
ميجريلأقراص
طرطراتإرجوتامين   /هيدروكلوريدسيكلزين   /كافيين:)ق(الفعالة المادة

)سم26.25 (

للنشرة.الفنية األعمال في مطلوب غير المحايد الرمز

الرابعالطي

)سم26.25 (

الثالثالطي

)سم26.25 (

الثانيالطي

)سم26.25 (

األولىالطية

MIGRIL®المستخدم أقراص عن معلومات العبوة: نشرة

وكافيين ملغ 50 هيدروكلوريد وسيكلزين ملغ 2 طرطرات إرغوتامين

ملغ100 هيدرات

قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ

الدواء.هذا تناول في البدء

قراءته إلى تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -

العالج.تلقيك أثناء أخرى مرة

فيرجى أخرى ، أسئلة أي لديك كانت إذا -

أوطبيبك على طرحها

صيدالني.
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لألخرين. تنقلها ال لك. الدواء هذا وصف تم -

أعراضهم كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو

ألعراضك.مماثلة

في مدرجة غير جانبية آثار أي الحظت إذا أو الجانبية ، األعراض من أي تفاقمت إذا -

الصيدلي.أو طبيبك إخبار برجاء النشرة ، هذه

النشرة:هذه في

استخدامهادواعي هي وما  Migril®أقراص هي ما 1.

Migril®أقراص تناول قبل 2.

Migril®أقراص استخدام كيفية 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Migril®أقراص تخزين كيفية 5.

المعلوماتمن مزيد 6.

استخدامهادواعي هي وما  Migril®أقراص هي ما 1.

الثامنالطي

)سم26.25 (

السابعةالطية

)سم26.25 (

السادسالطي

)سم26.25 (

الخامسالطي

)سم26.25 (

من مجموعة إلى األقراص هذه تنتمي  ؛ ®Tablets Migrilهو بك الخاص الدواء اسم

الدموية األوعية مضيق تسبب القيء. ومضادات األوعية مضيقات تسمى األدوية

بالمرض.الشعور من القيء مضادات وتمنعك الدموية األوعية في تضييقاً

ووقف األعراض لتخفيف النصفي الصداع عالج في  Migril®أقراص تستخدم

النوبة.تفاقم

أال يجب  Migril®أقراص تناول قبل 2.

إذا: Migril®أقراص تتناول

هيدروكلوريد أو اإلرغوتامين طرطرات تجاه  )الحساسيةشديدة (حساسية لديك  •

انظر (الدواء هذا في األخرى المكونات من أي أو الكافيين هيدرات أو السيكلزين

)إضافيةمعلومات 6 ، القسم
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الكبدأو الكلى أمراض من تعاني كنت  •

الدمضغط ارتفاع أو التاجية القلب أمراض أو الصدرية الذبحة من تعاني كنت  •

الصدغيالشرايين التهاب من تعاني كنت  •

الدمأو الجلد أو الكبد تصيب التي البورفيريا تسمى حالة من تعاني كنت  •

الدورة بسبب الساق في آالم مثل تقلصات أو الدموية الدورة في مشكلة لديك  •

السيئةالدموية

)الدرقيةالغدة نشاط فرط (الدرقية الغدة نشاط فرط لديك  •
كينوبريستين ، المثال ، سبيل على (البكتيرية االلتهابات لعالج أدوية تتناول كنت  •

)كالريثروميسينأو إريثروميسين أزيثروميسين ، دالفوبريستيم ،
مثل البروتيني األنزيم مثبطات (الفيروسية االلتهابات لعالج أدوية تتناول كنت  •

)إندينافيرأو نلفينافير ريتونافير ، أمبرينافير ،
أو كيتوكونازول مثل (الفطرية االلتهابات لعالج أدوية تتناول كنت  •

)إيتراكونازول
)سيميتيدينمثل (القرحة لعالج أدوية تتناول كنت  •
 Migrilأقراص باستخدام ينصح ال مرضعة. أو الحمل في ترغبين حامل ، أنت  •

لألطفال.

إذا:الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

الكبدالتهاب لديك  •

•
•
•
•
•
•
•

دمفقر لديك

في انسداد لديك القلب في مشاكل لديك

غدة في انتفاخ لديك الهضمية القناة

البروستاتا

في مشاكل لديك  )العينمقلة في ضغط ارتفاع (الجلوكوما من تعاني كنت

التبول

مسن.أنت

أخرىأدوية تناول

بما أخرى ، أدوية أي مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك إخبار يرجى

طبية.وصفة بدون عليها الحصول تم التي األدوية ذلك في

بهابالعالج تتأثر أو التالية األدوية تؤثر أن يمكن
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:Migril®أقراص

الذبحة أو القلب ، قصور أو الدم ، ضغط ارتفاع لعالج المستخدمة األدوية بيتا: حاصرات  •

النصفيالصداع لعالج موصوفة تكون وقد الصدرية ،

زولميتريبتان ، مثل (النصفي الصداع لعالج المستخدمة األخرى األدوية  •

هذه تناول عدم المهم من . )فروفاتريبتانريزاتريبتان. سوماتريبتان ، ألموتريبتان ،

6 لمدة  Migrilأقراص تتناول وال  Migril®أقراص تناول بعد ساعة 24 لمدة األدوية

األدوية.هذه من أي تناول بعد ساعات

الدواء هذا تناول عدم المهم من . )النصفيالصداع لعالج يستخدم (إليتريبتان  •

24 لمدة  Migril®أقراص تتناول وال  Migril®أقراص تناول بعد ساعة 24 لمدة

.eletriptanتناول بعد ساعة

)األخرىالفيروسية وااللتهابات البشرية المناعة نقص فيروس عالج في يستخدم (ساكوينافير  •

)العدوىمن معينة أنواع لعالج يستخدم (ميترونيدازول  •
)القلباضطرابات لعالج يستخدم (ميكسيليتين  •
)الكحولإدمان لعالج يستخدم (ديسفلفرام  •
)االكتئابيالهوس مرض لعالج يستخدم (الليثيوم  •
)الفطريةااللتهابات لعالج يستخدمان (وفلوكونازول كلوتريمازول  •
.)الصرععالج في المستخدم (الفينيتوين  •
)الصدريةالذبحة لتخفيف يستخدم (الجليسريل نترات ثالثي  •

)األرقأو القلق لعالج يستخدم (ديازيبام  •
)التخديرقبل كتخدير أو األمعاء تشنج لعالج يستخدم (األتروبين  •

بالهرمونات العالج أو بالهرمونات الحقن أو  )الحملمنع حبوب (الفموية الحمل موانع  •

)بالهرموناتالتعويضي العالج (البديلة

 )الثيوفيلينمثل (التنفس عند الصفير لعالج المستخدمة األدوية  •
)السودوإيفيدرينأو فينيليفرين مثل (االحتقان ومزيالت

 )وفلوفوكسامينوفلوكستين نيفازودون مثل (االكتئاب لعالج المستخدمة األدوية  •
ومثبطات  )وأميتريبتيليندوثيبين مثل (الحلقات ثالثية االكتئاب ومضادات

)فينيلزينمثل األمين أحادي أكسيداز مثبطات (أوكسيديز مونوامين
مثل (الكينولونات مثل البكتيرية االلتهابات لعالج المستخدمة األخرى األدوية  •

التتراسكلين.أو  )سيبروفلوكساسين

والشرابالطعام مع  Migril®أقراص تناول

من يزيد أن يمكن ألنه األقراص هذه تناول أثناء فروت الجريب عصير تجنب يجب  •

الجانبيةاآلثار مخاطر

والرضاعةالحمل الدواء. هذا تناول أثناء الكحول تشرب أو تدخن ال  •

أو الحمل في ترغبين أو حامال ًكنت إذا  Migril®أقراص تناول عدم يجب

الطبيعية.الرضاعة

الماكناتواستعمال السياقة

تأثرت.إذا اآلالت تشغل أو تقود ال بالنعاس. تشعر األقراص هذه تجعلك أن الممكن من

Migril®أقراص مكونات بعض حول مهمة معلومات
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بعض تتحمل ال أنك طبيبك أخبرك إذا والجلوكوز. الالكتوز على الدواء هذا يحتوي

.)الطبيالمنتج هذا تناول قبل بطبيبك فاتصل السكريات ،

4/103819

العمل فحص صندوق منتج
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الملف:
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التخطيط  /الحجمفي: التغيير بسبب اإلصدار يتغير التحكم: عنصر تغيير

تنظيمية

تنظيميغير

."كبريتاتميتا "إلى  "كبريتاتميتا ("النص تعديل  •التفاصيل: في التغييرات
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الزائدة الكلمة وإزالة  'take'6 رقم النقطة من )

'sulfosuccinate'  إلى'sulphosuccinate'

إذا:فوراً الطبية المساعدة طلب أيضاً عليك يجب

قدميكأو يديك في الوخز أو التنميل أو البرودة أو بالزرقة أصبت إذا  •

هذا من المزيد بتناول إال يزول وال األيام معظم في صداع من تعاني كنت إذا  •

الدواء.

التالية:الجانبية اآلثار من أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك تخبر أن يجب

الفموجفاف والقيء والغثيان الصداع  •

إسهالالمعدة ، في آالم إمساك ،  •

)الدوارذلك في بما (والدوخة النعاس  •
اكتئابأو قلق أو ارتباك  •

الهلوسةمن المعاناة  •

األرقذلك في بما النوم اضطرابات  •

التبولصعوبة  •

الساقينفي ألم أو المفاصل في وآالم عضلية تقلصات  •

الساقينإحدى في وتورم البطن في ألم  •

حكةأو الجلد في انتفاخ  •

وإبردبابيس أو والقدمين اليدين وبياض برودة  •

تنميلأو جلدك على بالوخز شعور  •

العامبالضعف والشعور الجلد اصفرار  •

بالصداع مرتبطة أنها تعتقد ال (أخرى بصرية اضطرابات أي أو الرؤية وضوح عدم  •

.)النصفي
يلي:ما عنها اإلبالغ تم التي األخرى الجانبية اآلثار تشمل

اإلغماءالدم ، ضغط انخفاض أو ارتفاع  •

زيادة أو انتظامها ، عدم أو القلب ضربات وبطء والضعيف ، السريع النبض  •

القلببضربات اإلحساس

األولىالطية

)سم26.25 (

الثانيالطي

)سم26.25 (

الثالثالطي

)سم26.25 (
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الرابعالطي

)سم26.25 (

المعلوماتمن مزيد 6.

أبيض مستدير قرص كل تمييز يتم العبوة ومحتويات  Migril®أقراص تبدو كيف

100 من زجاجات في متوفرة هذه الجانب. نفس على  "A4A"و  CPو نقاط بخط

قرص.

أخرىتنسيقات

صوت ، أو كبيرة بأحرف أو برايل بطريقة منها نسخة طلب أو المعلومات هذه إلى لالستماع

)فقطالمتحدة المملكة (5000 0800198 مجاناً: االتصال يرجى

الخامسالطي

Migril®أقراص تحتوي ماذا
هيدروكلوريد وسيكلزين ملغ 2 طرطرات إرغوتامين هي: النشطة المكونات

ملغ.100 هيدرات وكافيين ملغ 50

والجلوكوز ، السائل الجلوكوز الذرة ، نشا الالكتوز ، هي: األخرى المكونات

ميتابيسلفات الجيالتين ، سلفوساكسينات ، الصوديوم أوكتيل ثنائي القطيفة ،

المغنيسيوم.ستيرات الصوديوم ،

)سم26.25 (

فعل برد األشخاص من قليل عدد يصاب قد دواء ، أي مع يحدث أن يمكن كما

الفور:على الطبية المساعدة فاطلب يلي ، مما أياً واجهت إذا تحسسي.

التنفس.في صعوبة حكة ، جلدي ، طفح  •

إسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من التخلص ينبغي ال

هذه ستساعد مطلوبة. تعد لم التي األدوية من التخلص كيفية عن الصيدلي

البيئة.حماية في اإلجراءات

السادسالطي

عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً  Migrilأقراص تسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

في مذكور هو مما أكثر األقراص تأخذ أو القصوى الجرعة تتجاوز ال الجميع. لدى حدوثها

جانبية آثار إلى باإلضافة الدواء هذا على االعتماد إلى ذلك يؤدي فقد النشرة ، هذه

أخرى.خطيرة

وبصرهم.األطفال متناول عن بعيداً يحفظ

الاألصلية الحاوية في تخزينها مئوية. درجة 25 فوق التخزين يجوز ال  •
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أخرى.حاوية إلى أقراصك نقل

عليها ظهرت إذا أو الملصق على الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تأخذ ال  •

من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء تاريخ يشير اللون. تغير مثل التدهور عالمات

الشهر.

)سم26.25 (

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Migril®أقراص تخزين كيفية 5.

المنتجاسم التالية: المعلومات إلعطاء االستعداد برجاء

المرجعرقم

ميجريلأقراص

0090/29831

التسويق:ترخيص صاحب للمكفوفين. الوطني الملكي المعهد من مقدمة خدمة هذه

 UK. ، UF 9LL13، Wrexham، North Road Ash، Ltd. UK:الصانع

Wockhardt
UF 9LL13 ، Wrexham ، North Road Ash، Ltd.  Pharmaceuticals CPالمتحدة ، .المملكة

السابعةالطية

Migril®أقراص تناول نسيت إذا
للجرعة حان قد الوقت كان إذا تتذكرها. أن بمجرد أخرى جرعة خذ جرعة ، نسيت إذا

لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال اإلطالق. على الفائتة الجرعة تتناول فال تقريباً ، التالية

المنسية.الجرعة

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو

يمكنك النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة جانبية

مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً

/yellowcardعلى الصفراء البطاقة
www.mhra.gov.uk.

المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من

الدواء.هذا سالمة حول

httpsleaflet.html-tablets-migril/uk/www.drugs.com//: 10/8
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)سم26.25 (

ينبغيمما أكثر  Migril®أقراص تناولت قد كنت إذا

االتصال عليك يجب مما أكثر أقراصاً تتناول  ، )طفلأو آخر شخص أي (كنت إذا

دائماً معك الحاوية خذ الفور. على بطبيبك أو المستشفى في إصابة قسم بأقرب

فارغة.كانت لو حتى

الزاويةانسداد زرق

بالمخ.القلب في الشرايين انسداد أو الجسم شرايين في تخثر أو الدم تدفق انخفاض

سماكة التنفس في ضيق أو صدرك في ألم

وتشنجاتهزات الرئتين في أنسجة

الغرغرينا

الجلدحمى ازرقاق

أو للنزيف الميل تسبب الدم في تغيرات

بسهولة.الكدمات

تعديل تم  29831PL /0090المنتج: ترخيص رقم

08./2015في مرة آلخر النشرة هذه

4/ 103819 1998© Limited Pharmaceuticals CP  لشركة تجارية عالمة هي

Migril®

222744

الثامنالطي

الجرعة طبيبك سيقرر طبيبك. أخبرك كما  Migril®أقراص تناول على دائماً احرص

وسوف بعناية ، ذلك من تحقق الصيدلي. ملصق على هذا سيكون لك ؛ المناسبة

تناولها.مرات وعدد تناولها يجب التي اللوحية األجهزة بعدد يخبرك

طبيبك.مع عليها المتفق الجرعة من أكثر تتناول أال المهم من

ظهور بعد ممكن وقت أسرع في واحد قرص هي للبالغين المعتادة الجرعة  •

النصفي.للصداع األولى العالمات

نصف كل واحد قرص إلى نصف من إضافية لجرعات حاجة هناك تكون قد  •

الحاالت.بعض في ساعة

في أقراص 3 من أكثر تتناول وال واحدة نوبة أي خالل أقراص 4 من أكثر تتناول ال  •

أخرى.أقراص أي تناول قبل األقل على أيام 4 لمدة فجوة ترك يجب ساعة ، 24 فترة

األسبوع.في أقراص 6 من أكثر تأخذ ال  •
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 Migrilأقراص تتناول ال الشهر. في  Migril®أقراص من دورتين من أكثر تأخذ ال  •

إلى المنتظم االستخدام يؤدي أن يمكن النصفي. الصداع نوبة لمنع أو منتظم بشكل

أكثر.أقراص تناول إلى بدوره يؤدي قد والذي  "االرتداديالصداع "و االعتماد

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

)سم26.25 (

Migril®أقراص استخدام كيفية 3.

المعلوماتمن مزيد

على تنطبق الصفحة هذه في المعروضة المعلومات أن من للتأكد دائماً بك الخاص الصحية الرعاية مقدم استشر

الشخصية.ظروفك
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