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

-

-

-

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا

نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم

أعراضك.

جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة

-

:النشرةهذه في هو ما

استخدامهدواعي هي وما  Jentaduetoهو ما 1.

Jentaduetoتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

Jentaduetoتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Jentaduetoتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  Jentaduetoهو ما 1.

.metforminو  linagliptinمختلفتين فعالتين مادتين على يحتوي . Jentaduetoهو اللوحي جهازك اسم

)4peptidase dipeptidyl-مثبطات ( 4DPP-مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى  Linagliptinينتمي -
.

البايجوانيدات.تسمى األدوية من فئة إلى الميتفورمين ينتمي -

Jentaduetoيعمل كيف
مرض من بنوع المصابين البالغين المرضى لدى الدم في السكر مستويات في للتحكم معاً الفعالتان المادتان تعمل

على الدواء هذا يساعد الرياضة ، وممارسة الغذائي النظام جانب إلى . 2"النوع من السكري داء "يسمى السكري

جسمك.يصنعها التي السكر كمية من ويقلل الوجبة بعد األنسولين وتأثيرات مستويات تحسين

أو يوريا سلفونيل مثل السكري لمرض األخرى األدوية بعض مع أو بمفرده الدواء هذا استخدام يمكن

األنسولين.أو إمباغليفلوزين

2؟النوع من السكري مرض هو ما

جسمك ينتجه الذي واألنسولين األنسولين ، من كافية كمية جسمك فيها ينتج ال حالة هو 2 النوع من السكري داء

 )الجلوكوز(السكر يتراكم هذا ، يحدث عندما السكر. من الكثير ينتج أن أيضاً لجسمك يمكن ينبغي. كما يعمل ال
والبتر.والعمى الكلى وأمراض القلب أمراض مثل خطيرة طبية مشاكل إلى ذلك يؤدي أن يمكن الدم. في

Jentaduetoتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

Jentaduetoتأخذ ال
المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو ميتفورمين أو ليناجليبتين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا -

.)6القسم في
الكلى.وظائف في شديد قصور من تعاني كنت إذا -
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السكر ارتفاع (الشديد الدم سكر فرط المثال ، سبيل على المنضبط ، غير السكري مرض من تعاني كنت إذا-

 "اللبنيبالحماض اإلصابة خطر "انظر (لبني حماض للوزن ، سريع فقدان إسهال ، قيء ، غثيان ،  ، )الدمفي
في  "الكيتونيةاألجسام "المسماة المواد فيها تتراكم حالة هو الكيتوني الحماض الكيتوني. الحماض أو  )أدناه

والتنفس المعدة ، آالم األعراض تشمل السكري. الغيبوبة قبل ما مرحلة إلى تؤدي أن يمكن والتي الدم

التنفس.في معتادة غير فاكهية رائحة ظهور أو والنعاس ، والعميق ، السريع

السكري.لمرض سابقة بغيبوبة أصبت قد كنت إذا

تؤدي قد الكلى. أو الهوائية الشعب أو الرئة تصيب التي العدوى مثل شديدة عدوى من تعاني كنت إذا

التحذيرات "انظر (اللبني بالحماض اإلصابة لخطر يعرضك قد مما الكلى ، في مشاكل إلى الشديدة العدوى

.)"واالحتياطات
أو األمد طويل اإلسهال بسبب المثال سبيل على  ، )الجفاف(جسمك من الماء من الكثير فقدت إذا

لخطر يعرضك قد مما الكلى ، في مشاكل إلى الجفاف يؤدي قد متتالية. مرات عدة تقيأت إذا أو الشديد ،

.)"واالحتياطاتالتحذيرات "انظر (اللبني بالحماض اإلصابة
الدورة في خطيرة مشاكل لديك أو قلبية ، لنوبة مؤخراً تعرضت أو القلب في حاد قصور من تعالج كنت إذا

األنسجة إمداد في نقص إلى ذلك يؤدي قد التنفس. في صعوبات لديك أو  )الصدمةمثل (الدموية

.)"واالحتياطاتالتحذيرات "انظر (اللبني بالحماض اإلصابة لخطر يعرضك قد مما باألكسجين

الكبد.في مشاكل لديك كان إذا

 alcohol' withقسم انظر (آلخر وقت من فقط أو يوم كل إما بكثرة ، الكحول تشرب كنت إذا

'Jentadueto(.

-

-

-

-

-

-

الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث متأكداً ، تكن لم إذا عليك. ينطبق سبق مما أي كان إذا  Jentaduetoتأخذ ال

الدواء.هذا تناول قبل

واإلحتياطاتالمحاذير
Jentaduetoتناول قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

 Jentaduetoاستخدام ينبغي ال . )أنسولينأي جسمك ينتج ال (األول النوع من السكري بداء مصاباً كنت إذا -

الحالة.هذه لعالج

طبيبك يرغب فقد  ، 'sulphonylurea'باسم يعرف السكري لمرض مضاد دواء أو األنسولين تتناول كنت إذا -

انخفاض لتجنب  Jentaduetoمع منهما أي تناول عند يوريا السلفونيل أو األنسولين من جرعتك تقليل في

.)الدمسكر نقص (الدم في السكر نسبة
البنكرياس.في مرض لديك كان أو لديك كان إذا -

استشارة فعليك والمستمرة ، الشديدة البطن آالم مثل الحاد ، البنكرياس التهاب أعراض من تعاني كنت إذا

الطبيب.

طبيبك منك يطلب قد الفقاعي. الفقاع تسمى حالة على عالمة تكون فقد الجلد في تقرحات واجهت إذا

.Jentaduetoإيقاف

تناول قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث عليك ، ينطبق سبق مما أي كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا

Jentadueto.

الخاصة التوصيات باتباع ينُصح السكري. لمرض الشائعة المضاعفات من السكرية الجلد مشاكل تعتبر

ممرضتك.أو طبيبك لك يقدمها التي والقدم بالبشرة بالعناية

اللبني.بالحماض اإلصابة خطر

جداً خطيرة ولكنها جداً نادرة مضاعفات حدوث في  Jentaduetoيتسبب قد الميتفورمين ، مكون بسبب

اللبني بالحماض اإلصابة خطر يزداد صحيح. بشكل تعمالن ال الكليتان كانت إذا خاصة اللبني ، الحماض تسمى

الكحول ، تناول أو طويلة لفترات والصيام الخطيرة ، وااللتهابات المنضبط ، غير السكري مرض مع أيضاً

لديه الجسم من جزء فيها يكون طبية حاالت وأي الكبد ومشاكل  ، )أدناهالمعلومات من المزيد انظر (والجفاف

.)الحادةالقلب أمراض  مثل (باألكسجين اإلمداد في نقص

التعليمات.من مزيد على للحصول طبيبك إلى تحدث سبق ، مما أي عليك انطبق إذا

كبيرة خسارة (بالجفافمرتبطة تكون قد حالة لديك كان إذا قصيرة لفترة  Jentaduetoتناول عن توقف

أقل سوائل تشرب كنت إذا أو للحرارة التعرض الحمى ، اإلسهال ، الشديد ، القيء مثل (الجسم سوائل في

التعليمات.من لمزيد طبيبك إلى تحدث المعتاد. من



واجهت إذا الفور على مستشفى أقرب أو بالطبيب واتصل  Jentaduetoتناول عن توقف
اللبني الحماض أعراض تشمل غيبوبة. إلى تؤدي قد الحالة هذه ألن ، اللبنيالحماض أعراض بعض

يلي:ما

قيء-

)البطنفي آالم (المعدة في آالم -
العضالتتشنجات -

الشديدالتعب مع الراحة بعدم عام شعور -

التنفسفي صعوبة -

القلبوضربات الجسم حرارة درجة انخفاض -

المستشفى.في معالجتها ويجب طارئة طبية حالة اللبني الحماض يعد

ولبعض اإلجراء أثناء  Jentaduetoتناول عن التوقف عليك يجب كبرى ، جراحية عملية إجراء إلى بحاجة كنت إذا

.Jentaduetoمع العالج تستأنف ومتى تتوقف أن يجب متى طبيبك سيقرر بعده. الوقت

بشكل أو السنة في واحدة مرة األقل على الكلى وظائف بفحص طبيبك سيقوم  ، Jentaduetoبـ العالج أثناء

الكلى.وظائف تدهور من تعاني كنت إذا أو   /ومسناً كنت إذا متكرر

والمراهقوناألطفال
عاماً.18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين لألطفال الدواء هذا باستخدام ينصح ال

والجينتادويتواألخرى األدوية
األشعة سياق في المثال سبيل على الدم ، مجرى في اليود على يحتوي تباين وسيط حقن إلى بحاجة كنت إذا

متى طبيبك سيقرر الحقن. وقت في أو قبل  Jentaduetoتناول عن التوقف عليك يجب الفحص ، أو السينية

.Jentaduetoمع العالج تستأنف ومتى تتوقف أن يجب

اختبارات من المزيد إلى تحتاج قد أخرى. أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

المهم من . Jentaduetoجرعة تعديل إلى طبيبك يحتاج قد أو الكلى ، وظائف وفحوصات الدم في الجلوكوز

يلي:ما ذكر خاص بشكل

.)البولمدرات (البول إنتاج من تزيد التي األدوية -
اإليبوبروفين مثل  ، 2COX-ومثبطات الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات (وااللتهابات األلم لعالج المستخدمة األدوية -

.)والسيليكوكسيب
مستقبالت ومضادات لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات (الدم ضغط ارتفاع لعالج األدوية بعض -

.)2األنجيوتنسين
مثل (الكلى وظائف ضعف من تعاني كنت إذا خاصة الدم ، في الميتفورمين كمية تغير قد التي األدوية -

إيزافوكونازول ، فانديتانيب ، تريميثوبريم ، رانوالزين ، دولوتجرافير ، سيميتيدين ، ريفامبيسين ، فيراباميل ،

.)أوالباريبكريزوتينيب ،
المزمن.األلم أو  )النوبات(النوبات على للسيطرة هذه استخدام يمكن فينيتوين. أو فينوباربيتال كاربامازيبين ، -

السل.مثل االلتهابات لعالج يستخدم حيوي مضاد هذا ريفامبيسين. -

(المفاصل والتهاب الربو مثل التهاب ، على تنطوي التي األمراض لعالج المستخدمة األدوية -
.)الكورتيكوستيرويدات

القصبي.الربو لعالج  )sympathomimetics)-βالهوائية الشعب موسعات -

الكحول.على تحتوي التي األدوية -

Jentaduetoالكحول مع
بالحماض اإلصابة خطر من يزيد قد هذا ألن  Jentaduetoتناول أثناء الكحول تناول في اإلفراط تجنب

.)''واالحتياطات التحذيرات  ``قسم انظر (اللبني

والرضاعةالحمل
للحصول الصيدلي أو طبيبك اسألي طفل ، إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا

الدواء.هذا تناول قبل المشورة على



بالجنين.ضاراً الدواء هذا كان إذا ما المعروف غير من حامال.ً كنت إذا  Jentaduetoاستخدام عدم يجب

حليب في يمر  linagliptinكان إذا ما المعروف غير من صغيرة. بكميات اإلنسان حليب في الميتفورمين يمر

الدواء.هذا تناول أثناء الطبيعية الرضاعة في ترغب كنت إذا طبيبك إلى تحدث األم.

الماكناتواستعمال السياقة
Jentaduetoاآلالت واستخدام القيادة على القدرة على ضئيل تأثير أو تأثير له .ليس

إلى يؤدي أن يمكن األنسولين مع أو  sulphonylureasتسمى أدوية مع  Jentaduetoتناول فإن ذلك ، ومع

واستخدام القيادة على قدرتك على يؤثر قد مما  ، )الدمسكر نقص (الدم في السكر مستوى في شديد انخفاض

آمن.قدم موطئ دون العمل أو اآلالت

Jentaduetoتأخذ كيف 3.

تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر الصيدلي. أو طبيبك أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

متأكداً.

تأخذكم
أو   /والميتفورمين من حالياً تتناولها التي والجرعات حالتك حسب ستأخذها التي  Jentaduetoكمية تختلف

هذا من تناولها يجب التي بالجرعة بالضبط طبيبك سيخبرك . metforminو  linagliptinمن فردية أقراص

الدواء.

الدواءهذا تأخذ كيف
الطبيب.يحددها التي بالجرعة الفم طريق عن يوميا ًمرتين قرص -

المعدة.في باضطراب إصابتك احتمالية لتقليل الطعام وجبات مع -

ميتفورمين ملغ 2000 و ليناغليبتين ملغ 5 وهي بها الموصى القصوى اليومية الجرعة تتجاوز أال يجب

هيدروكلوريد.

على السيطرة في المساعدة في االستمرار من تتمكن حتى طبيبك وصفه طالما  Jentaduetoتناول في استمر

األنسولين. أو الفم طريق عن للسكري مضاد آخر دواء مع الدواء هذا طبيبك يصف قد الدم. في السكر نسبة

لصحتك.النتائج أفضل لتحقيق طبيبك توجيهات حسب األدوية جميع تأخذ أن تذكر

الخاصة الكربوهيدرات كمية توزيع على تحرص وأن  Jentaduetoمع العالج أثناء الغذائي نظامك في تستمر أن يجب

وفقاً بالطاقة المقيدَّ الغذائي نظامك في فاستمر الوزن ، زيادة من تعاني كنت إذا اليوم. مدار على بالتساوي بك

نقص (طبيعي غير بشكل الدم في السكر نسبة انخفاض في وحده الدواء هذا يتسبب أن المحتمل غير من للتعليمات.

نسبة في انخفاض يحدث أن يمكن األنسولين ، أو يوريا السلفونيل دواء مع  Jentaduetoاستخدام عند . )الدمسكر

األنسولين.أو يوريا السلفونيل جرعة من طبيبك يقلل وقد الدم في السكر

ينبغيمما  Jentaduetoمن المزيد تأخذ كنت إذا

الحماض أعراض اللبني. الحماض من تعاني فقد ينبغي ، مما أكثر  Jentaduetoأقراص من المزيد تتناول كنت إذا

بعدم العام والشعور العضالت تقلصات مع المعدة وآالم والقيء الشديد المرض أو الشعور مثل محددة غير اللبني

وضربات الجسم حرارة درجة انخفاض في األخرى األعراض تتمثل التنفس. وصعوبة الشديد التعب مع الراحة

الحماض يؤدي أن يمكن حيث المستشفى ، في فوري عالج إلى تحتاج فقد لك ، هذا حدث إذا القلب.
انظر (الفور على مستشفى أقرب أو بالطبيب واتصل فوراً الدواء هذا تناول عن توقف غيبوبة. إلى اللبني

معك.الدواء علبة خذ . )2القسم

Jentaduetoتأخذ أن نسيت إذا
الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد فتناولها جرعة ، تناول نسيت إذا

ً.ء)مساأو صباحاً (الوقت نفس في جرعتين تأخذ ال المنسية. الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال الفائتة.



Jentaduetoتناول عن توقفت إذا
تحت لديك الدم في السكر نسبة على الحفاظ في للمساعدة هذا بالتوقف. طبيبك يخبرك حتى  Jentaduetoتناول في استمر

السيطرة.

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

فوريةطبية عناية إلى األعراض بعض تحتاج
التالية األعراض من تعاني كنت إذا الفور على طبيبك واستشارة  Jentaduetoتناول عن التوقف عليك يجب

الرؤية ، وضوح وعدم والقلق ، والتعرق ، االرتعاش ، : )الدمفي السكر نقص (الدم في السكر نسبة النخفاض

من 1 من أكثر على يؤثر قد (جداً شائع (الدم في السكر نقص االرتباك. أو المزاج ، وتغير والشحوب ، والشفتين ،

ولجمع  sulphonylureaإلى باإلضافة  Jentaduetoمن لمزيج المحددة الجانبية اآلثار أحد هو  ))أشخاص10 كل

Jentadueto  األنسولين.إلى باإلضافة

الجانبية اآلثار ولكن  ، )10000بين من واحد مستخدم إلى يصل ما على يؤثر قد (جداً نادر حدوث في  Jentaduetoيتسبب قد

تناول عن توقف عليكيجب هذا حدث إذا . )"واالحتياطاتالتحذيرات "قسم انظر (اللبني الحماض تسمى جداً الخطيرة

Jentadueto  غيبوبة.حدوث إلى يؤدي قد اللبني الحماض أن حيث الفورعلى مستشفى أقرب أو بالطبيب واتصل

كل من 1 حتى يصيب قد الحدوث ، نادر البنكرياس ؛ التهاب (البنكرياس في التهاب من المرضى بعض عانى

.)شخص1000
التالية:الخطيرة الجانبية اآلثار من أياً الحظت إذا الفور على بالطبيب واتصل  Jentaduetoتناول عن توقف

حيث والقيء ، الغثيان إلى باإلضافة ظهرك ، إلى يصل قد  )المعدةمنطقة (البطن في ومستمر شديد ألم -

.)البنكرياسالتهاب (البنكرياس التهاب على عالمة يكون أن يمكن

يلي:ما  Jentaduetoلـ األخرى الجانبية اآلثار تشمل

وضيق صفير ذلك في بما خطيرة ، تكون قد والتي  ، )الحدوثنادرة (تحسسية فعل ردود من المرضى بعض عانى

بعض عانى . ))شخص100 كل من 1 حتى على يؤثر قد (شائع غير وتكرارها القصبات ؛ نشاط فرط (التنفس في

واللسان والشفتين الوجه في وانتفاخ  )الحدوثنادر شرى (النحل وخاليا  )شائعغير شيوع (جلدي طفح من المرضى

عالمات من أياً واجهت إذا . )نادروتكرارها وعائية ، وذمة (البلع أو التنفس في صعوبة يسبب قد مما والحلق

دواء ًطبيبك لك يصف قد الفور. على بطبيبك واتصل  Jentaduetoتناول عن فتوقف أعاله ، المذكورة المرض

لديك.السكري لمرض مختلف ودواء لديك التحسسي الفعل رد لعالج

:Jentaduetoتناول أثناء التالية الجانبية اآلثار من المرضى بعض عانى

(بالغثيان الشعور  ، )الليباززيادة (الدم إنزيم زيادة إسهال ، : )أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة -
.)الغثيان

(غثيان  ، )الشهيةقلة (الشهية فقدان سعال ،  ، )األنفيالبلعوم التهاب (الحلق أو األنف التهاب شائعة: غير -
)حكة(حكة  ، )األميليززيادة (الدم إنزيم زيادة  ، ء)قي

.)الفقاعيالفقاع شبيه (الجلد في تقرحات ظهور نادرة: -

األنسولينمع  Jentaduetoتناول أثناء التالية الجانبية اآلثار من المرضى بعض عانى

إمساكالكبد ، وظائف في إضطرابات شائعة: غير -

:Jentaduetoلـ وصفها يتم لم والتي وحده ، الميتفورمين تناول عند الجانبية اآلثار
البطن.في آالم جدا: شائعة -

.)الذوقفي اضطراب (معدني طعم : )أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة -
مشكلة (الكبد التهاب المستويات ، 12بفيتامين نقص : )شخص10000 بين من 1 حتى لدى تظهر قد (جدا نادرة -

.)حمامي(الجلد احمرار مثل الجلد تفاعل  ، )الكبدفي



الجانبيةاألعراض عن التبليغ

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

عن اإلبالغ خالل من . )أدناهالتفاصيل انظر (مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار

الصفراءالبطاقة مخطط

أو  Play Googleفي  Card Yellow MHRAعن ابحث أو  yellowcard/www.mhra.gov.ukاإللكتروني: الموقع

Store App Apple

Jentaduetoتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

تاريخ يشير . EXPبعد والكرتون والعبوة العبوة على المذكور الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء

الحرارة.درجة لتخزين خاصة شروط أي الدواء هذا يتطلب ال

الرطوبة.من لحمايته األصلية العلبة في التخزين يجب  نفطة:

الرطوبة.من لحمايتها بإحكام مغلقة بالزجاجة احتفظ  زجاجة:

العبث.عالمات عليها ظهرت أو تالفة العبوة كانت إذا الدواء هذا تستخدم ال

من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي األدوية

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

Jentaduetoيحتويه ما

-

-

.hydrochloride metforminو  linagliptinهي الفعالة المواد

من مجم 850 و ليناجليبتين مجم 2.5 على بفيلم مغلف مجم 850   /مجم 2.5Jentadueto قرص كل يحتوي

هيدروكلوريد.ميتفورمين

و ليناغليبتين ملغ 2.5 على بفيلم مغلف ملغ 1000   /ملغ 2.5Jentadueto قرص كل يحتوي

هيدروكلوريد.ميتفورمين من ملغ 1000

هي:األخرى المكونات

المائي.غرواني سيليكا ، الذرة ، نشا المغنيسيوم ، ستيرات كوبوفيدون ، أرجينين ، القرص: قلب -

2.5 أقراص تحتوي جاليكول. بروبيلين التلك ،  ، )(E171التيتانيوم أكسيد ثاني بروبيل ، هيدروكسي الفيلم: طالء -

Jentadueto األحمر الحديد أكسيد على أيضاً بالفيلم مغلفة مجم 850   /مجمE172)(  األصفر الحديد وأكسيدE172)(.

.)(E172األحمر الحديد أكسيد على أيضاً بالفيلم مغلفة مجم 1000   /مجم 2.5Jentadueto أقراص تحتوي

-

-

العبوةمحتويات هي وما  Jentaduetoيبدو كيف

أقراص هي ملغ 850   /ملغ D2"  /850"وشعار واحد جانب على  Ingelheim Boehringerاآلخر الجانب على .مطبوع

2.5Jentadueto طباعة تم . )أقراص(بالفيلم مغلفة فاتحة ، برتقالية الجانبين ، من محدبة بيضاوية ،

هي ملغ 1000   /ملغ D2"  /1000"وشعار واحد جانب على  Ingelheim Boehringerاآلخر الجانب على .مطبوع

2.5Jentadueto طباعة تم . )أقراص(فاتح وردي لون ذات الجانبين من محدبة بيضاوية ، أقراص

1 ،  ×90 1 ،  ×84 1 ،  ×60 1 ،  ×56 1 ،  ×30 1 ،  ×28 1 ،  ×14 1 ،  ×10 مع مثقبة جرعة بثور في متاح

Jentaduetoعلى تحتوي متعددة وعبوات مغلفة أقراص 1  ×120 و 1  ×100 1 ،  ×98



من عبوتان (1  ×200 و  )1 ×60 من عبوات 3 (1  ×180  ، )1 ×90 من عبوتان (1  ×180  ، )1 ×60 من عبوتان (1  ×120

لوحية.أجهزة بالفيلم مغلفة  )1 ×100

عبوات السيليكا. هالم من ومجفف بالستيكي لولبي غطاء ذات بالستيكية زجاجات في أيضاً  Jentaduetoيتوفر

مغلفا.ًقرصا 180ً أو 60 أو 14 على تحتوي

بلدك.في العبوات أحجام جميع تسويق يتم ال قد

التسويقترخيص صاحب
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