
تسمى اآلخرين. أو نفسك تضر أن يمكن التي األنشطةللمريضمعلومات العبوة: نشرة

االنفعاالت على السيطرة اضطرابات السلوكيات هذه

أو األكل في اإلفراط أو القمار إدمان تشمل أن ويمكن

أو طبيعي غير بشكل المرتفع الجنسي الدافع أو اإلنفاق

إلى طبيبك يحتاج قد الجنسية.المشاعر أو األفكار زيادة
عالجاتك.مراجعة

مجم200 إنتاكابون
بالفيلمملبسة أقراص

إنتاكابون

في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول
لك.بالنسبة مهمة

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ  •

أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا  •

الصيدلي.

فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم  •

هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد

أعراضك.نفس

أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار بأي أصبت إذا  •

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي.

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة

أدوية مع  Entacaponeأقراص تناول سيتم ألنه نظراً

العبوة منشورات قراءة أيضاً يرجى األخرى ، ليفودوبا

بعناية.األدوية بهذه الخاصة

باركنسون مرض لعالج األخرى األدوية جرعة تحتاج قد

التي التعليمات اتبع إنتاكابون. تناول بدء عند تعديل إلى

طبيبك.لك قدمها

ولكنه خطير فعل رد هي  )(NMSللذهان الخبيثة المتالزمة

التوقف عند خاص بشكل يحدث وقد معينة ، ألدوية نادر

مرض لعالج أخرى وأدوية  Entacaponeعن فجأة

انظر  ، NMSألعراض فجأة. الجرعة تقليل يتم أو باركنسون

طبيبك ينصحك قد . )المحتملةالجانبية اآلثار (4 القسم

وأدوية  Entacaponeباستخدام العالج عن ببطء بالتوقف

باركنسون.مرض لعالج أخرى

.3

النشرةهذه في هو ما
استخدامه.دواعي هي وما  Entacaponeهو ما 1.

تأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما 2.

Entacapone.

.Entacaponeتأخذ كيف

المحتملة.الجانبية اآلثار 4.

.Entacaponeتخزين كيفية 5.

أخرى.ومعلومات العبوة محتويات 6.

النعاس ليفودوبا مع تناوله يتم الذي  Entacaponeيسبب قد

فال هذا ، حدث إذا األحيان. بعض في فجأة النوم إلى يؤدي وقد

القيادة "انظر (آالت أو أدوات أي استخدام أو القيادة لك يجوز

.)"اآلالتواستخدام
والمراهقوناألطفال

أعمارهم تقل الذين المرضى في  Entacaponeمع الخبرة

باستخدام ينصح ال لذلك ، محدودة. عاماً 18 عن

Entacapone  األطفال.في

استخدامهدواعي هي وما  Entacaponeهو ما 1.

وتستخدم  entacaponeعلى  Entacaponeأقراص تحتوي

 Entacaponeيساعد باركنسون. مرض لعالج ليفودوبا مع

لـ ليس باركنسون. مرض أعراض تخفيف في ليفودوبا

Entacapone  باركنسون مرض أعراض تخفيف على تأثير أي

ليفودوبا.مع تناوله تم إذا إال

Entacaponeو األخرى األدوية
أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

تم التي األدوية ذلك في بما أخرى أدوية أي تتناول قد

العشبية.األدوية أو طبية وصفة بدون عليها الحصول

تأخذأن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.
إنتاكابون•

أياً تتناول كنت إذا طبيبك إخبار يرجى الخصوص ، وجه على

يلي:مما

نورادرينالين ، أدرينالين ، إيزوبرينالين ، ريميتيرول ،  •

أبومورفيندوبا ، ميثيل ألفا دوبوتامين ، دوبامين ،

(الحلقات ثالثية االكتئاب مضادات االكتئاب: مضادات  •
مابروتيلين ،  ، )ديسيبرامينأميتريبتيلين ، مثل

مونوامين مثبطات باروكسيتين ، فينالفاكسين ،

)موكلوبميدمثل (أ النوع من للعكس القابلة أوكسيديز
)الدملتسييل يستخدم (الوارفارين  •
الصعب من  Entacaponeيجعل قد الحديد. مكمالت  •

 Entacaponeتتناول ال لذلك ، الحديد. هضم عليك

منهم ، واحد أخذ بعد الوقت. نفس في الحديد ومكمالت

اآلخر.أخذ قبل ساعات 3 إلى 2 عن يقل ال ما انتظر

:Entacaponeتأخذ ال
اآلخرينمن أي أو  entacaponeمن حساسية لديك كان إذا  •

.)6القسم في مدرجة (الدواء هذا مكونات •
التنفس ،ضيق الحساسية أعراض تشمل

أو الشفتين أو الوجه في تورم التنفس في صعوبة أو أزيز

أو حكة جلدي ، طفح الجسم ، من أخرى أجزاء أو اللسان

الجلدعلى خاليا

الكظرية الغدة في ورم وهو القواتم ، ورم من تعاني كنت إذا

خطر من يزيد قد هذا ألن  )الكليةمن بالقرب تقع غدة (

الشديد.الدم ضغط ارتفاع

المعروفة االكتئاب مضادات بعض تتناول كنت إذا

االنتقائية غير أوكسيديز مونوامين مثبطات باسم

MAOIs)( . وترانيلسيبرومين فينيلزين األمثلة تشمل)
تناول يمكن كان إذا عما الصيدلي أو طبيبك اسأل

)Entacaponeمع لالكتئاب المضادة األدوية

القابلة أوكسيديز مونوأمين مثبطات تتناول كنت إذا

مثبطات نوع مع  )موكلوبميدمثل (أ النوع من للعكس

أوكسيديزمونوامين

كنت إذا  )سيليجيليناألمثلة تشمل (ب

الكبدفي مرض من تعاني

نادر فعل رد من مضى وقت أي في عانيت قد كنت إذا  •

للذهان الخبيثة المتالزمة تسمى للذهان المضادة لألدوية

NMS)( . النشرة هذه من 4 القسم انظر) الجانبية اآلثار

عانيت قد كنت إذا  NMSأعراض على للتعرف  )المحتملة

لم الذي الربيدات انحالل يسمى نادر عضلي اضطراب من

عنينتج

وضعف والحنان األلم الربيدات انحالل يسبب إصابة.  •

إلى يؤدي وقد للضغط ، والحساسية العضالت ،

الكلى.في مشاكل

•

•
والخصوبةوالرضاعة الحمل

مرضعة.كنت إذا أو الحمل أثناء  Entacaponeتستخدم ال

تخططين أو حامل أنك تعتقدين مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا

على للحصول الصيدلي أو طبيبك اسألي طفل ، إلنجاب

الدواء.هذا تناول قبل المشورة

•

تناول يؤدي قد  الماكناتواستعمال السياقة

Entacapone  قد مما الدم ، ضغط خفض إلى ليفودوبا مع

عند خاص بشكل حذراً كن الدوار. أو بالدوار تشعر يجعلك

اآلالت.أو األدوات استخدام عند أو القيادة

يتم الذي  Entacaponeيجعلك قد ذلك ، إلى باإلضافة

في يتسبب أو الشديد ، بالنعاس تشعر ليفودوبا مع تناوله

األحيان.بعض في فجأة نومك

هذه من تعاني كنت إذا اآلالت تشغيل أو بالقيادة تقم ال

الجانبية.اآلثار •
واإلحتياطاتالمحاذير

تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث•

Entacapone:

السكروزعلى  Entacaponeيحتوي

بعض تجاه حساسية لديك أن طبيبك أخبرك إذا

الطبي.المنتج هذا تناول قبل بطبيبك فاتصل السكريات ، أخرىقلبية نوبة أي أو قلبية بنوبة أصبت إذا  •

القلبأمراض •
يسببقد دواء تتناول كنت إذا

Entacaponeتأخذ كيف 3.
من النهوض عند  )الدمضغط انخفاض (الرأس خفة أو دوار

سريرأو كرسي

أو رقة أو مبرر ، غير عضلي ألم أي من تعاني كنت إذا

اإلسهال من تعاني كنت إذا للضغط حساسية أو ضعف ،

على عالمة يكون قد ألنه طبيبك فاستشر طويلة ، لفترات

ء)األمعاأو الغليظة األمعاء (القولون التهاب

وزنك بمراقبة يوصى اإلسهال ، من تعاني كنت إذا

المحتملالزائد الوزن فقدان لتجنب

والضعف المتزايد الشهية فقدان من تعاني كنت إذا

نسبياً. قصيرة زمنية فترة خالل الوزن وفقدان واإلرهاق

ذلك في بما عام طبي تقييم إجراء في طبيبك يفكر قد

الكبد.وظائف اختبار

أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر الصيدلي. أو طبيبك

متأكداً.

•

ليفودوبا على تحتوي التي األدوية مع  Entacaponeتناول يتم

مستحضرات أو كاربيدوبا   /ليفودوبامستحضرات إما (

أخرى أدوية استخدام أيضاً يمكنك . )بنسيرازيد  /ليفودوبا

الوقت.نفس في باركنسون مرض لعالج

200 واحد قرص هي  Entacaponeمن بها الموصى الجرعة

بها الموصى القصوى الجرعة ليفودوبا. من جرعة كل مع مجم

. Entacaponeمن مجم 2000 أي يومياً ، أقراص 10 هي

بدونه.أو الطعام مع الدواء هذا تناول يمكن

أنك الرعاية مقدم   /عائلتكأو أنت الحظت إذا طبيبك أخبر

لك بالنسبة معتادة غير بطرق للتصرف اشتهاء أو دوافع تطور

للقيام اإلغراء أو الدافع أو الدافع مقاومة تستطيع ال أنك أو

ببعض

الكلىفي مشاكل من يعانون الذين المرضى

الكلى ، في مشاكل لديك ألن الكلى لغسيل تخضع كنت إذا

الجرعات.بين الوقت بزيادة طبيبك يخبرك فقد
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حالة في  يجبمما أكثر  Entacaponeتأخذ كنت إذا

في مستشفىأقرب أو طبيبك استشر زائدة ، جرعة تناول
والشعور النشاط ، وقلة االرتباك ، األعراض تشمل . الحال

الجلد ، لون وتغير العضالت ، قوة وانخفاض بالنعاس ،

.)النحلخاليا (والشرى

:)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (نادر
الجلدعلى نتوءات أو باحمرار يتميز جلدي طفح  •

الكبدوظائف اختبارات في طبيعية غير نتائج  •

:)شخص10000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (جدانادر
الهياج •

الوزنوفقدان الشهية قلة  •

قشعريرة • Entacaponeتأخذ أن نسيت إذا
ليفودوبا ، بجرعة  Entacaponeقرص تناول نسيت إذا

قرص تناول طريق عن العالج مواصلة عليك فيجب

Entacapone  جرعة تأخذ ال التالية. ليفودوبا جرعة مع التالي

منسي.قرص لتعويض مضاعفة

:)المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروفغير

واألظافرواللحية والشعر الجلد لون تغير  •

في  أعلى:بجرعات  Entacaponeإعطاء يتم عندما

اآلثار تكون يومياً ، مجم 2000 إلى 1400 من الجرعات

شيوعاً:أكثر التالية الجانبية

أداء في صعوبة مع عليها السيطرة يمكن ال حركات  •

)الحركةخلل (اإلرادية الحركات
)الغثيان(بالغثيان الشعور  •
بطنوجع  •

إنتاكابونتناول عن توقفت إذا
طبيبك يخبرك لم ما  Entacaponeتناول عن تتوقف ال

جرعة ضبط إعادة إلى طبيبك يحتاج قد التوقف ، عند بذلك.

يؤدي قد باركنسون. مرض لعالج بك الخاصة األخرى األدوية

إلى فجأة باركنسون مرض لعالج أخرى وأدوية إنتاكابون إيقاف

(النشرة هذه من 2 القسم انظر فيها. مرغوب غير جانبية آثار
الجانبيةاألعراض عن التبليغ.)واحتياطاتتحذيرات

أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي.

الجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في

الصفراء البطاقة مخطط ويب موقع عبر مباشرة ً

yellowcard/www.mhra.gov.uk . عن اإلبالغ خالل من

من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات

الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

الصيدلي.أو طبيبك اسأل

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

الجانبية اآلثار تكون ما عادة الجميع. لدى حدوثها عدم من الرغم

Entacaponeتخزين كيفية 5.معتدلة.إلى خفيفة  Entacaponeيسببها التي
عالج تأثيرات زيادة بسبب الجانبية اآلثار بعض تحدث ما غالباً

مثل واجهت إذا العالج. بداية في شيوعاً أكثر وهي ليفودوبا

عليك يجب  ، Entacaponeبـ العالج بداية في التأثيرات هذه

ليفودوبا.من جرعتك تعديل يقرر قد الذي بطبيبك االتصال

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

انتهاء تاريخ يشير . EXPبعد الزجاجة الكرتون ، الملصق ،

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية

خاصة.تخزين شروط أي الدواء هذا يتطلب ال
الجانبية اآلثار من أي من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

التالية:
تشعر ليفودوبا مع  Entacaponeتناول يجعلك ما نادرا ً •

فجأة ،النوم لك ويسبب النهار ، أثناء الشديد بالنعاس

نادر حاد فعل رد هي  )(NMSللذهان الخبيثة المتالزمة  •

العصبي الجهاز اضطرابات لعالج المستخدمة لألدوية

أو األدوية هذه تناول عن التوقف عند تحدث أن ويمكن

العضالت ، وارتعاش بالتيبس ، يتميز فجأة. إيقافها

وارتفاع والغيبوبة ، واالرتباك ، واالضطراب ، والرجفة ،

وعدم القلب ، ضربات معدل وزيادة الجسم ، حرارة درجة

الدم ،ضغط استقرار

األلم يسبب  )الربيداتانحالل (نادر حاد عضلي اضطراب  •

يؤدي وقد للضغط والحساسية العضالت وضعف والحنان

الكلى.في مشاكل إلى

يكون قد بعمل للقيام الدافع مقاومة على القدرة عدم  •

يشمل:قد والذي ضاراً ،

من الرغم على مفرط بشكل للمقامرة قوي دافع  *

الخطيرةالعائلية أو الشخصية العواقب

يثير الذي والسلوك الجنسي االهتمام زيادة أو تغيير  *

الدافع المثال ، سبيل على لآلخرين ، أو قلقك

المتزايدالجنسي

عليهالسيطرة يمكن ال الذي المفرط اإلنفاق أو التسوق  *

زمنية فترة في الطعام من كبيرة كميات تناول (بنهم األكل  *

المعتاد من أكثر طعام تناول (القهري األكل أو  )قصيرة

)جوعكإلشباع مطلوب هو مما وأكثر

السلوكيات ؛ هذه من أياً واجهت إذا طبيبك أخبر

األعراض.هذه تقليل أو إدارة طرق سيناقشون

أن يمكن الصدر في ألماً األعراض تشمل (القلبية النوبة  •

مثل الجسم من أخرى أجزاء إلى ينتقل وكأنه به تشعر

والقلق التنفس في وضيق والرقبة والفك األيسر ذراعك

(القيء أو  )بالغثيانالشعور (والغثيان بالدوخة والشعور
ما على يؤثر قد (شائع غير جانبي عرض هذا . ً)مريضاكونه

.)شخص100 كل من 1 إلى يصل

األعراض وتشمل القولون ، التهاب (القولون التهاب  •

الكبدالتهاب (الكبد التهاب أو  )المستمرأو المطول اإلسهال

الجانبية اآلثار هذه تواتر العينين. وبياض الجلد اصفرار مع  )

)المتاحةالبيانات من تقديره يمكن ال (معروف غير

يوم.100 غضون في استخدم فتحه ، بمجرد فقط:الزجاجة لحزمة

النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

التي األدوية من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية.

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

:Entacaponeيحتوي ماذا
200 على قرص كل يحتوي إنتاكابون. هي الفعالة المادة  •

إنتاكابون.من ملغ

السليلوز ، هي القرص قلب في األخرى المكونات  •

سلولوز ، بروبيل هيدروكسي مانيتول ، الجريزوفولفين ،

مهدرج.نباتي زيت المغنيسيوم ، ستيرات منخفض ، بديل

التيتانيوم أكسيد وثاني بروبيل ، هيدروكسي على الفيلم طالء يحتوي  •

E171)( ،  ، الحديد وأكسيد المغنيسيوم ، وستيرات والجلسرين

الحديد وأكسيد 80 ، سوربات وبولي والسكروز ،  ، )(E172األصفر

.)(E172األحمر

العبوةمحتويات هي وما  Entacaponeيبدو كيف

أقراص هي بالفيلم المغلفة ملغ  200Entacapone أقراص

مغلفة الوجهين ، من محدبة الشكل ، بيضاوية فاتحة ، برتقالية

الجهاز من واحد جانب على  "EE200"عليها منقوش بفيلم

بثور في تعبئتها يتم اآلخر. الجانب على  "M"و اللوحي

متعددة.زجاجات على تحتوي كرتونية وعلب وزجاجات

الشفاف  PVdC/  PE/  PVCفيلم من الفقاعات عبوات تتكون

المطلي المقوى األلمنيوم وورق واحد جانب على الشفاف

30 على يحتوي اآلخر الجانب على الحراري التسرب مانع بورنيش

قرص ،400 أو 300 أو 200 أو 100 أو 60 أو

x1.100أقراص على تحتوي مثقبة وحدة جرعة عبوة أو

عالي إيثيلين البولي من زجاجة من الزجاجات عبوات تتكون

البولي من أبيض لولبي غطاء مع اللون بيضاء  )(HDPEالكثافة

أو 250 أو 100 أو 60 أو 50 أو 30 على يحتوي  )(PPبروبيلين

قرص.500

8 أو 6 أو 4 بحجم قرص 400 أو 300 أو 200 على تحتوي كرتونة

اللون بيضاء زجاجة من الزجاجات تتكون قرصا.ً 50 سعة عبوات

أبيض لولبي غطاء مع  )(HDPEالكثافة عالي إيثيلين البولي من

.)(PPبروبيلين البولي مادة من شفاف غير

 العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد

التسويقترخيص صاحب أخرى:جانبية أعراض

:)أشخاص10 كل من 1 من أكثر لدى تظهر قد (جداشائع
أداء في صعوبة مع عليها السيطرة يمكن ال حركات  •

)الحركةخلل (اإلرادية الحركات
)الغثيان(بالغثيان الشعور  •
المؤذيغير المحمر البني باللون البول تلون  •

 ، TL 1EN6هيرتفوردشاير ، بار ، بوترز ميالن ،

المتحدة.المملكة

الصانع

طريق الصناعية ، بالدويل منطقة 35 /36جيرارد ، مختبرات

أيرلندا.13 ، دبلن جرانج ،

 ،utca Mylan، Komárom -2900،H.1 .المجر

Kft. Hungary Mylan
:)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (مشترك

مرض أعراض تفاقم  ، )الحركةفرط (المفرطة الحركات  •

التوتر خلل (طويلة لفترات العضالت تقلصات باركنسون ،

)العضلي
اإلمساك ، البطن ، آالم اإلسهال ،  ، ء)القي(المرض  •

الفمجفاف

السقوطالتعرق ، زيادة التعب ، الدوخة ،  •

ليست أشياء رائحة شم   /الشعور  /سماع  /رؤية(الهلوسة  •

واالرتباكالواضحة ، واألحالم واألرق ،  ، )بالفعلموجودة

)الصدريةوالذبحة الصدر ألم مثل (الشرايين أو القلب أمراض أحداث  •

2020/12في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم
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