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تكوين :
بيراسيتام.مجم 400 على  NOOTROPILكبسولة كل تحتوي

المركزيةالتحليالت 1.1 أ  الصيدالني:التصنيف

الدوائي:العمل
 NOOTROPILاألكسجين. استخدام تحسين إلى يشير مما اإلنسان لدى الغذائي التمثيل على تأثير ظهر لقد

نباتية.عصبية أو مهدئة أو تحفيزية أنشطة لها وليس منخفضة سمية

اإلستعمال:دواعي

من الرغم على إيجابي ، بشكل عليها يؤثر أن ويمكن التالية الظروف في متفاوت بتأثير  NOOTROPILاستخدام تم

الفعالية:على مقنع دليل تقديم عدم

بالشيخوخة.المتعلقة الالإرادية المتالزمات 1.

للكحول.المزمن اإلدمان 2.

االستطبابات:
من:يعانون الذين المرضى في بيراسيتام يوصف ال

)الدقيقةفي مل 70 من أقل الكرياتينين تصفية (شديد إلى معتدل كلوي قصور•
كبدياختالل•

ودماغي نزيف•

األخرى.المكونات من أي أو لبيراسيتام الحساسية فرط•

األمان إثبات يتم لم والرضاعة. الحمل أثناء السالمة إثبات يتم لم

األطفال.عند والفعالية

يكون أن يجب البالغون:  االستعمال:وطريقة الجرعة

التالي:النحو على الجرعة متوسط

تقليل يتم أن قبل أسابيع 8 إلى 3 لمدة األولية الجرعة هذه في االستمرار يجب يوميا.ً مرات ثالث مجم 400  ×2

يومياً.مرات ثالث واحدة كبسولة إلى تدريجياً الجرعة

الخاصة:واالحتياطات الجانبية األعراض
واالكتئاب.والعصبية والنعاس والنعاس الوزن وزيادة واألرق الحركة فرط حدث

الهياج.وكذلك الجلدي ، والطفح اإلسهال حدوث يقل قد

الذين المرضى عالج عند بحذر استخدامه يجب لذلك الكلى ، طريق عن تقريباً حصري بشكل بيراسيتام إفراز يتم

الكلى.وظائف في معروف ضعف من يعانون

العالج الخاصة. واالحتياطات الجانبية اآلثار انظر  عالجها:وتفاصيل الزائدة للجرعة المعروفة األعراض

وعرضي.داعم

هوية:
."NOOTROPIL"عبارة عليها مطبوع وأبيض معتم برتقالي بلون كبسولة

تقديمي:عرض
منها.لكل مجم 400 كبسولة 240 و 90 و 60 عبوات

التخزين:إرشادات

4من1صفحة
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TITLE - PIRACETAM / NOOTROPIL MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Glaxo Smith Kline

www.911globalmeds.com/buy-piracetam-nootropil-online
https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/en_BW/PI/Nootropil-capsules-15-09-1976.pdf


مئوية.درجة 25 من أقل حرارة درجة في يحفظ

الرطوبة.عن بعيدا ًيحفظ

األطفال.متناول عن بعيدا يحفظ

التسجيل:رقم
184/  1.1/  F

شارع 39 المحدودة  )وايتي بي (أفريقيا جنوب كالين سميث جالكسو  التسجيل:شهادة لحامل العمل وعنوان اسم

هوكينز

17460 ، إندستريا إيبينج

1976سبتمبر 15  أدخل:الحزمة هذه نشر تاريخ

BOT0801441S2رقم بوتسوانا سجل

No. 90 RegNS2  /1.1  /001634ناميبيا

4من2صفحة

AHNالسابقين


