
 
 1986نشرة المستهلك وفقًا ألنظمة الصيادلة )المستحضرات( لعام 

 يُسّوق هذا الدواء تبعًا لوصفة طبيب فقط

 حبسوالت ملغ 500 رفاسال

 حبسوالت غرام 1 رفاسال

 حبسوالت مقاومة للتحلّل في المعدة
  الماّدة الفعّالة:

 (mesalazineزين )ملغ من ميساال 500 :ملغ على 500 رفاسالتحتوي كّل حبسولة 

 (mesalazineغرام من ميساالزين ) 1 غرام على: 1 رفاسالتحتوي كّل حبسولة 

 (.aminosalicylic acid-5األمينو ساليسيليك ) 5( أو حمض mesalamineتدعى الماّدة الفعّالة أيًضا ميساالمين )

 .2مرّكبات الدواء" في البند عن بعض  ات هاّمةوانظر أيًضا "معلوم .6ند لمعاينة قائمة بالمرّكبات األخرى، انظر الب
 .اقرأ النشرة بإمعان حتّى نهايتها قبل استخدامك للدواء

  إذا توفّرت لديك أسئلة إضافيّة، فراجع الطبيب أو الصيدلّي. تتضّمن هذه النشرة معلومات ملّخصة عن الدواء.
 بدا لك أّن مرضهم مشابه. حتّى إذاالدواء  قد يضّرهم عطه لآلخرين.ت ال قد ُوصف هذا الدواء لعالج مرضك.

 

    ّصص هذا الدواء؟ألّي غرض خ   .1
 ( ومرض كرون والوقاية من هاتين الحالتين.ulcerative colitisالدواء مخّصص لعالج التهاب القولون التقّرحّي )
 ير الماّدة الفعّالة في المنطقة الملتهبة.تيح تحرمّما ي ،ذا الطالء في األمعاءل هيتحلّ  الحبسوالت مطليّة بماّدة مقاومة للتحلّل في المعدة.

 دواء مضاّد لاللتهاب من عائلة الساليسيالت. :الفصيلة العالجيّة

 
 قبل استخدام هذا الدواء .2 

 ي منع استخدام هذا الدواء:

ن، أو ألّي واحد من المرّكبات األخرى التي ريسبثل األساليسيليك، للساليسيالت مكنت حّساًسا )كانت لديك أرجيّة( للماّدة الفعّالة، لحمض الإذا  •
 (.6يحتوي عليها الدواء )لمعاينة قائمة بالمرّكبات األخرى، أنظر البند 

 كنت تعاني من خلل خطير في وظيفة الكبد أو الكليتَين.إذا •

 
 تحذيرات خاّصة تتعلّق باستخدام الدواء:

 
  ا:لطبيب إذأخبر ابالدواء )وخالله(، قبل البدء بالعالج 

 كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الرئة، وبخاّصة إذا كنت تعاني من الربو )القصبّي(. •

( وهي ماّدة مرتبطة بالماّدة الفعّالة sulphasalazineكنت تعاني أو عانيت في الماضي من التحّسس من ماّدة تسّمى سولفاساالزين ) •

 )إذا نشأت أعراض حاّدة لعدم التحّمل، على سبيل المثال: للمراقبة الطبّيّة عن كثب. ضعّي أن تخفي هذه الحالة من الضرور ميساالزين.

 فيتعيّن إيقاف العالج حااًل(. -أوجاع البطن أو التشنّجات في البطن، الحّمى، الصداع الخطير، الطفح الجلدّي 

 ي الكبد.عانيت في الماضي من مشاكل فكنت تعاني أو  •

 ي من مشاكل في الكليتين.لماضفي ات نيعا كنت تعاني أو •
أعقاب استخدام األدوية إذا عانيت في الماضي من الطفح الجلدّي الخطير أو من تقّشر الجلد، تشّكل النفطات و/أو التقّرحات في الفم في  •

 المحتوية على ميساالزين )الماّدة الفعّالة في رفاسال(.

 

 التحذيرات األخرى:

 عن كثب )انظر أيًضا "الفحوص والمتابعة"(.لطبيب إخضاعك للمتابعة الطبّيّة خالل العالج بالدواء، قد يقّرر ا •

 يجب إخبار الطبيب بذلك. از.البرلة في ور على حبسوالت كاملدى المتلقّين للعالج الذين قد خضعوا لجراحات معيّنة في األمعاء، قد يتّم العث •

يجب المواظبة على شرب ما يكفي  ي جانبي البطن والدم في البول.راض اآلالم فقد تشمل األع عند استخدام الدواء قد تتشّكل حصى الكليتين. •

 من السوائل خالل العالج بالدواء.

 toxic) ة البشرويّة التسّمميّ وتقّشر األنسجة المتموتجونسون -بالغ عن نشوء ردود الفعل الجلديّة الخطيرة، بما فيها متالزمة ستيفنسّم اإلت قد •
epidermal necrolysis بميساالزين. توقّف عن استخدام الدواء وراجع الطبيب حااًل إذا الحظت ردود الفعل الجلديّة(، المرتبطة بالعالج 

 ، "األعراض الجانبيّة"(.4ّصل لألعراض، أنظر البند وصف مفلقراءة الخطيرة هذه )

  األطفال والمراهقون:
 18و 6بين ما يجب استخدام الدواء لدى األطفال والمراهقين مّمن تتراوح أعمارهم  .ءاوالدهذا طفال بفيما يخّص عالج األال تتوفّر خبرة واسعة 

  سنة تبعًا لتعليمات الطبيب، الذي سيحّدد العالج استناًدا إلى حالتهم ووزنهم.
 

 يتين.لكلكبد واائف الول، الدم وفحوص لوظقبل البدء بالعالج وخالله قد تضطر إلى إجراء فحوص الب فحوص والمتابعة:لا
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إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤّخًرا أدوية أخرى، بما في ذلك األدوية المصّرفة بدون وصفة طبيب واإلضافات الغذائيّة، فأخبر  التفاعالت الدوائيّة:
الذكر أّن القائمة الواردة فيما يلي  ردة )ويجالتالينت تتناول األدوية ويجب على وجه التحديد إخبار الطبيب أو الصيدلّي إذا ك و الصيدلّي بذلك.الطبيب أ

  أو الصيدلّي(:وفي حال كنت غير متأّكد مّما إذا كنت تستخدم أحد هذه األدوية فالرجاء استشارة الطبيب  تشير إلى المواّد الفعّالة في األدوية.

 أدوية معيّنة تعمل على منع تخثّر الدم )مثل وارفارين(. •

 (.المناعيّ انين )األدوية المستخدمة لعالج اضطرابات الجهاز وغوين، تيبتوبورمركا-6أزاثيوبرين،  •

 

  يجب تناول الدواء قبل ساعة من وجبة الطعام. استخدام الدواء والغذاء:

  الحمل واإلرضاع:

 دواء.لدام اارة الطبيب قبل استخك حامل، تخّططين للحمل، أو ترضعين طفاًل، فيجب عليك استش، تظنّين أنّ إذا كنِت حاماًل 

خالل فترة الحمل فقط بقرار من الطبيب  رفاساليمكن استخدام  لدى النساء الحوامل. رفاسالال يتوفّر ما يكفي من المعلومات عن استخدام  مل:حلا •

  وتبعًا إلرشاداته.

قد تنشأ ردود فعل فرط  .مّ ألب احلي راء عبينتقل الدو لدى النساء المرضعات. اسالفرال يتوفّر ما يكفي من المعلومات عن استخدام  اع:اإلرض  •

ضاع إذا سمح لك الطبيب باإلر فقط بقرار من الطبيب وتبعًا إلرشاداته. رفاساللهذا السبب يمكن استخدام  الحساسيّة مثل اإلسهال لدى الطفل الرضيع.

 اع.فتوقّفي عن اإلرض ونشأ إسهال لدى طفلك

 

 استخدام الدواء في القدرة على قيادة السيّارة أو تشغيل الماكينات. رثّ ؤيأن قّع متولا غيرمن  قيادة السيّارة واستخدام الماكينات:

 

 معلومات هاّمة عن بعض مرّكبات الدواء:

وم % من كّميّة الصودي2.5وتساوي هذه الكّميّة  لطعام(.ح ان الصوديوم )مكّون رئيسّي في ململغ م 50ملغ على ما يقارب  500 رفاسالتحتوي حبسولة  •

  ويجب استشارة الطبيب إذا كنت تتّبع حمية غذائيّة قليلة الصوديوم. (.غرام 2صى بها بالنسبة للبالغين )المو ةوميّ يصوى القال

ديوم % من كّميّة الصو5وتساوي هذه الكّميّة  ح الطعام(.صوديوم )مكّون رئيسّي في ململغ من ال 100غرام على ما يقارب  1 رفاسالتحتوي حبسولة  •

  ويجب استشارة الطبيب إذا كنت تتّبع حمية غذائيّة قليلة الصوديوم. (.غرام 2النسبة للبالغين )بها ب ىصة الموليوميّ االقصوى 

 

  .  كيف تستخدم هذا الدواء؟3
ج العليفيّة اومن ك من الجرعة الدوائيّةالصيدلّي إذا لم تكن متأّكًدا  ة الطبيب أوعليك استشارو شادات الطبيب.يتوّجب االستخدام دائًما وفق إر

 دواء.بال
 الجرعة الدوائيّة وطريقة العالج ومّدته سيتّم تحديدها من قبل الطبيب فقط. :الجرعة المتّبعة عادة هي

دوريّة وستخضع تجابتك للعالج وستجرى لهذا الغرض الفحوص الا استناًدا إلى حالتك واسسيقوم الطبيب بمالءمة الجرعة الدوائيّة لك شخصي   
 وريّة.دلاطبّيّة عة البللمتا

 يجب استخدام هذا الدواء في األوقات المنتظمة التي حّددها الطبيب المعالج.

 
 تجاوز الجرعة الموصى بها. ممنوع

  طريقة االستخدام:
 الحبسوالت مخّصصة للبلع.

  وجبة الطعام. تناول الدواء قبل ساعة منب يج
ال  .كمية ماء كبيرة يجب بلع الحبسولة كاملةً مع للتحلّل في المعدة. مقاومة ةبمادّ  يّةمطل هاأو شطر الحبسوالت ألنّ  ال يجوز مضغ، هرس، كسر

  إبقاء الحبسولة داخل الفم لمّدة أطول من تلك المطلوبة لبلعها. يجوز
  ون على بلع الحبسوالت كاملةً.رضى مّمن ال يقدرهم من المّصص لألطفال ولغيرهذا الدواء غير مخ

إذا قام طفل ببلع الدواء خطأً، فتوّجه فوًرا إلى غرفة  ه إلى طبيبك كي يعطيك المشورة حول ما يتعيّن عليك فعله.جّ فتو إذا تناولت خطأً جرعة أكبر
  معك علبة الدواء. وخذالطوارئ في المستشفى 

 
جرعة مضاعفة عوًضا عن الجرعة  ناولال يجوز ت ة المحّددة لك.وائيّ لعالج بالجرعة الدلذلك، فاستمّر بافي الوقت المحّدد  تناول الدواء إذا نسيت
 المنسيّة.

من ترات التي تعاني فيها كي تستفيد من الدواء قدر المستطاع، يتعيّن عليك تناوله بانتظام خالل الف يجب المواظبة على العالج حسب توصيات الطبيب.

 االلتهاب وأيًضا كعالج واٍق خالل فترات الهدأة.

 بشكل فجائّي.واء ى بالتوقّف عن استخدام الديوص ال

  حتّى إذا تحّسنت حالتك الصّحيّة، فال يجوز إيقاف العالج بالدواء من دون استشارة الطبيب.

  تتناول فيها دواء. في كّل مّرةائيّة صق والجرعة الدوتحقّق من محتوى المل تناول األدوية في الظالم! ال يجوز
 ا كنت بحاجة إليها.إذضع النّظارات الطبّيّة 

 لديك أسئلة إضافيّة حول استخدام الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلّي.انت وإذا ك
 

 األعراض الجانبيّة .4
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 ال تقلق عند قراءة قائمة األعراض الجانبيّة وذلك ألنّك قد ين.د بعض المستخدمإلى نشوء أعراض جانبيّة عن رفاسالمثل أّي دواء، قد يؤّدي استخدام 
  تعاني من أّي منها.ال
 

 الج وراجع الطبيب حااًل في الحاالت اآلتية:الع أوقف

 ادر جد ا.ن جّي الخطير أمرمن شأن أّي دواء أن يسبّب رّد الفعل األرجّي إاّل أّن حدوث رّد الفعل األر .سيّ التحسّ  /إذا نشأ رّد الفعل األرجيّ  •
  فّس.طفح الجلدّي، صعوبات التنالالحّمى،  قد تشمل أعراض رّد الفعل األرجّي ما يلي:

في أحيان  إذا كنت تعاني من الشعور العاّم السّيء )تدهور صّحتك العاّمة(، خصوًصا الحالة المصحوبة بالحّمى و/أو اآلالم في الفم و/أو الحلق. •

بالتلّوث ابة لإلص عرضتكتي قد تزيد من العلى انخفاض عدد خاليا الدم البيضاء )ندرة المحبّبات(، الحالة ض دّل هذه األعرانادرة جد ا قد ت

 باإلمكان إجراء فحص للدم للتحقّق مّما إذا نتجت هذه األعراض من تأثير الدواء على دمك. الخطير.

لى الحمرة، غير المرتفعة، المستديرة أو بقع توجد نقطة وسط كّل واحدة منها، أحيانًا كثيرة إذا الحظت أي ا من األعراض التالية: البقع الضاربة إ •

في الحلق، في األنف، في األعضاء التناسليّة وفي العينين. قد تسبق  ط كّل واحدة منها، تقّشر الجلد، التقّرحات في الفم،ت وستوجد أيًضا نفطا

 .2الحّمى واإلنفلوانزا. انظر أيًضا "التحذيرات األخرى" في البند ردود الفعل الجلديّة الخطيرة هذه أعراض 

 

 األعراض الجانبيّة األخرى:

  مستخدم(: 100مستخدمين من أصل  10-1ي تظهر لدى راض التة الشائعة )األعانبيّ األعراض الج

 الصداع. 

 مستخدم(: 1000صل مستخدمين من أ 10-1األعراض التي تظهر لدى الجانبيّة غير الشائعة ) اضعراأل

 ;تتمثّل في وجع البطن الشديدلتي قد نكرياس، الحالة االب أوجاع البطن، اإلسهال، صعوبات الهضم، الغازات )انتفاخ البطن(، الغثيان، التقيّؤ، التهاب

الكبد(، والتغيّرات في مستويات إنزيمات  ليها على سبيل المثال ارتفاع مستوى إنزيماتة )الحالة التي قد يدّل عيّ كبدالتغيّرات في معايير الوظائف ال

  البنكرياس؛ تغيّر عدد خاليا الدم البيضاء.

 مستخدم(: 10000مستخدمين من أصل  10-1ى تظهر لدة )األعراض التي نادراألعراض الجانبيّة ال

شمل التهاب عضلة القلب أو غشاء القلب(؛ اختالل راف نتيجة لتأثير الدواء على القلب )مّما يق التنفّس أو انتفاخ األطضير، الدوار، ألم في الصد

قد تتمثّل في اصفرار الجلد وبياض العين(؛ الحساسيّة  لة التيأو اليرقان )الحان و/وظيفة الكبد و/أو تدفّق الصفراء، مّما قد يسبّب أوجاع البط

 المفاصل، الشعور بالضعف أو التعب.   (؛ آالمUVللشمس ولألشعّة فوق البنفسجيّة ) يعني زيادة حساسيّة الجلدا ممّ للضوء، 

ا )األعراض التي تظهر لدى أقّل من مس  دم(:مستخ 10000واحد من أصل  تخدماألعراض الجانبيّة النادرة جد 

 السّيء نتيجة خصر؛ الحّمى، األلم في الحلق، الشعور العامّ راف أو األلم في منطقة الطاأل التغيّرات في وظائف الكليتين، المصحوبة أحيانًا بانتفاخ

عال، األزيز خالل التنفّس، س، السخرى في ضيق التنفّ ور ألتغيّر تعداد الدم؛ رّد الفعل األرجّي و/أو االلتهابّي في الرئتين، مّما قد يتمثّل بين أم

اللتهاب أو رّد الفعل األرجّي المعوّي؛ الشديد و/أو الوجع الشديد في البطن نتيجة لشعّة السينيّة؛ اإلسهال األا بوظهور ظّل في الرئتين عند تصويرهم

ّمى، متالزمة الذئبة الحماميّة المجموعيّة؛ اآلالم ّي والحاصل، الطفح الجلدالمفالتهاب الجلد أو الطفح الجلدّي؛ رّد الفعل األرجّي المسبّب آلالم 

اعتالل األعصاب المحيطّي(؛ انخفاض مستوى إنتاج ساس والشعور باللسعات في اليدين والرجلين )ط الشعر والصلع؛ عدم اإلحاقتس العضليّة؛

 الحيوانات المنويّة القابل للعكس؛ التهاب الكبد.

  ألعراض التي لم يتمّ تحديد مدى شيوعها بعد(:مدى شيوعها غير معروف )ا بيةانأعراض ج

 (.2)انظر أيًضا التحذيرات في البند الكليتين الناتجة من ذلك م الكليتين وآالحصى 

  عليك استشارة الطبيب.يجب ف ر عَرض جانبّي، إذا تفاقم أحد األعراض الجانبيّة، أو إذا كنت تعاني من عَرض جانبّي لم ي ذكر في النشرة،إذا ظه

لرئيسيّة عقب العالج الدوائّي" الموجود في الصفحة ا اإلبالغ عن أعراض جانبيّة" غط على الرابطاإلمكان إبالغ وزارة الصّحة عن أعراض جانبيّة بالضب

 ول إلى الرابط:انبيّة، أو عن طريق الدخالج اض( والذي يوّجه إلى االستمارة المتّصلة لإلبالغ عن األعرwww.health.gov.ilلموقع وزارة الصّحة )

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

 

 خزين الدواء؟ت كيف يجب .5
ظ به في مكان مغلق بعيًدا عن مرأى ومتناول أيدي األطفال و/أو األطفال الرّضع، هذا الدواء، وأّي دواء آخر، يجب االحتفا م!امنع التسمّ  •

 يحة من الطبيب.التقيّؤ بدون تعليمات صربّب تسال  وهكذا ستمنع التسّمم.

اليوم األخير من ويشير تاريخ انتهاء الصالحيّة إلى  العلبة.على  المكتوب( exp. date)ة تهاء الصالحيّ يُمنع استخدام الدواء بعد تاريخ ان •
 الشهر ذاته.

 ة.درجة مئويّ  25يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة تقّل عن  ظروف التخزين: •
        

 معلومات إضافيّة .6
 الدواء باإلضافة إلى الماّدة الفعّالة على اآلتي: يحتوي 

Sodium carbonate, Glycine, Povidone K25, Cellulose microcrystalline, Carboxymethyl cellulose 
sodium, Silicon dioxide, Calcium stearate, Hydroxypropyl methyl cellulose, Methacrilic acid copolymer 
(Eudragit L), Talc, Titanium dioxide, Ferric oxide brown, Polyethylene glycol 6000, Simethicone, 
Sodium hydroxide. 
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  حتوى العلبة؟كيف يبدو الدواء وما هو م
 حبسوالت بيضاويّة مطليّة بنّيّة اللون معبّأة في شريط لويحات.

 حبسولة في العلبة. 30 غرام: 1 سالرفاعلبة، ي الحبسولة ف 60 ملغ: 500 رفاسال
 

 .9100301أورشليم القدس  ،405 .ض.، ص.ب.مختبرات رفا م صاحب التسجيل:
 
  ي وزارة الصّحة:قم تسجيل الدواء في سجّل األدوية الرسمّي فر

 0511126440 حبسوالت: ملغ 500 رفاسال
 0678028346 حبسوالت: غرام 1 رفاسال

 
 

  الجنَسين.اءة وتسهيلها، تّم صياغة هذه النشرة بصيغة المذّكر، لكّن الدواء مخّصص لكالاب تيسير القرمن ب
 تبعًا إلرشادات وزارة الصّحة. 2021 حزيران/يونيوحرير النشرة في تّم ت
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