
ظهرت إذا أو فترة ، بعد األعراض هذه تتحسن لم إذا طبيبك إلى تحدث

األعراض.بشأن قلقاً كنت أو جديدة أعراض عليك

القولون عالج في أيضاً حياتك ونمط الغذائي نظامك يساعد أن يمكن
بها يؤثر التي الطريقة على الغذائي نظامك تقييد كيفية تعتمد  العصبي:

فمن األعراض ، تسبب األطعمة بعض أن وجدت إذا عليك. العصبي القولون

لكن باأللياف ، غني غذائي نظام اتباع يساعدك قد تناولها. عدم المنطقي

المعلومات.من مزيد على الحصول الصيدلي من اطلب

أعراض تقليل في يساعد أن يمكن االسترخاء تعلم أن الناس بعض يجد

يوم كل لحظات بضع تخصيص المفيد من أنه تجد قد العصبي. القولون

بلطف.لالسترخاء

ميبفرينتناول قبل تعرفه أن يجب الذي ما 2.

ميبيفيرين:تأخذ ال
المكونات من أي أو الميبيرين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا

.)6القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى

مجم135 ميبيفرين
مغلفةأقراص

واإلحتياطاتالمحاذير
إذا:ميبفرين تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

األعراض.ساءت أو جديدة أعراض عليك ظهرت  • الكلىأو الكبد في مشاكل لديك  •

النشرةهذه في هو ما
استخدامهدواعي هي وما  Mebeverineهو ما 1.

ميبفرينتناول قبل تعرفه أن يجب الذي ما 2.

Mebeverineتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Mebeverineتخزين كيفية 5.

أخرى.ومعلومات العبوة محتويات 6.

أو طبيبك إلى تحدث  ، ً)متأكداتكن لم أو (عليك ينطبق سبق ما كان إذا

الدواء.هذا تناول قبل الصيدلي

والميبيفيريناألخرى األدوية
تخبر أن يجب ولكن أخرى أدوية مع يتفاعل ميبفرين أن المعروف غير من

أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك

أخرى.

استخدامهدواعي هي وما  Mebeverineهو ما 1.

بالكحولميبفرين
مغلفة.أقراص مجم 135 ميبفرين تناول أثناء الكحول شرب يمكنك

الفعالة المادة على بالفيلم المغلفة  mg  135Mebeverineأقراص تحتوي

مضادات تسمى األدوية من مجموعة إلى هذا ينتمي هيدروكلوريد. مبيفيرين

التشنج.

والخصوبةوالرضاعة الحمل
طفل ، إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا

الدواء.هذا تناول قبل المشورة على للحصول الصيدلي أو طبيبك اسألي

)الهضميةالقناة (الهضمي الجهاز عضالت استرخاء على  Mebeverineيساعد
مماثلة ومشاكل العصبي القولون متالزمة مثل حاالت في استخدامه يتم .

المخاطي القولون والتهاب التشنجي واإلمساك المزمن العصبي القولون مثل

التشنجي.القولون والتهاب

قد للحوامل.  Mebeverineسالمة حول محدودة معلومات سوى يوجد ال

تعرف أن بمجرد أو الحمل قبل ميبفرين تناول عن بالتوقف طبيبك ينصحك

الطبيعية.الرضاعة أثناء ميبيفيرين استخدام ينبغي ال حامل. أنك

وألماً تشنجاً تسبب جداً شائعة حالة هي  )(IBSالعصبي القولون متالزمة

األمعاء.أو األمعاء في

هضمه. يمكن حتى الطعام به يمر طويل عضلي أنبوب عن عبارة األمعاء

األمعاءكانت إذا

هي الدواء هذا عمل طريقة باأللم. تشعر بشدة ، ويضغط تشنج في يدخل

التخفيفطريق عن

األخرى.العصبي القولون وأعراض واأللم التشنج

الماكناتواستعمال السياقة
أو القيادة على قدرتك على ميبيفيرين عقار يؤثر أن المحتمل غير من

اآلالت.استخدام
يلي:ما  )(IBSالعصبي القولون لمتالزمة الرئيسية األعراض تشمل

الالكتوزعلى ميبيفيرين يحتوي
بطبيبك فاتصل السكريات ، بعض تجاه حساسية لديك أن طبيبك أخبرك إذا

الطبي.المنتج هذا تناول قبل
المعدةوتشنج آالم  •

واإلسهالاإلمساك تناوب أو المستمر ، اإلسهال  •

باالنتفاخوالشعور  )الريح(البطن انتفاخ  •

الصوديومعلى ميبيفيرين يحتوي)البراز(الشريط يشبه أو الحبيبات يشبه وصلب صغير براز  •
قرص لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على الدواء هذا يحتوي

."الصوديوممن خال "أساسي بشكل يعني وهذا مغلف ، آلخر.شخص من األعراض هذه تختلف قد

TITLE - MEBEVERINE HCL / DUSPATALIN 
COLOSPA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-mebeverine-hydrochloride-duspatalin-colospa-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2315.pdf


Mebeverineتخزين كيفية Mebeverine.5تأخذ كيف 3.

أو طبيبك أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر الصيدلي.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

أو الكرتون على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء تاريخ يشير . EXPبعد الملصق

الشهر. بعض يجد - الوجبة قبل دقيقة 20 اللوحي الجهاز تأخذ أن حاول

كامال ًالقرص ابتلع الطعام. تناول بعد أقوى تكون أعراضهم أن الناس

القرص.تمضغ ال الماء. مع
من وحمايته مئوية درجة 30 دون جاف مكان في الدواء هذا احفظ

الضوء.

المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

تستخدمها. تعد لم التي األدوية من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد

:)السنكبار ذلك في بما (الكبار
أكثر تأخذال  اليوم.في مرات ثالث واحد قرص هي بها الموصى الجرعة  •

اليوم.في أقراص ثالثة من

األعراض.تحسنت إذا تتناولها التي اللوحية األجهزة عدد ينخفض   قد  •

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

لألطفال باستخدامه يوصى ليس :Mebeverineهو والمراهقوناألطفال

ميبيفيرينيحتويه ماعاماً.18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين
بالفيلم ملبسة مضغوطة كل هيدروكلوريد. ميبيفيرين هي الفعالة المادة

هي:األخرى المكونات هيدروكلوريد ميبيفرين ملغ 135 على تحتوي

الجريزوفولفين السليلوز

الالكتوزمونوهيدرات

بوفيدون

التلك

المغنيسيومستيرات

جاليكوالتي.الصوديوم نشا

يجبمما أكثر ميبيفرين تناولت إذا
(يجب مما أكثر  Mebeverineأقراص آخر شخص أي أو أنت تناولت إذا

. الحالفي بالمستشفىالطوارئ قسم أو بطبيبك فاتصل  ، )زائدةجرعة

معكمتبقية أقراص وأي النشرة هذه خذ

ميبفرينتناول نسيت إذا
الوقت في المغلفة  Mebeverineأقراص من جرعة تناول نسيت إذا

لجرعتك حان قد الوقت كان إذا إال تتذكرها ، أن بمجرد فتناولها المناسب ،

 )(E464سلولوز ميثيل بروبيل هيدروكسي على القرص طالء يشتملالمنسي.القرص لتعويض مضاعفة جرعة تناول التفعلالتالية.
جاليكول.إيثيلين وبولي  )(E171التيتانيوم أكسيد وثاني

ميبفيرينتناول عن توقفت إذا
شعرت لو حتى طبيبك ، مع التحدث دون األقراص تناول عن تتوقف ال

بتحسن.

هي ميبيفرين أقراص  العبوةمحتويات هي وما ميبفرين يبدو كيف

واحد.جانب من  "MV135"عالمة عليها اللون بيضاء أقراص

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

الصيدلي.

15 ، 12 ، من بالستيكية عبوات أو بالستيكية عبوات في إما الدواء يتوفر

يتم ال قد قرص. 100 و 90 84 ، 60 ، 56 ، 30 ، 28 ، 21 ، 20 ، 18 ،

العبوات.أحجام جميع تسويق

ميلفارم  التسويق:ترخيص صاحبالمحتملةالجانبية اآلثار 4.

المحدودة

إند ويست بارك بزنس أوديسي بلوك ، آريس

رود

QD 6HA4 Ruislip
المتحدةالمملكة

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

الجميع.لدى حدوثها عدم من

الفور ، على طبيبكإلى واذهب األقراص أخذعن توقف يليما الحظت إذا
مستشفى.أقرب أو
أو واللسان والشفتين والعنق الوجه في وتورم التنفس ، في صعوبة  •

الصانع:)شديدةتحسسية فعل ردود (الحلق
، 3000BBG ، Birzebbugia ، Far Hal ، Estate 

Industrial Far Hal ، HF26 ، 

Services )Malta( Ltd Swift APL
مالطا.

تفاعالت مثل تحسسية ، تفاعالت تحدث قد أخرى:جانبية أعراض

طفح أو حكة ، أو خاليا ، أو تورم ، أو احمراره ، أو الجلد التهاب أو الجلد ،

جلدي.

يشمل هذا الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

المحدودةميلفارمالنشرة.هذه في مذكورة غير جانبية آثار أي

بلوكآريس

بارك ،بزنس أوديسي

 ، QD 6HA4 Ruislipإند ، ويست طريق

المتحدة.المملكة

الجانبيةاألعراض عن التبليغ
الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن

على:الصفراء البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ

yellowcard/www.mhra.gov.uk  الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك
2020/10في مرة آخر النشرة هذه تعديل تم
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آلخر.شخص من األعراض هذه تختلف قدللمريضمعلومات العبوة: نشرة

mg  135Mebeverineفيلم
مغلفةأقراص

بعد األعراض هذه تتحسن لم إذا طبيبك إلى تحدث

قلقاً كنت أو جديدة أعراض عليك ظهرت إذا أو فترة ،

األعراض.بشأن
ميبيفيرينهيدروكلوريد

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

لك.بالنسبة
أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -

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

قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم -

نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ،

أعراضك.

أو طبيبك مع تحدث جانبية ، أعراض أي لديك ظهرت إذا -

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي.

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة

القولون عالج في أيضاً حياتك ونمط الغذائي نظامك يساعد أن يمكن

العصبي:

يؤثر التي الطريقة على الغذائي نظامك تقييد كيفية تعتمد

األطعمة بعض أن وجدت إذا عليك. العصبي القولون بها

يساعدك قد تناولها. عدم المنطقي فمن األعراض ، تسبب

الصيدلي من اطلب لكن باأللياف ، غني غذائي نظام اتباع

المعلومات.من مزيد على الحصول

في يساعد أن يمكن االسترخاء تعلم أن الناس بعض يجد

المفيد من أنه تجد قد العصبي. القولون أعراض تقليل

بلطف.لالسترخاء يوم كل لحظات بضع تخصيص

ميبفرينتناول قبل تعرفه أن يجب الذي ما 2.

ميبيفيرين:تأخذ ال
من أي أو الميبيرين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا

.)6القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات النشرةهذه في هو ما
استخدامهدواعي هي وما  Mebeverineهو ما 1.

ميبفرينتناول قبل تعرفه أن يجب الذي ما 2.

Mebeverineتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Mebeverineتخزين كيفية 5.

أخرى.ومعلومات العبوة محتويات 6.

واإلحتياطاتالمحاذير
إذا:ميبفرين تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

األعراض.ساءت أو جديدة أعراض عليك ظهرت•

الكلىأو الكبد في مشاكل لديك•
استخدامهدواعي هي وما  Mebeverineهو ما 1.

تحدث  ، ً)متأكداتكن لم أو (عليك ينطبق سبق ما كان إذا

الدواء.هذا تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى
بالفيلم المغلفة  mg  135Mebeverineأقراص تحتوي

إلى هذا ينتمي هيدروكلوريد. مبيفيرين الفعالة المادة على

أن المعروف غير من  والميبيفيريناألخرى األدويةالتشنج.مضادات تسمى األدوية من مجموعة

تخبر أن يجب ولكن أخرى أدوية مع يتفاعل ميبفرين

أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك

أخرى.أدوية أي تتناول قد
الجهاز عضالت استرخاء على  Mebeverineيساعد

مثل حاالت في استخدامه يتم . )الهضميةالقناة (الهضمي

القولون مثل مماثلة ومشاكل العصبي القولون متالزمة

القولون والتهاب التشنجي واإلمساك المزمن العصبي

التشنجي.القولون والتهاب المخاطي
بالكحولميبفرين

مجم 135 ميبفرين تناول أثناء الكحول شرب يمكنك

مغلفة.أقراص

جداً شائعة حالة هي  )(IBSالعصبي القولون متالزمة

األمعاء.أو األمعاء في وألماً تشنجاً تسبب
مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا  والخصوبةوالرضاعة الحمل

اسألي طفل ، إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين

هذا تناول قبل المشورة على للحصول الصيدلي أو طبيبك

الدواء. حتى الطعام به يمر طويل عضلي أنبوب عن عبارة األمعاء

وضغطت تشنج في األمعاء دخلت إذا هضمه. يمكن

هذا بها يعمل التي الطريقة باأللم. تشعر فإنك بشدة ،

للقولون األخرى واألعراض واأللم التشنج تخفيف هي الدواء

العصبي.

سالمة حول محدودة معلومات سوى يوجد ال

Mebeverine  .طبيبك ينصحك قد للحوامل

أن بمجرد أو الحمل قبل ميبفرين تناول عن بالتوقف

أثناء ميبيفيرين استخدام ينبغي ال حامل. أنك تعرف

الطبيعية.الرضاعة  )(IBSالعصبي القولون لمتالزمة الرئيسية األعراض تشمل
يلي:ما

وتشنجالمعدة في آالم•

واإلسهال اإلمساك أو المستمر ، اإلسهال•

بالتناوب

باالنتفاخوالشعور البطن انتفاخ•

الشريط يشبه أو الحبيبات يشبه صلب ، صغير ، براز•

)البراز(

الماكناتواستعمال السياقة
على قدرتك على ميبيفيرين عقار يؤثر أن المحتمل غير من

اآلالت.استخدام أو القيادة

الالكتوزعلى ميبيفيرين يحتوي
بذلكطبيبك أخبرك إذا



قبل بطبيبك اتصل السكريات ، لبعض تحمل عدم لديك

الدوائي.المنتج هذا تناول

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد

Mebeverineتخزين كيفية 5.
Mebeverineتأخذ كيف 3.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر الصيدلي. أو طبيبك

متأكداً.تكن
المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

انتهاء تاريخ يشير . EXPبعد الملصق أو الكرتون على

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية يجد - الوجبة قبل دقيقة 20 اللوحي الجهاز تأخذ أن حاول

الطعام. تناول بعد أقوى تكون أعراضهم أن الناس بعض

القرص.تمضغ ال الماء. مع كامال ًالقرص ابتلع
مئوية درجة 30 دون جاف مكان في الدواء هذا احفظ

الضوء.من وحمايته

:)السنكبار ذلك في بما (الكبار
في مرات ثالث واحد قرص هي بها الموصى الجرعة•

اليوم.في أقراص ثالثة من أكثر تأخذال اليوم.

تتناولها التي اللوحية األجهزة عدد ينخفض   قد•

األعراض.تحسنت إذا

النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

األدوية من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية.

حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي

البيئة.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

يوصى  ليس :Mebeverineهو والمراهقوناألطفال

18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين لألطفال باستخدامه

عاماً.
ميبيفيرين هي الفعالة المادة  ميبيفيرينيحتويه ما

مجم 135 على يحتوي مغلف قرص كل هيدروكلوريد.

هيدروكلوريدميبيفرين

هي: األخرى المكونات

السليلوز مونوهيدرات

الالكتوزالجريزوفولفين

بوفيدون

التلك

المغنيسيومستيرات

جاليكوالتي.الصوديوم نشا

أو أنت تناولت إذا  يجبمما أكثر ميبيفرين تناولت إذا

(يجب مما أكثر  Mebeverineأقراص آخر شخص أي
في الطوارئ قسم أو بطبيبك فاتصل  ، )زائدةجرعة

أقراص وأي النشرة هذه خذ . الحالفي  المستشفى

معكمتبقية

ميبفرينتناول نسيت إذا
المغلفة  Mebeverineأقراص من جرعة تناول نسيت إذا

إذا إال تتذكرها ، أن بمجرد فتناولها المناسب ، الوقت في

جرعة تناول التفعلالتالية.لجرعتك حان قد الوقت كان

المنسي.القرص لتعويض مضاعفة

ميثيل بروبيل هيدروكسي على القرص طالء يشتمل

وبولي  )(E171التيتانيوم أكسيد وثاني  )(E464سلولوز

جاليكول.إيثيلين

ميبفيرينتناول عن توقفت إذا
طبيبك ، مع التحدث دون األقراص تناول عن تتوقف ال

بتحسن.شعرت لو حتى

العبوةمحتويات هي وما ميبفرين يبدو كيف

عليها اللون بيضاء أقراص هي ميبيفرين أقراص

واحد.جانب من  "MV135"عالمة هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

بالستيكية عبوات أو بالستيكية عبوات في إما الدواء يتوفرالصيدلي.أو طبيبك اسأل الدواء ،

84 ، 60 ، 56 ، 30 ، 28 ، 21 ، 20 ، 18 ، 15 ، 12 ، من

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد قرص. 100 و 90
المحتملةالجانبية اآلثار 4.

آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

ميلفارم  التسويق:ترخيص صاحبالجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ،

المحدودة

ويست بارك بزنس أوديسي بلوك ، آريس

رودإند

QD 6HA4 Ruislip
المتحدةالمملكة

إلى واذهب األقراص أخذعن توقف يليما الحظت إذا

مستشفى.أقرب أو الفور ، على طبيبك

الرقبة ، الوجه ، في تورم التنفس ، في صعوبة•

حساسية تفاعالت (الحلق أو اللسان الشفتين ،

الصانع:)شديدة
جيراردمختبرات
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جرانجطريق

13دبلن

أيرلندا

مثل تحسسية ، تفاعالت تحدث قد أخرى:جانبية أعراض

أو تورم ، أو احمراره ، أو الجلد التهاب أو الجلد ، تفاعالت

جلدي.طفح أو حكة ، أو خاليا ،

أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

هذه في مذكورة غير جانبية آثار أي يشمل هذا الصيدلي.

النشرة.
05/2018في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم

الجانبيةاألعراض عن التبليغ
أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي

اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة غير

على:الصفراء البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية

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

توفيرهافي المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار
1633179

LT1957AB


