כגון: כיבים או 
דימום(.

יש או היו לך בעיות בכבד, בלב או בכליות שעלולות לגרום 	 
לאגירת נוזלים.

יש לך אסטמה, הפרעה פסיכיאטרית, אפילפסיה או פרקינסון 	 
)רעד, צפידות, דשדוש(.

יש לך בעיות בקרישת הדם או שאתה נוטל תרופות לטיפול 	 
בקרישיות יתר.

יש לך זיהום או שהנך מקבל טיפול נגד זיהום או טיפול בחיסון 	 
חי.

יש לך מחלת רקמת חיבור, לרבות זאבת אדמנתית מערכתית, 	 
שעלולה לגרום לכאבי פרקים, לפריחה ולחום.

את מנסה להרות או נמצאת בברור בעיות פוריות. אינדומתאצין 	 
עלול להקשות על כניסה להריון. יש לידע את הרופא אם את 

מתכננת הריון או אם את מתקשה להיכנס להריון.
אתה נוטל תרופות רעילות לכליות כגון: ציספלטין או ונקומיצין.	 
יש לך זיהום או אלח דם.	 
יש לך ירידה בכמות הנוזל החוץ תאי.	 
יש לך מחלת עורקים פריפריאליים )בעיה בזרימת הדם ברגליים(.	 

בגיל מבוגר או במקרים של היסטוריה של כיב קיבה, הסיכון 	 
לתופעות לוואי, בעיקר בקיבה, הוא גבוה יותר. לכן, הרופא ימליץ 

על שימוש במינון הנמוך ביותר שיספק הקלה. אם אתה חווה 
תסמינים כלשהם בקיבה, יש ליידע את הרופא.

נטילת התרופה עלולה להגביר את הסיכון לשבץ מוחי או התקף 	 
לב. הסיכון מוגבר בעיקר במקרים של נטילה לאורך זמן או 

במינונים גבוהים. אין לעבור על המינון המומלץ, ואין ליטול תקופה 
ארוכה יותר מהמלצת הרופא.

נטילת משככי כאבים לכאבי ראש לעיתים קרובות או לאורך זמן 	 
עלולה לגרום להחרפתם.

 ילדים ומתבגרים
התרופה אינה מיועדת לילדים.

 בדיקות ומעקב
לפני כל פעולה כירורגית, כולל טיפול כירורגי בשיניים, יש להודיע 	 

לרופא על השימוש בתכשיר.

עליך לדווח לרופא על נטילת אינדוביס כמוסות אם הנך עומד 	 
לעבור בדיקות מעבדה. התרופה עשויה להשפיע על תוצאות 

בדיקות דם, כבד וכליות.
מומלץ לבצע בדיקות דם ועיניים באופן שגרתי בשימוש ממושך 	 

בתרופה זו.
 אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל 
תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. 

במיוחד אם אתה לוקח:
תרופות אחרות לכאבים ולנפיחות לרבות נוגדי דלקת שאינם 	 

סטרואידים, אספירין, נפרוקסן או מעכבי COX 2 )כגון: סלקוקסיב( 
או דיפלוניזל )לכאבים ודלקת(.

תרופות להורדת לחץ דם.	 
תרופות נגד קרישת דם או תרופות לטיפול במחלות לב כגון: 	 

קפטופריל וליזינופריל )מעכבי ACE(, דוקסזוסין ופראזוסין )חסמי 
אלפא(, אטנולול ופרופרנולול )חסמי בטא(, קנדסרטן ולוסרטן, 

הידראלאזין, ניפדיפין, פנטוקסיפילין או דיגוקסין.
משתנים כגון: פורוסמיד, טריאמטרן.	 
מדללי דם כגון: קומרינים, הפרין, פנינדיון וורפארין.	 
מתוטרקסט )לטיפול בעיקר במחלות ממאירות, ספחת ודלקת 	 

מפרקים שגרונית( וציקלופוספמיד.
אנטיביוטיקות מקבוצת הקווינולונים )כגון: ציפרופלוקסצין(.	 
מעכבי קליטה חוזרת בררניים של סרוטונין )SSRI( לטיפול 	 

בדיכאון.
פניטואין )לטיפול באפילפסיה(.	 
דיאזפם )לחרדה, קשיי שינה, גמילה מאלכוהול, פרכוסים ועוויתות 	 

שרירים(.
סטרואידים לטיפול בנפיחות ואלרגיות.	 
מטפורמין או סולפוניל-אוראה כגון: גליקלאזיד לסוכרת.	 
ציקלוספורין או טקרולימוס או מורומונאב-CD3 למניעת דחיית 	 

השתלות.
הלופרידול )תרופה אנטי פסיכוטית( או ליתיום לטיפול בהפרעה 	 

מנטלית.
זאלסיטאבין, ריטונאביר או זידובודין לטיפול בזיהומים ויראליים.	 
גליקוזידים לבביים כגון: דיגוקסין )לאי ספיקת לב והפרעות קצב 	 

לב(.
פנטוקסיפילין )למחלת כלי דם וכיבים ברגליים(.	 
סותרי חומצה )להקלה על צרבת(.	 
בקלופן, מרפה שרירים.	 
דסמופרסין להרטבת לילה.	 
מיפפריסטון )להשריית הפלה(. אין ליטול אינדוביס במשך 8-12 	 

ימים מנטילת מיפפריסטון.
פרובנציד לטיפול בשגדון.	 
חומצה טילודרונית לטיפול במחלות עצם.	 

 שימוש בתרופה ומזון
יש ליטול את התרופה עם ארוחה או מיד אחריה.

 הריון, הנקה ופוריות
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם 

הנך בהריון, ייתכן שאת בהריון, מניקה או מתכננת להיכנס להריון.
אין ליטול אינדוביס ב-3 החודשים האחרונים להריון. ניתן ליטול 

אינדוביס ב-6 חודשי ההריון הראשונים ובהנקה תחת פיקוח רפואי 
בלבד. 

לתכשיר זה קיימת תופעת לוואי אפשרית של פגיעה כלייתית בעובר 
ומיעוט מי שפיר החל משבוע 20 להריון. מומלץ להימנע משימוש 

בתכשירים ממשפחת ה-NSAIDs החל משבוע 20 להריון ולהיוועץ 
באיש צוות רפואי במידת הצורך. 

 נהיגה ושימוש במכונות
בחולים מסוימים תרופה זו עלולה לגרום לסחרחורת, נמנום, עייפות 
או הפרעות ראיה. אם חשת בתופעות אלה לאחר השימוש בתכשיר, 

עליך להימנע מנהיגה ברכב או מהפעלת מכונות מסוכנות ומכל 
פעילות המחייבת ערנות.

 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
התכשיר מכיל לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות 

לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא בטרם נטילת התרופה.
3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן 

הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

אין לעבור על מינון של 200 מ"ג ביום.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים.

אין לעבור על המנה המומלצת.
אסור לפתוח ולפזר את תוכן הכמוסה. יש לבלוע את התרופה 

בשלמותה עם אוכל, חלב או סותר חומצה )טיפול בצרבת(.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, ייתכנו תופעות של מינון יתר: 

בחילה, הקאות, כאב ראש, כאב בטן ודימום בקיבה, שלשול, 
סחרחורת, נמנום, עילפון, חוסר התמצאות, עוררות, תרדמת, 

רדימות, פרכוסים, צלצולים או זמזומים באוזניים, כשל כלייתי, נזק 
כבדי.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד 
לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. 
קח את המנה הבאה בזמן המיועד והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך 

נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא 

או ברוקח.
4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש באינדוביס עלול לגרום לתופעות לוואי 
בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. 

ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.
יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא או לבית 

חולים במקרה של:
צואה דמית או שחורה, הקאה דמית או הקאה דמוית משקע קפה. 	 

תסמינים אלה יכולים להצביע על דימום בקיבה או במעיים.
תגובה אלרגית, הסימנים יכולים לכלול: אסטמה, קשיי נשימה 	 

או קוצר נשימה, נפיחות וגירוי בתוך האף, נפיחות בעפעפיים, 
בשפתיים, בלשון, בגרון, בידיים, ברגליים או בקרסוליים.

קשיי עיכול, צרבת, כאבים, או תסמינים אחרים באזור הקיבה. אלה 	 
יכולים להצביע על כיב בקיבה או במעיים.

דלקת אספטית של קרום המוח שיכולה לגרום לקשיון צווארי, 	 
לכאב ראש, להקאות, לבחילות, לחום, לחוסר התמצאות במיוחד 

במטופלים עם מחלה אוטו אימונית כגון: זאבת אדמנתית מערכתית 
או מחלת רקמת חיבור מעורבת.

דלקת, נזק לכליות או כשל כלייתי.	 
סוכר, חלבון או דם בשתן.	 
שינוי בתפקודי כבד.	 
דלקת בכבד שעלולה לגרום לאובדן תיאבון, אי נוחות בטנית, שתן 	 

כהה והצהבת העור ולובן העין )צהבת(.
שינוי ברמת סוגים שונים של תאי דם שעלול לגרום לדימום, 	 

לפציעות, לחום, לזיהומים תכופים ולכאבי גרון. יש לידע את הרופא 
שייתכן שיפנה אותך לביצוע בדיקות דם.

דימום מהאף, קרישת דם בגוף, הפרעות בספירת דם, ירידה 	 
בייצור תאי דם על ידי מח העצם.

צלצולים באוזניים, הפרעות שמיעה לרבות חרשות במקרים 	 
נדירים.

דלקת בעצב הראיה שעלולה לגרום לאובדן ראיה פתאומי או לכאב 	 
בתנועת העין.

דלקת לבלב שעלולה לגרום לכאב חמור בבטן ובגב.	 
דימום נרתיקי.	 

שלפוחיות אדומות, קשקשיות או מתקלפות בעור, כגון: פריחה 	 
חמורה הכוללת אדמומיות, התקלפות ונפיחות של העור המזכירות 

כוויות קשות )toxic epidermal necrolysis(, טלאים אדומים 
 erythema( עגולים בלתי סדירים על עור הידיים והזרועות

multiforme(, פריחה חמורה בעור עם סומק, חום, שלפוחיות או 
.)Stevens Johnson syndrome( כיבים

תופעות לוואי נוספות:
השפעה על הלב ועל מחזור הדם:

סומק, אגירת נוזלים, לחץ דם גבוה או נמוך.	 
כאב בחזה, קצב לב מואץ או לא סדיר, דפיקות לב.	 
כשל לבבי, סיכון מעט מוגבר לשבץ מוחי או התקף לב.	 

השפעה על הדם:
הפחתה בייצור תאי דם אדומים )אנמיה( שיכולה לגרום לחיוורון, 	 

לחולשה או לקוצר נשימה.
רמות גבוהות של אשלגן בדם )היפרקלמיה( או סוכר בדם 	 

)היפרגליקמיה(.
השפעה על המוח ומערכת העצבים המרכזית:

דכאון, חרדה, חוסר התמצאות, הזיות, בלבול, עצבנות, חוסר 	 
מודעות עצמית.

סחרחורת או תחושת סחרור )ורטיגו(.	 
הפרעות בדיבור.	 
חוסר תחושה או עקצוצים, תנועות בלתי רצוניות, פרכוסים, 	 

החרפה של אפילפסיה או של מחלת פרקינסון.
הרגשת מחלה, עייפות, חולשה, קשיי שינה, כאב ראש, סחרחורת, 	 

ערפול, תחושת טרום עילפון, אבדן הכרה, הצטברות נוזל במוח, 
תרדמת.

השפעה על העיניים:
טשטוש ראיה, כפל ראיה.	 
כאב בתוך ומסביב לעין.	 
משקע בחלק הקדמי של העין )קרנית(, הפרעות בחלק האחורי של 	 

העין )רשתית(.
השפעה על הקיבה והמעיים:

כיבים מודלקים וכואבים בפה.	 
חוסר תיאבון, הרגשת בחילה, שלשול, גזים, עצירות.	 
התפתחות או החמרת דלקת כיבית של המעי הגס או מחלת 	 

קרוהן.
דלקת בדפנות הקיבה או במעי הדק, חסימת מעיים.	 

השפעה על העור:
החמרה של פסוריאזיס.	 
נשירת שיער, הזעה.	 
גרד, פריחה.	 
גושים אדומים רגישים מתחת לעור.	 
רגישות לאור )לרבות מיטות שיזוף(.	 

השפעה על השרירים והעצמות:
חולשת שרירים, שחיקת סחוסים מוגברת.	 

השפעה על השדיים ועל מערכת הרבייה:
הגדלה או רגישות בשדיים, התפתחות שדיים בגברים.	 

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או 
כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ 

עם הרופא.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על 
הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף 

הבית של אתר משרד הבריאות )www.health.gov.il( המפנה 
לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: 

https://sideeffects.health.gov.il/
5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור  
מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך 
תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ).exp( המופיע על  
גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון
 	.25°C-אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ
אחסן באריזה המקורית.	 

6. מידע נוסף:
נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Lactose, Cetyl Alcohol, Povidone, Titanium dioxide, Gelatin
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

כמוסות אטומות בצבע לבן המכילות אבקה לבנה חסרת ריח.
הכמוסות מסופקות באריזת קרטון המכילה 20, 30, 100, 500, 

1000 כמוסות באריזת בליסטר.
ייתכן שלא כל גדלי האריזות ישווקו.

שם היצרן/בעל הרישום וכתובתו: כצט תעשיות כימיות בע"מ, רחוב 
הקדמה 3, קרית מלאכי.

עלון זה נערך בתאריך 06/2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 

132-45-25943
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף 

זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

 تحذيرات خاّصة تتعّلق باستعمال الدواء
قبل استعمال إندوڤيس كبسوالت، أخبر الطبيب إذا:

ُوجدت لديك مشاكل في القلب، أُصبت بسكتة دماغّية أو إذا كانت لديك 
عوامل خطر لهذه الحاالت )مثل: فرط ضغط الدم، السّكرّي، الكوليسترول 

المرتفع أو إذا كنت مدّخًنا(.
كنت بالًغا، ُوجد لديك التهاب القولون التقّرحّي أو داء كرون، ألّن ذلك يزيد 

من خطر حدوث مشاكل في المعدة )مثل: التقّرحات أو النزيف الدموّي(.
كانت لديك اآلن أو في الماضي مشاكل في الكبد، في القلب أو في الكليتين 

مّما قد يسّبب احتباس السوائل.
كان لديك ربو، اضطراب متعلّق بالطّب النفسّي، صرع أو پاركينسون 

)ارتجاف، تصلّب، مشي بطيء(.
كانت لديك مشاكل في تخّثر الدم أو كنت تستعمل أدوية لعالج فرط التخّثر.

ا للتلّوث أو عالًجا بلقاح حّي. كان لديك تلّوث أو كنت تتلّقى عالًجا مضاّدً
كان لديك مرض في النسيج الضاّم، بما في ذلك الذئبة الحمامّية المجموعّية، 

مّما قد يسّبب آالًما في المفاصل، طفًحا جلدّيًا وحّمى.
كنت تحاولين الحمل أو تخضعين الستقصاء لمشاكل الخصوبة. قد يصّعب 

إندوميثاسين حدوث الحمل. يجب إعالم الطبيب إذا كنت تخّططين للحمل أو 
إذا كنت تجدين صعوبة في إحداث حمل.

كنت تستعمل أدوية ساّمة للكليتين مثل: سيسپالتين أو ڤانكوميسين.
كان لديك تلّوث أو إنتان.

كان لديك انخفاض في كّمّية السائل خارج الخلوّي.
كان لديك مرض في الشرايين المحيطّية )مشكلة في جريان الدم في 

الرجلين(.
لدى المتقّدمين في السّن أو في حاالت وجود ماٍض من قرحة المعدة، يكون 

خطر نشوء أعراض جانبّية، خاّصًة في المعدة، أكبر. لذلك، سيوصي الطبيب 
باستعمال الجرعة الدوائّية األقّل التي ستمنحك االرتياح. إذا كنت تشعر بأّية 

أعراض في المعدة، فيجب إعالم الطبيب.
استعمال الدواء قد يزيد من خطر حدوث سكتة دماغّية أو نوبة قلبّية. يتزايد 

الخطر خاّصًة في حاالت االستعمال لفترة طويلة أو بجرعات دوائّية عالية. ُيمنع 
تجاوز الجرعة الدوائّية الموصى بها، وال يجوز االستعمال لفترة أطول من التي 

أوصى بها الطبيب.
استعمال مسّكنات األلم للتخفيف من الصداع في أحيان متقاربة أو لفترة طويلة 

قد يؤّدي إلى تفاقمه.
 األوالد والمراهقون

الدواء غير مخّصص لألوالد.
 الفحوص والمتابعة

عملّية جراحّية، بما في ذلك عالج األسنان الجراحّي، يجب إخبار الطبيب  قبل أّي
عن استعمال المستحضر.

يتوّجب عليك إبالغ الطبيب عن تناول إندوڤيس كبسوالت إذا كنت على وشك 
الخضوع لفحوص مخبرّية. قد يؤّثر الدواء على نتائج فحوص الدم، الكبد 

والكليتين.
يوصى بإجراء فحوص للدم والعينين بشكل روتينّي عند استعمال هذا الدواء 

بشكل متواصل.
 التفاعالت بين األدوية

إذا كنت تستعمل اآلن، أو قد استعملت مؤّخًرا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون 
وصفة طبيب وإضافات غذائّية، فأخبر الطبيب أو الصيدلّي بذلك. خاّصًة إذا كنت 

تستعمل:
أدوية أخرى لآلالم واالنتفاخ بما في ذلك مضاّدات االلتهاب الالستيرويدّية، 

األسپيرين، ناپروكسين أو مثّبطات COX 2 )مثل: سيليكوكسيب( أو ديفلونيزال 
)لآلالم وااللتهاب(.

أدوية لتخفيض ضغط الدم.
أدوية مضاّدة لتخّثر الدم أو أدوية لعالج أمراض القلب مثل: كاپتوپريل 

وليزينوپريل )مثّبطات ACE(، دوكسازوسين وپرازوسين )حاجبات ألفا(، 
أتينولول وپروپرانولول )حاجبات بيتا(، كانديسارتان ولوسارتان، هيدراالزين، 

نيفيديپين، پينتوكسيفيلين أو ديچوكسين.
ُمدّرات البول مثل: فوروسيميد، تريامتيرين.

مخّففات الدم )الممّيعات( مثل: الكومارينات، هيپارين، فينينديون ووارفارين.
ميثوتريكسات )تحديًدا لعالج األمراض الخبيثة، الصدفّية والتهاب المفاصل 

الروماتويدّي( وسيكلوفوسفاميد.

مضاّدات حيوّية من فصيلة الكوينولونات )مثل: سيپروفلوكساتسين(.
مثّبطات استرداد السيروتونين االنتقائّية )SSRI( لعالج االكتئاب.

فينيتوئين )لعالج الصرع(.
ديازيپام )للقلق، األرق، االنسحاب الكحولّي، االختالجات وتشّنجات العضالت(.

الستيرويدات لعالج االنتفاخ واألرجّيات.
ميتفورمين أو سولفونيل-يوريا مثل: چليكالزيد للسّكرّي.

سيكلوسپورين أو تاكروليموس أو موروموناب-CD3 لمنع رفض األعضاء 
المزروعة.

هالوپيريدول )دواء مضاّد للذهان( أو ليثيوم لعالج االضطراب العقلّي.
زالسيتابين، ريتوناڤير أو زيدوڤودين لعالج التلّوثات الڤيروسّية.

الچليكوزيدات القلبّية مثل: ديچوكسين )لقصور القلب واضطرابات نظم القلب(.
پينتوكسيفيلين )لمرض األوعية الدموّية والتقّرحات في الرجلين(.

مضاّدات الحموضة )لتخفيف الحرقة(.
باكلوفين، إلرخاء العضالت.

ديسموپريسين لَِسَلس البول الليلّي.
ميفيپريستون )إلحداث اإلجهاض(. ال يجوز استعمال إندوڤيس لمّدة 8-12 يوًما 

من لحظة استعمال ميفيپريستون.
پروبينيسيد لعالج النقرس.

حمض التيلودرونيك لعالج أمراض العظام.
 استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام أو بعدها فوًرا.
 الحمل، اإلرضاع والخصوبة

ال يجوز استعمال الدواء دون استشارة الطبيب قبل البدء بالعالج إذا كنِت حاماًل، قد 
تكونين حاماًل، مرضًعا أو تخّططين للحمل.

ال يجوز استعمال إندوڤيس خالل األشهر الـ-3 األخيرة من الحمل. يمكن استعمال 
األولى وفي فترة اإلرضاع تحت مراقبة طّبّية فقط. إندوڤيس خالل أشهر الحمل الـ-6
هناك عرض جانبي محتمل لهذا المستحضر وهو التضرر الكلوي لدى الجنين وقلة 
السائل السلوي )األمنيوسي( ابتداًء من األسبوع الـ 20 من الحمل. يوصى باالمتناع 

عن استعمال مستحضرات من فصيلة NSAIDs ابتداًء من األسبوع الـ 20 من 
الحمل، وباستشارة فرد من الطاقم الطبي عند الحاجة.

 السياقة واستعمال الماكنات
عند بعض المرضى قد يسّبب هذا الدواء الدوار، النعاس، التعب أو اضطرابات 

الرؤية. إذا شعرت بهذه األعراض بعد استعمال المستحضر، فعليك االمتناع عن 
سياقة السّيارة أو تشغيل الماكنات الخطرة وعن أّي نشاط يستوجب اليقظة.

 معلومات هاّمة عن بعض مرّكبات الدواء
يحتوي المستحضر على الالكتوز. إذا أخبرك الطبيب بأّن لديك عدم تحّمل لسّكرّيات 

معّينة، فاستشر الطبيب قبل استعمال الدواء.
3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دوًما وفق تعليمات الطبيب.
عليك استشارة الطبيب أو الصيدلّي إذا لم تكن متأّكًدا من الجرعة الدوائّية ومن كيفّية 

العالج بالمستحضر.
الجرعة الدوائّية وكيفّية العالج سيحّددهما الطبيب فقط.
ُيمنع تجاوز جرعة دوائّية بمقدار 200 ملغ في اليوم.

هذا الدواء غير مخّصص لألوالد.
ُيمنع تجاُوز الجرعة الموصى بها.

ال يجوز فتح الكبسولة ونثر محتواها. يجب بلع الدواء بأكمله مع الطعام، الحليب أو 
مضاّد للحموضة )لعالج الحرقة(.

إذا تناولت خطأً جرعة دوائّية أكبر من الالزم، فقد تنشأ أعراض فرط الجرعة 
الدوائّية: غثيان، تقّيؤات، صداع، ألم في البطن ونزيف دموّي في المعدة، إسهال، 

دوار، نعاس، إغماء، توهان، إثارة، غيبوبة، تنميل )اخدرار(، اختالجات، رنين أو 
طنين في األذنين، فشل كلوّي، ضرر كبدّي.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأً، فتوّجه فوًرا إلى الطبيب 
أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبّوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، فال يجوز تناول جرعة مضاعفة. 
تناول الجرعة التالية في الوقت المحّدد واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العالج حسب توصية الطبيب.
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