
المنتجخصائص ملخص

مدببةأقراص 50-

INN: Piribedil

الطبيالمنتج اسم

50Retard TRIVASTAL المفعول ممتدة مغلفة أقراص

والكميالنوعي التركيب

مجم50 بيريبيديل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إفإس كيو واحد قرص سواغ:

الصيدالنيالشكل

المفعول.ممتدة مغلفة أقراص

العالجيةمؤشرات

والخرف الزهايمر مرض باستثناء (السن كبار عند المزمن الحسي والعصبي اإلدراكي العجز ألعراض المساعد العالج

.)اآلخر

.)2المرحلة في (السفلية لألطراف المزمن الطمس الشرايين اعتالل في المتقطع للعرج المساعد العالج

األقدام.على سيراً قطعها يمكن التي المسافة تحسين لصالح دراسات إلى المؤشر هذا يستند ملحوظة:

العيون.طب في اإلقفارية األعراض في يقترح

باركنسون:مرض عالج

 ،)السائدالرعاش ذات األشكال عالج (وحيد كعالج إما -

الرعاش.أشكال في سيما ال ثانوي ، بشكل أو البداية ، منذ  dopatherapyمع باالشتراك أو -

اإلدارةوطريقة الموقع علم

شفويطريق

حتى أو الرئيسية ، الوجبة نهاية في يؤخذ اليوم في واحد قرص باركنسون: مرض عالج باستثناء المؤشرات ، لجميع

الرئيسيتين.الوجبتين نهاية في إدارتين في شدة األكثر الحاالت في اليوم في قرصين

الوجبة.نهاية في مضغ ، دون الماء ، من كوب نصف مع األقراص ابتالع يجب

باركنسون:مرض عالج

04.20084/1

TITLE - PIRIBEDIL / TRIVASTAL MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Servier

www.911globalmeds.com/buy-piribedil-trivastal-retard-online
https://www.servier.com.ve/sites/default/files/spc-pil/spc-trivastal.pdf


أقراص50-

يومياً.إدارات 5 إلى 3 إلى تقسم يومياً ، أقراص 5 إلى 3 من أي مجم ، 250 إلى مجم 150 وحيد: كعالج -

بالنظر . )دوباالليشمانيا من مجم 100 لكل بيريبديل مجم 20 حوالي (مجم 140 إلى 80 بالدوباثيرابي: للعالج كمكمل -

مالءمة.أكثر  piribedilمن ملغ 20 على يحتوي الذي القرص يكون الجرعة ، تقسيم إلى

هذه على الحصول يجب الوجبة. نهاية في مضغ ، دون الماء ، من كوب نصف مع األقراص ابتالع يجب

أيام.ثالثة كل واحد قرص بمقدار تزيد تدريجي: بشكل الجرعات

االستطبابات

التالية:الحاالت في موصوف غير الدواء هذا

للبيريبديل ،الحساسية فرط -

الدموية ،واألوعية القلب صدمة -

القلب ،عضلة احتشاء من الحادة المرحلة -

بمشاركة:-

.)األخرىالتفاعالت وأشكال األخرى األدوية مع التفاعالت راجع (للقىء المضادة الذهان مضادات•
مع التفاعالت راجع ( )باركنسونمريض حالة باستثناء ( )كلوزابينباستثناء (للذهان المضادة الذهان مضادات•

.)األخرىالتفاعالت وأشكال األخرى األدوية

لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات

مرض من يعانون الذين المرضى في خاصة  piribedilباستخدام العالج أثناء مفاجئة نوم ونوبات نعاس عن اإلبالغ تم

باركنسون.

إبالغ يجب جداً. نادراً أولي ، ورم وجود دون الحاالت بعض في اليومية ، األنشطة أثناء فجأة النوم عن اإلبالغ تم

أثناء اآلالت استخدام أو السيارة قيادة عند الحذر لتوخي تحذيرهم ويجب التأثيرات هذه حدوث باحتمالية المرضى

استخدام أو المركبات قيادة عدم مفاجئة نوم نوبات أو نعاس من يعانون الذين المرضى على يجب . piribedilعالج

العالج.سحب أو الجرعات تخفيض تصور يتم قد اآلالت.

أو الجلوكوز امتصاص سوء أو الفركتوز تحمل عدم حالة في موصوف غير الدواء هذا فإن السكروز ، لوجود نظراً

أيزومالتاز.- السكروز نقص أو الجاالكتوز

الذين المرضى في الجنسية الرغبة وزيادة الجنسية الرغبة وفرط  ، )القهريالقمار (المرضي القمار حاالت عن اإلبالغ تم

هذه شوهدت الخصوص. وجه على  Trivastalومع الدوبامين ، بمنبهات عولجوا الذين باركنسون مرض من يعانون

أو الجرعة تقليل بعد عام بشكل للعكس قابلة وكانت عالية جرعات يتلقون الذين المرضى في رئيسي بشكل الحاالت

.)4.8القسم انظر (الدوبامين بمنبهات العالج عن التوقف

األخرىالتفاعالت وأشكال األخرى األدوية مع التفاعالت

 : كونتراإليها المشار الجمعيات

بين المتبادل العداء  )باركنسونغير المرضى في ( )كلوزابينباستثناء (للذهان المضادة الذهان مضادات  +

الذهان ، مضادات تسببها التي الهرمي السبيل خارج المتالزمة حالة في الذهان. ومضادات الدوبامين ناهض

للكولين.مضاد بدواء ولكن الدوبامين بمضادات المرضى عالج ينبغي ال

الذهانمضادات  +
خارج التأثيرات من خال ٍللقيء مضاداً استخدم الذهان. ومضادات الدوبامين ناهض بين المتبادل العداء

الهرمي.السبيل
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 : فيهمرغوب غير ارتباط

)باركنسونمرضى في ( )كلوزابينباستثناء (للذهان المضادة الذهان مضادات  +
حدوث إلى الدوبامين ناهض يؤدي أن يمكن الذهان. ومضادات الدوبامين ناهض بين المتبادل العداء

مرض من يعانون الذين المرضى في مطلوباً للذهان المضاد العالج كان إذا تفاقمها. أو ذهانية اضطرابات

االنسحاب (الكامل االنسحاب حتى تدريجياً األخير إنقاص فيجب الدوبامين ، بمضادات المعالجين باركنسون

.)"الخبيثةالذهان مضادات متالزمة "بـ اإلصابة لخطر يعرض الدوبامين لمضادات المفاجئ

والرضاعةالحمل

الحمل.مخاطر لديهم توجد ال الذين المسنين ، األشخاص على الدواء هذا يقتصر

الطبيعية.الرضاعة أو الحمل أثناء الدواء هذا باستخدام ينصح ال الصلة ، ذات البيانات غياب في

اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثير

قيادة بعدم إخبارهم يجب مفاجئة ، نوم نوبات أو   /ونعاس من يعانون الذين  piribedilمع عولجوا الذين المرضى

لحادث التعرض لخطر األشخاص من غيرهم أو تعريضهم إلى اليقظة تغيير فيه يؤدي قد بنشاط القيام أو المركبات

االختفاءحتى  )اآلالتاستخدام المثال سبيل على (الوفاة أو خطير

)لالستخدامالخاصة واالحتياطات التحذيرات انظر (اآلثار هذه من

مرغوبةغير تأثيرات

التالية:األعراض تحدث قد

تعديل طريق عن خاص بشكل تختفي قد والتي  ، )البطنانتفاخ قيء ، غثيان ، (طفيفة هضمية اضطرابات•

الفردية.الجرعة

وظهور مفرط نهاري نعاس عن اإلبالغ تم جداً ، نادرة حاالت في . piribedilعالج مع نعاس عن اإلبالغ تم•

النوم.لنوبات مفاجئ

عن التوقف عند تختفي والتي االنفعاالت ، أو االرتباك مثل نفسية اضطرابات لوحظت نادرة ، حاالت في•

العالج.

الدم.ضغط استقرار عدم أو  ، )االنتصابيالدم ضغط انخفاض (الدم ضغط في اضطرابات استثنائي ، بشكل•

حساسية.تفاعالت حدوث خطر القرمزي ، األحمر وجود بسبب•

إدخال منذ الجنسية الرغبة وزيادة الجنسية الرغبة وفرط  )القهريالقمار (المرضي القمار حاالت عن اإلبالغ تم

.)4.4القسم انظر (البيريبديل

مفرطةجرعة

الجهاز شكل مع الزائدة الجرعة تكون أن المحتمل غير فمن جداً ، العالية الجرعات عند للبيريبديل القيء للتأثير نظراً

هي:الجرعة فرط عالمات اللوحي.

 ،)الدمضغط انخفاض أو الشرياني الدم ضغط ارتفاع (الدم ضغط استقرار عدم -

.ء)قيغثيان ، (الهضمي الجهاز أعراض -

األعراض.عالج ومع اإلعطاء عن التوقف عند األعراض هذه تختفي
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الصيدالنيةالخصائص

الدوائيةالخصائص
ATC: N04BC08كود  ، AGONISTS DOPAMINERGICالدوائي: العالج فئة

) :Piribedilالدماغيالدوبامين ومسارات الدوبامين مستقبالت يحفز (الدوبامين .ناهض

السريرية:األدوية علم دراسات خالل من العمل آلية تظهر البشر ، في

النوم ،أثناء أو اليقظة أثناء سواء  "الدوبامين"النوع من القشري الكهربائي التوليد تحفيز -

استخدام خالل من النشاط هذا إظهار مع الدوبامين ، فيها يتحكم التي المختلفة الوظائف على سريري نشاط -

السيكومترية.أو السلوكية المقاييس

األوعية قاع في الدوبامين مستقبالت وجود (الفخذي الدم تدفق في زيادة  piribedilعن ينتج ذلك ، إلى باإلضافة

.)الطرفيةالدموية الدورة على  piribedilعمل يفسر الفخذية الدموية

يتم  الدواءحركية خصائص

بسرعة. Piribedilامتصاص

الفم.طريق عن بيريبديل تناول من واحدة ساعة بعد تركيز أقصى إلى الوصول يتم

تتميز أبطأ ثانية ومرحلة ساعة 1.7 عمر بنصف تتميز أولى مرحلة من ويتكون الطور ثنائي البالزما من التخلص يتم

ساعة.6.9 عمر بنصف

.)هيدروكسيلثنائي ومشتق هيدروكسيل مشتق (رئيسيين: مستقلبين مع مكثف ، للبيريبديل الغذائي التمثيل

شكل على الكلوي الطريق طريق عن تفرز الممتصة  piribedilمادة من 68٪ البول: في أساسي بشكل  Piribedilيفُرز

الصفراء.في تفرز 25٪ و مستقلبات

الحي الجسم في التدريجي باالمتصاص اإلطالق المستمر  piribedilمن ملغ 50 على يحتوي الذي القرص يسمح

النشط.العنصر وإطالق

ساعة.24 كل تتجاوز التي العالجية التغطية تمديد اإلنسان على أجريت التي الحركية الدراسات أظهرت

48.الساعة في إفرازه إجمالي ويبلغ 24 الساعة في 50٪ حوالي البول إفراز يبلغ
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