نشرة للمستهلك وف ًقا ألنظمة الصيادلة (مستحضرات) لعام 1986
يتم تسويق الدواء بوصفة طبيب فقط

كوسوپت
قطرات عيون
يحتوي كل مل على:
دورزوالميد (كهيدروكلوريد)  20ملغ/مل
تيمولول (كماليات)  5ملغ/مل

20 mg/mL
5 mg/mL

)Dorzolamide (as hydrochloride
)Timolol (as maleate

لالطالع على قائمة المواد غير الفعالة انظر البند " 6.1محتويات كوسوپت" .وانظر أيضًا البند " ،2.6معلومات هامة عن بعض مكونات
كوسوپت".
إقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل تناول الدواء.
 تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن كوسوپت .وإذا كانت لديك أسئلة إضافية ،فاطرحها على الطبيب أو الصيدلي الخاص
بك.
 سُجل هذا الدواء لعالجك .ال تعطه لآلخرين ألنه قد يضرهم حتى إن بدا لك أن حالتهم الطبية متشابها مع حالتك.
 هذا الدواء غير معد لالستعمال عند األوالد واألطفال الرضع.

 .1ألي غرض تم إعداد كوسوپت؟
ُيستعمل كوسوپت للتقليل من الضغط العالي داخل العين وعالج الماء األزرق (الجلوكوما).
المجموعة العالجية :يحتوي كوسوپت على مكونين فعالين:
دورزوالميد ،الذي ينتمي إلى مجموعة األدوية المسماة "مثبطات إنزيم أنهيدراز الكربونيك".
تيمولول ،الذي ينتمي لمجموعة األدوية المسماة "حاصرات بيتا".
يقلل هذان الدواءان من الضغط داخل العين بطرق مختلفة.

 .2قبل استعمال كوسوپت
ُ 2.1يمنع استعمال كوسوپت إذا:
 كانت لديك حساسية (أرجية) لدورزوالميد هيدروكلوريد أو تيمولول مليات أو ألي من المكونات األخرى التي يحتوي عليها
الدواء (لالطالع على قائمة المواد غير الفعالة ،انظر البند .)6.1
 كنت تعاني أو عانيت ساب ًقا من مشاكل في التنفس ،مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية المزمن االنسدادي الحاد (مرض رئوي
حاد قد يسبب األزيز أو الصعوبة في التنفس و/أو السعال المتواصل).
 كان لديك نبض بطيء أو قصور قلبي أو اضطرابات في النظم القلبي (نبض غير منتظم).
 كان لديك مرض كلوي حاد أو مشاكل في الكليتين أو تاريخ طبي يشمل تشكل الحصى في الكليتين.
 كانت لديك حموضة مفرطة في الدم نتيجة الرتفاع نسبة الكلوريد في الدم (حماض يسببه فرط كلوريد الدم).
وإن لم تكن متأك ًدا من الحاجة إلى استعمال هذا الدواء فتوجه إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.
 2.2تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال كوسوپت
ً
قبل العالج بواسطة كوسوپت ،أخبر طبيبك بجميع المشاكل الطبية أو المشاكل في العينين التي تعاني منها حاليًا أو التي عانيت منها سابقا:
 مرض قلبي تاجي (قد تشمل األعراض األلم أو الضغط في الصدر أو ضيق التنفس أو االختناق) ،القصور القلبي وانخفاض
ضغط الدم.
 خلل في وظيفة الجهاز التنفسي مثل المرض الرئوي االنسدادي المزمن الطفي إلى المتوسط.
 مرض تباطؤ تدفق الدم (مثل مرض رينو أو متالزمة رينو).
 السكري ألن تيمولول قد يحجب عالمات وأعراض انخفاض مستوى السكر في الدم.
 فرط نشاط الغدة الدرقية ألن تيمولول قد يحجب العالمات واألعراض الناتجة من هذه الحالة.
 يجب استشارة الطبيب إن كنت تعاني أو قد عانيت ساب ًقا من أي مشكلة في وظيفة الكبد.

أخبر الطبيب باستعمالك لكوسوپت قبل خضوعك لعملية جراحية ألن تيمولول قد يغير تأثير أدوية معينة ُتستعمل خالل التخدير.
وعالوة على ذلك ،أخبر طبيبك بأي حساسية أو ردود فعل تحسسية ،بما فيها الشرى وانتفاخ الوجه أو الشفتين أو اللسان و/أو الحلق ،من
شأنها أن تسبب صعوبة في التنفس أو البلع.
أخبر طبيبك إن عانيت من الضع
الشديد.

العضلي أو إن ُ
شخص لديك مرض الوهن العضلي الوبيل ،الذي تشمل أعراضه الضع

العضلي

إن تطور لديك تهيج ما في العين أو مشاكل جديدة في العينين ،مثل احمرار العين أو انتفاخ الجفنين ،فتوجه إلى طبيبك في الحال.
إن كنت تشتبه بأن كوسوپت يسبب لك رد فعل تحسسيًا أو حساسية مفرطة (ومثا ٌل على ذلك الطفح الجلدي أو رد الفعل الجلدي الحاد أو
احمرار العين المثير للحكة) ،فتوق عن استعمال هذا الدواء وتوجه إلى طبيبك في الحال.
أخبر طبيبك إن تطور لديك تلوث في العين أو اصبت في العين ،أو ُحدد لك موعد للخضوع لعملية جراحية في العين ،إو إذا تطور لديك رد
فعل ذو أعراض جديدة أو إن تفاقمت األعراض القائمة.
عند تقطير كوسوپت داخل العين يمكنه أن يؤثر على الجسم بكامله.
إن كنت ترتدي العدسات الالصقة اللينة فيتوجب عليك استشارة طبيبك قبل تناول هذا الدواء (انظر أيضًا البند " 2.6معلومات هامة عن
بعض مكونات كوسوپت") .يجب إزالة العدسات الالصقة قبل استعمال كوسوپت .ويمكن ارتداء العدسات مرة ثانية بعد  15دقيقة من
استعمال قطرات العين.
 2.3تناول أدوية أخرى
مؤخرا أدوية أخرى ،بما في ذلك األدوية المتوفرة بدون وصفة طبيب والمكمالت الغذائية ،فأخبر الطبيب
إن كنتَ تتناول أو إذا تناولت
ً
المعالج أو الصيدلي بذلك.
قد يؤثر كوسوپت أو قد يتأثر من أدوية أخرى تستعملها ،بما فيها أنواع أخرى من قطرات العيون المعدة لعالج الماء األزرق .أخبر طبيبك
إن كنت تستعمل أو تخطط الستعمال األدوية لتخفيض ضغط الدم أو األدوية لعالج القلب أو األدوية لعالج السكري .أخبر طبيبك أو
الصيدلي إن كنت تستعمل أو قد استعملت مؤخرً ا أو قد تستعمل أي أدوية أخرى .هذا األمر مهم على وجه التحديد إن كنت:
 تستعمل دوا ًء لتخفيض ضغط الدم أو لعالج مرض قلبي (مثل حاصرات قنوات الكالسيوم ،حاصرات بيتا أو ديجوكسين).
 تستعمل أدوية لعالج اضطرابات النظم القلبي أو عدم انتظام النظم القلبي (مثل حاصرات قنوات الكالسيوم ،حاصرات بيتا أو
ديجوكسين).
 تستعمل نوعًا آخر من قطرات العيون يحتوي على حاصرات بيتا.
 تتناول مادة مثبطة ألنهيدراز الكربونيك مثل أَسيتازوالميد.
 تتناول مادة مثبطة لألكسيداز األحادي األمين (ُ ( )MAOIتستعمل بعضها لعالج االكتئاب).
 تتناول دوا ًء من مجموعة محاكيات الالودي ربما سُجل لمساعدتك في التبول .و ُتستعمل األدوية من مجموعة محاكيات الالودي
في بعض األحيان لتنظيم حركة المعي السوية أيضًا.
 تتناول األدوية المخدرة مثل المورفين ،المستعمل لتسكين األلم المتوسط إلى الحاد.
 تتناول أدوية لعالج السكري.
 تتناول مضادي االكتئاب المعروفين أيضًا بفلوكسيتين وباروكسيتين.
 تتناول أدوية السلفا.
 تتناول الكينيدين (يُستعمل لعالج حاالت قلبية معينة وبعض أنواع المالريا).
 تتناول أدوية تسبب انخفاض مستويات الكاتيكوالمينات.
 تتناول الكلونيدين.
 إبينيفرين بالحقن.
 2.4الحمل واإلرضاع
يجب استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.
االستعمال خالل الحمل
ً
حامال إال إذا اعتقد طبيبك أن تناوله ضروري.
يُمنع استعمال كوسوپت إن كنت
االستعمال خالل فترة اإلرضاع
ت مرضعًا دون استشارة الطبيب .قد ينتقل تيمولول إلى الحليب الذي ُتنتجينه.
يُمنع استعمال كوسوپت إن كن ِ

استشيري الطبيب قبل استعمال أي دواء خالل فترة اإلرضاع.
 2.5قيادة السيارة واستعمال الماكينات
لم ُتجر أي دراسات لفحص التأثيرات على القدرة على قيادة السيارة أو تشغيل الماكينات .يمكن لبعض األعراض الجانبية المرتبطة
بكوسوپت  ،مثل ضبابية الرؤية ،أن تؤثر على قدرتك على قيادة السيارة و/أو تشغيل الماكينات .يُمنع قيادة السيارة أو تشغيل الماكينات إلى
أن يتحسن شعورك أو تستطيع الرؤية بوضوح.
 2.6معلومات هامة عن بعض مكونات كوسوپت
يحتوي كوسوپت على كلوريد البنزالكونيوم.
إن كنت ترتدي العدسات الالصقة اللينة فيجب عليك استشارة طبيبك قبل استعمال كوسوپت (ألن مادة كلوريد البنزالكونيوم قد تؤدي إلى
تغير لون العدسات الالصقة) (انظر أيضًا البند " 6.1ما الذي يحتوي عليه كوسوپت؟").
 2.7االستعمال عند األوالد
هناك تجربة محدودة فيما يخص استعمال كوسوپت عند األطفال الرضع واألوالد .هذا الدواء غير معد لالستعمال عند األوالد واألطفال
الرضع.
 2.8االستعمال عند المسنين
في الدراسات التي اجريت الختبار كوسوپت  ،كانت تأثيرات هذا الدواء عند المتعالجين المسنين متشابهة مع تأثيراته عند المتعالجين األقل
س ًنا.
 2.9االستعمال عند المتعالجين الذين لديهم خلل في وظيفة الكبد
أخبر طبيبك إن كنت تعاني أو قد عانيت ساب ًقا من أي مشكلة في وظيفة الكبد.

 .3كيف تستعمل كوسوپت؟

استعمل كوسوپت دائمًا وفق إرشادات الطبيب .يجب عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إن لم تكن متأك ًدا.
وسيحدد الطبيب فقط الجرعة وطريقة العالج.
الجرعة المتبعة عادة هي:
قطرة واحدة داخل العين/العينين لعالجها/عالجهما صباحً ا ومساءً.
ُيمنع تجاوز الجرعة ال ُموصى بها.
يُمنع بلع الدواء! هذا الدواء معد لالستعمال الخارجي فقط.
إن كنت تستعمل هذا الدواء بالتزامن مع قطرات عيون أخرى فيجب استعمال القطرات بفارق  10دقائق على األقل.
يُمنع تغيير جرعة الدواء دون استشارة الطبيب.
ال تدع طر القنينة يالمس العين أو المناطق المحيطة بالعين وذلك ألن انتقال الجراثيم إليه قد يتسبب في تلوث العين وتضررها بشكل
خطير ،الحالة التي قد تؤدي إلى فقدان الرؤية .وتحسبًا النتقال الجراثيم إلى القنينة يجب غسل اليدين قبل استعمال هذا الدواء ومنع طر
القنينة من مالمسة أي أسطح .وإن كنت تشتبه بأن الدواء بحوزتك يحتوي على الجراثيم أو إن اصبت بتلوث في العين فاتصال بطبيبك على
الفور لالستفسار عن مواصلة استعمال هذه القنينة.

تعليمات االستعمال:
.1

قبل استعمال المستحضر ألول مرة تأكد من أن شريط األمان في الجهة األمامية من القنينة ليس مكسورً ا .ويُعتبر وجود فارق بين
القنينة والغطاء أمرً ا عاديًا إن لم يتم فتح القنينة بع ُد.

→ سهمان يشيران إلى اتجاه الفتح
→ شريط األمان

.2

اغسل يديك ً
أوال ثم اسحب شريط األمان وأزله لكسر الختم.

.3

لفتح القنينة أدر الغطاء باتجاه السهمين المطبوعين على الجزء العلوي من الغطاء .يُمنع سحب الغطاء من القنينة مباشرة باتجاه
األعلى .ذلك ألن سحب الغطاء مباشرة لألعلى سيخل بوظيفة القنينة.

فارق
منطقة قابلة للضغط باإلصبع

منطقة قابلة للضغط باإلصبع

.4

يجب إمالة الرأس للوراء وسحب الجفن السفلي ً
قليال باتجاه األسفل لتشكيل جيب بين الجفن والعين..

.5

قلّب القنينة واضغط بلط باإلبهام أو السبابة على "المنطقة القابلة للضغط باإلصبع" (انظر الصورة) إلى أن تسقط قطرة واحدة
داخل العين وذلك تبعًا إلرشادات الطبيب.

منطقة قابلة للضغط باإلصبع

تجنب مالمسة العين أو الجفن بطرف القنينة.

.6

بعد استعمال كوسوپت اضغط بالسبابة على زاوية العين بجانب األن
الدواء في الجسم ،مما يساعد على منع األعراض الجانبية.

.7

إن واجهت صعوبة في تقطير القطرات ألول مرة بعد فتح القنينة ،فأغلق القنينة بالغطاء بإحكام (ال تضغط أكثر مما يجب) ثم أزل
الغطاء عن طريق إدارته باالتجاه المعاكس وفق السهمين المطبوعين على الجزء العلوي من الغطاء.

.8

يجب إعادة تنفيذ الخطوتين  4و  5في العين األخرى إن اقتضت إرشادات الطبيب ذلك.

.9

يجب إغالق القنينة عن طريق وضع الغطاء وإدارته بإحكام إلى أن يالمس القنينة .ويجب أن يوازي السهم الذي يظهر على الجهة
اليسرى من الغطاء السهم الذي يظهر على الجهة اليسرى من ملصق القنينة للتحقق من اإلغالق المحكم .وال تضغط أكثر مما يجب
كيال تضر القنينة والغطاء.

 .10طر

أو أغلق الجفنين لمدة دقيقتين .يساعد ذلك على منع تغلغل

القنينة معد لتقطير قطرة واحدة ولذلك ُيمنع توسيع الثقب في طر

القنينة.

 .11بعد أن تستعمل كل الجرعات ستبقى كمية ضئيلة من كوسوپت في القنينة؛ ال حاجة إلى االهتمام بذلك ألن القنينة تحتوي على كمية
زائدة من الدواء عم ًدا .وستحصل على الكمية الكاملة من كوسوپت التي وصفها طبيبك لك .ويُمنع محاولة تقطير الكمية الزائدة من
المستحضر.
إن استعملت كمية أكبر مما يجب من كوسوپت
إن وضعت عد ًدا أكبر مما يجب من القطرات في العين أو بلعت بعض الكمية الموجودة في القنينة فقد تشعر بأعراض معينة تشمل الدوار
والصعوبة في التنفس أو تباطؤ النظم القلبي .اتصل بطبيبك في الحال.
إن استعملت كمية مفرطة أو إن بلع طفل بالخطأ كمية من الدواء فيجب التوجه على الفور إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار علبة
الدواء.
إن نسيت استعمال كوسوپت
ً
من المهم تناول هذا الدواء وفقا لما وصفه طبيبك لك.
وإن فوّ ّ
ت جرعة فاستعملها بأسرع ما يمكن .وإذا كانت ساعة الجرعة التالية قريبة فيجب عليك تفويت الجرعة المنسية والتقيد مرة ثانية
بجدول ساعات االستعمال االعتيادي.
يُمنع استعمال جرعة مزدوجة تعويضًا عن الجرعة المنسية.
يتوجب عليك إكمال العالج الذي أوصاك به الطبيب.
حتى إن تحسنت حالتك الصحية فيُمنع التوق عن العالج بالدواء دون استشارة طبيبك.
إن توقفت عن استعمال كوسوپت
إن أردت التوق عن استعمال هذا الدواء فتحدث مع طبيبك ً
أوال.
كيف تستطيع المساهمة في نجاح العالج؟
 .1تحسبًا للتلوث احرص على إبعاد طر القنينة عن أي أسطح (بما في ذلك العين ذاتها) .يجب االحتفاظ بالقنينة وهي مغلقة بإحكام.
 .2قد تكون قنينة التقطير غير مليئة بالكامل وذلك بصدد التمكين من السيطرة على التقطير بشكل أفضل.
 .3كيفية استعمال قطرات العين :انظر البند "تعليمات االستعمال".
 .4بعد استعمال الدواء اغسل يديك جي ًدا لتنظيفهما من بقايا الدواء.
 .5ولمنع انتشار التلوث يُمنع استعمال قنينة الدواء لعالج أكثر من شخص واحد.
يُمنع استعمال األدوية أو تناولها في الظالم! تحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء ما .يجب وضع النظارات الطبيّة إذا
كنت بحاجة لها.

وإذا كانت لديك أسئلة إضافية عن استعمال الدواء ،فاطرحها على الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

 .4األعراض الجانبية
مثل أي دواء ،قد يؤدي استعمال كوسوپت إلى أعراض جانبية عند بعض المستعملين.
ال تقلق عند قراءة قائمة األعراض الجانبية .قد ال تعاني من أي واحد منها.
توقف عن استعمال كوسوپت وتوجه إلى جهة طبية لتلقي العالج على الفور إن ظهر لديك أي من األعراض التالية:
ردود فعل تح سسية عامة ،بما فيها التورم تحت الجلد في مناطق مثل الوجه واألطرا  ،الحالة التي من شأنها أن تؤدي إلى انسداد المسالك
التنفسية وأن تتسبب في صعوبة في البلع أو التنفس ،وكذلك الشرى أو الطفح الجلدي المثير للحكة ،الطفح الجلدي الموضعي أو المنتشر،
الحكة ،ورد الفعل التحسسي الفجائي الحاد المهدد للحياة.
المتبع التالي:

ويُحدد شيوع األعراض الجانبية المحتملة المفصلة أدناه وفق التصني
شائعة ج ًدا (تؤثر على أكثر من مستعمل واحد من أصل )10
شائعة (تؤثر على مستعمل واحد إلى  10مستعملين من أصل )100
غير شائعة (تؤثر على مستعمل واحد إلى  10مستعملين من أصل )1,000
نادرة (تؤثر على مستعمل واحد إلى  10مستعملين من أصل )10,000
غير معروفة (ال يمكن تقييم شيوع األعراض باالعتماد على المعلومات المتاحة)

قد تم التبليغ عن األعراض الجانبية التالية عند استعمال كوسوپت أو أي من مكوناته في الدراسات السريرية أو في إطار االستعمال بعد
التسويق:
األعراض الجانبية الشائعة ج ًدا::
الشعور بحرقة ولسعة في العين ،اضطرابات في حاسة الذوق.
األعراض الجانبية الشائعة:
احمرار داخل وحول العين (العينين) ،إنتاج دموع أو الشعور بحكة في العين (العينين) ،تضرر القرنية (تضرر الطبقة األمامية من العين)،
تورم و/أو تهيج داخل وحول العين (العينين) ،الشعور بوجود جسم غريب داخل العين ،انخفاض اإلحساس في القرنية (عدم اإلحساس
باألجسام التي تدخل العين أو باأللم) ،ألم في العين ،جفا العينين ،ضبابية الرؤية ،الصداع ،التهاب الجيوب األنفية (الشعور بالضغط في
األن أو احتقان األن ) ،الغثيان ،الضع /التعب واإلرهاق.
األعراض الجانبية غير الشائعة::
الدوار ،االكتئاب ،التهاب القزحية ،اضطرابات في الرؤية تشمل تغيرات في طريقة انكسار أشعة الضوء (في بعض الحاالت يحدث ذلك
نتيجة إليقا العالج بمقبضات الحدقة) ،تباطؤ النبض ،اإلغماء ،صعوبة في التنفس (ضيق التنفس) ،عسر الهضم وتشكل الحصى في
الكليتين (الحالة التي تتمثل عادة بالشعور بألم فجائي شديد وتشنجات أسفل الظهر و/أو في جانبي الجسم ،في األربية أو في منطقة البطن).
األعراض الجانبية النادرة::
الذئبة الحمامية الشاملة (مرض مناعي قد تسبب التهابًا في األعضاء الداخلية) ،الشعور بتنميل أو عدم اإلحساس في اليدين أو القدمين،
األرق ،الكوابيس ،فقدان الذاكرة ،ارتفاع نسبة عالمات وأعراض الوهن العضلي الوبيل (ضع عضلي شديد) ،نقص الرغبة الجنسية،
السكتة ال دماغية ،قصر النظر المؤقت الذي قد يختفي بعد إيقا العالج ،انفصال الطبقة تحت الشبكية التي تحتوي على أوعية دموية نتيجة
لجراحة الترشيح ،الحالة التي قد تسبب اضطرابات في الرؤية ،هبوط الجفنين (الحالة التي تجعل العين تبدو نص مغلقة دائمًا) ،رؤية
مزدوجة ،تشكل غشاء على الجفن ،انتفاخ القرنية (ترافقه أعراض واضطرابات الرؤية) ،انخفاض الضغط داخل العين ،الطنين ،انخفاض
ضغط الدم ،تغيرات في النظم القلبي أو في سرعة النبض ،القصور القلبي (مرض قلبي يرافقه ضيق التنفس وانتفاخ القدمين والساقين نتيجة
الحتباس السوائل) ،الوذمة (احتباس السوائل) ،نقص التروية الدماغية (قلة التروية الدموية في الدماغ) ،أوجاع في الصدر ،الخفقان (تسارع
و/أو عدم انتظام دقات القلب) ،النوبة القلبية ،متالزمة رينو ،التورم أو الشعور بالبرد في اليدين والقدمين وقلة التروية الدموية في الذراعين
والساقين ،تشنجات في الساقي ن و/أو ألم في الساق خالل المشي (العرج) ،ضيق التنفس ،خلل في وظيفة الرئتين (الشعور باالختناق)،
السيالن األنفي أو احتقان األن  ،نزي دموي من األن  ،انقباض المسالك التنفسية في الرئتين ،الحالة المسببة للصعوبة في التنفس،
السعال ،التهيج في الحلق ،جفا الفم ،اإلسه ال ،التهاب في الجلد نتيجة لمالمسته ،تساقط الشعر ،طفح جلدي باللون األبيض الفضي (طفح
يبدو مثل الصدفية) ،تقوس القضيب (الحالة التي قد تسبب انحناء القضيب) ،ردود الفعل التحسسية مثل الطفح الجلدي ،الشرى ،الحكة ،وفي
حاالت نادرة قد يحدث تورم في الشفتين والعينين والفم ،أزيز أو ردود فعل جلدية حادة (متالزمة ستيفنس جونسون ،تقشر االنسجة المتموتة
البشروية التسممي).

مثل أدوية أخرى لعالج العينين ،يتم امتصاص تيمولول في الدم .وقد تؤدي هذه الحالة إلى ظهور أعراض جانبية متشابهة مع تلك المرتبطة
بحاصرات بيتا الفموية .و ُتعتبر األعراض الجانبية المرتبطة باالستعمال الموضعي في العينين أقل شيوعًا ً
مثال من األعراض المرتبطة
باألدوية المعطاة عبر الفم أو بالحقن .وتشمل األعراض الجانبية اإلضافية المدرجة ردود الفعل التي شوهدت عند استعمال األدوية من
مجموعة حاصرات بيتا لعالج المشاكل في العينين.
األعراض الجانبية التي مدى شيوعها غير معرو :
مستويات منخفضة من السكر في الدم ،قصور قلبي ،اضطراب من نوع معين في النظم القلبي ،أوجاع في البطن ،تقيؤ ،آالم العضالت غير
المرتبطة بالنشاط البدني ومشاكل في األداء الجنسي.
إذا ظهر عرض جانبي ،إذا تفاقم أحد األعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة ،فعليك استشارة طبيبك.
يمكن تبليغ األعراض الجانبية إلى وزارة الصحة عن طريق الضغط على الرابط "التبليغ عن األعراض الجانبية في أعقاب العالج الدوائي"
الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ( ،)www.health.gov.ilوالذي يوجهك إلى استمارة متصلة للتبليغ عن األعراض
الجانبية ،أو عن طريق الدخول إلى الرابط:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

 .5كيف يجب تخزين كوسوپت؟

 تجنب التسمم! يجب االحتفاظ بهذا الدواء وأي دواء آخر في مكان آمن بعي ًدا عن متناول أيدي األوالد و/أو األطفال الرضع ومجال رؤيتهموبذلك ستمنع التسمم .ال تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
 يُمنع استعمال كوسوپت بعد تاريخ انتهاء الصالحية ( )exp. dateالذي يظهر على العلبة .تاريخ انتهاء الصالحية يشير إلى آخر يوممن الشهر المذكور.
 ظروف التخزين :يجب تخزين المنتج بدرجة حرارة تقل عن  30درجة مئوية .يجب حمايته من الضوء .وبعد فتحه ألول مرة ،يجباستعماله خالل  4أسابيع.
 ال يجوز إلقاء األدوية في مياه الصر الصحي أو في سلة النفايات البيتية .اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من األدوية التي لنُتستعمل مرة ثانية .ستساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

 .6معلومات إضافية
 6.1ما الذي يحتوي عليه كوسوپت؟
 المواد الفعالة هي :دورزوالميد (كهيدروكلوريد)  20ملغ/مل وتيمولول (كماليات)  5ملغ/مل.
 إلى جانب المواد الفعالة يحتوي الدواء أيضًا على المكونات غير الفعالة التالية:
Mannitol, hydroxyethylcellulose, sodium citrate dihydrate, sodium hydroxide, benzalkonium
chloride, water for injection.
 تحتوي قطرات العيون كوسوپت على كلوريد البنزالكونيوم كمادة حافظة (انظر أيضًا البند " ،2.6معلومات هامة عن بعض مكونات
كوسوپت").
 6.2كيف يبدو كوسوپت وما هو محتوى العلبة؟
كوسوپت عبارة عن محلول لزج بعض الشيء ،صا ٍ ،عديم اللون أو عديم اللون تقريبًا.
حجم العلبة 5 :مل من المحلول في قنينة بالستيكية .ووُ ضع على ملصق القنينة شريط أمان يضمن أن يتم فتح القنينة ألول مرة من قبل
المتعالج (.)tamper evidence
صاحب التسجيل وعنوانه:
مختبرات رفا م.ض ،.ص.ب ،405 .أورشليم القدس 9100301
الجهة المصنعة:
ميرك شارب اند دوم ،شيبريه ،فرنسا.
رقم تسجيل الدواء في سجل األدوية الرسمي في وزارة الصحة
141.55.29511.01

قامت وزارة الصحة بفحص هذه النشرة والمصادقة عليها في يونيو .2016
لغرض تسهيل القراءة ،تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر .على الرغم من ذلك ،فإن الدواء مخصص لكال الجنسين.

