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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  Janumetهو ما 1.

Janumetتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

Janumetتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Janumetتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  Janumetهو ما 1.

.metforminو  sitagliptinيسمى مختلفين دواءين على  Janumetيحتوي

4-مثبطات ( 4DPP-مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى  sitagliptinينتمي•

peptidase dipeptidyl(
البايجوانيدات.تسمى األدوية من فئة إلى الميتفورمين ينتمي •

السكري مرض من بنوع المصابين البالغين المرضى لدى الدم في السكر مستويات في للتحكم معاً يعملون إنهم

الوجبة بعد الجسم ينتجها التي األنسولين مستويات زيادة على الدواء هذا يساعد . 2"النوع من السكري داء "يسمى

جسمك.ينتجها التي السكر كمية من ويقلل

الدواء هذا استخدام يمكن الدم. في السكر نسبة خفض على الدواء هذا يساعد الرياضة ، وممارسة الغذائي النظام جانب إلى

.)الغليتازوناتأو يوريا ، السلفونيل أو األنسولين ، (السكري لمرض األخرى األدوية بعض مع أو بمفرده

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

Janumetتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

جانوميتتأخذ ال
(الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو ميتفورمين أو سيتاجليبتين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا -

.)6القسم في المدرجة
الكلىوظائف في شديد قصور من تعاني كنت إذا

في السكر ارتفاع (الشديد الدم في السكر ارتفاع مثل المنضبط ، غير السكري مرض من تعاني كنت إذا

اإلصابة خطر "انظر (اللبني والحماض السريع ، الوزن وفقدان واإلسهال ، والقيء ، والغثيان ،  ، )الدم

"تسمى مواد فيها تتراكم حالة هو الكيتوني الحماض الكيتوني. الحماض أو  )أدناه "اللبنيبالحماض
المعدة ، آالم األعراض تشمل السكري. بغيبوبة اإلصابة إلى تؤدي أن ويمكن الدم في  "الكيتونيةاألجسام

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

الجفافمن تعاني كنت أو شديدة عدوى من تعاني كنت إذا

-

-

-

TITLE - SITAGLIPTIN + METFORMIN / JANUMET MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-sitagliptin-metformin-janumet-online
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 Janumetتناول عن التوقف إلى ستحتاج بصبغة. حقنك سيتم حيث السينية لألشعة ستخضع كنت إذا-

كيفية على اعتماداً الطبيب ، لتوجيهات وفقاً ذلك بعد أكثر أو يومين ولمدة السينية األشعة إجراء وقت في

كليتيكعمل

أو  "الصدمة"مثل الدموية ، الدورة في خطيرة مشاكل من تعاني كنت أو قلبية بنوبة مؤخراً أصبت إذا

التنفسفي صعوبات

الكبدفي مشاكل لديك كان إذا

مرضعةكنت إذا  )فقطآلخر وقت من أو يوم كل إما (بكثرة الكحول تشرب كنت إذا

-

-

-

-

السكري مرض إلدارة أخرى طرق حول طبيبك مع وتحدث عليك ينطبق سبق مما أي كان إذا  Janumetتأخذ ال

جانوميت.تناول قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث متأكداً ، تكن لم إذا لديك.

واإلحتياطاتالمحاذير
.)4القسم انظر (جانوميت يتلقون الذين المرضى في  )البنكرياسالتهاب (البنكرياس التهاب حاالت عن اإلبالغ تم

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

.Janumetإيقاف

اللبنيبالحماض اإلصابة خطر

ال الكليتان كانت إذا خاصة ًاللبني ، الحماض يسمى جداً خطير ولكنه جداً نادراً جانبياً أثراً جانوميت يسبب قد

وااللتهابات المنضبط ، غير السكري مرض مع أيضاً اللبني بالحماض اإلصابة خطر يزداد صحيح. بشكل تعمالن

الكبد ومشاكل  ، )أدناهالمعلومات من المزيد انظر (والجفاف الكحول ، تناول أو طويلة لفترات والصيام الخطيرة ،

.)الحادةالقلب أمراض  مثل (باألكسجين اإلمداد في نقص لديه الجسم من جزء فيها يكون طبية حاالت وأي

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

خسارة (بالجفافمرتبطة تكون قد حالة من تعاني كنت إذا قصيرة لفترة  Janumetتناول عن توقف

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

التعليمات.من لمزيد طبيبك إلى تحدث المعتاد. من أقل

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

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

:Janumetتناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

.)البنكرياسالتهاب مثل (البنكرياس في مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا -
نوع (الثالثية الدهون من جداً عالية مستويات أو الكحول إدمان من أو المرارة ، في بحصوات مصاباً كنت إذا -

(البنكرياس بالتهاب اإلصابة في فرصتك من الطبية الحاالت هذه تزيد أن يمكن دمك. في  )الدهونمن
)4القسم انظر

األنسولينعلى المعتمد السكري بمرض أحياناً يسمى ما وهذا 1. النوع من السكري مرض من تعاني كنت إذا

 )4القسم انظر (جانوميت أو ميتفورمين ، سيتاجليبتين ، تجاه تحسسي فعل رد لديك كان أو لديك كان إذا
انخفاض من تعاني فقد جانوميت ، مع السكري ، أدوية األنسولين ، أو يوريا سلفونيل تتناول كنت إذا

األنسولينأو يوريا السلفونيل جرعة بتقليل طبيبك يقوم قد . )الدمسكر نقص (الدم في السكر مستويات

-

-

-

ولبعض العملية أثناء  Janumetتناول عن التوقف عليك يجب كبرى ، جراحية عملية إجراء إلى بحاجة كنت إذا

.Janumetمع العالج تستأنف ومتى تتوقف أن يجب متى طبيبك سيقرر بعدها. الوقت
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تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث عليك ، ينطبق سبق مما أي كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا

Janumet.

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

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

والمراهقوناألطفال
األطفال في فعال غير إنه الدواء. هذا استخدام عدم عاماً 18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين األطفال على يجب

عند وفعاالً آمناً الدواء هذا كان إذا ما المعروف غير من عاماً. 17 و 10 بين أعمارهم تتراوح الذين والمراهقين

سنوات.10 عن أعمارهم تقل الذين األطفال في استخدامه

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

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

.Janumetمع العالج تستأنف ومتى تتوقف أن

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

من . Janumetجرعة تعديل إلى طبيبك يحتاج قد أو الكلى ، وظائف وفحوصات الدم في الجلوكوز اختبارات

يلي:ما ذكر خاص بشكل المهم

على تنطوي التي األمراض لعالج المستخدمة  )الحقنأو االستنشاق أو الفم طريق عن تؤخذ التي (األدوية•

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

)والسيليكوكسيباإليبوبروفين
مستقبالت ومضادات لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات (الدم ضغط ارتفاع لعالج األدوية بعض

.)2األنجيوتنسين
التي األدوية أو باليود المعالجة التباين عوامل  )الودي- (βالقصبي الربو لعالج محددة أدوية

الكحولعلى تحتوي

رانوالزين ، سيميتيدين مثل المعدة مشاكل لعالج المستخدمة األدوية بعض

الصدريةالذبحة لعالج يستخدم دواء وهو

dolutegravirالبشرية ، المناعة نقص فيروس عدوى لعالج يستخدم دواء

 )النخاعيالدرقية الغدة سرطان (الدرقية الغدة سرطان من معين نوع لعالج يستخدم دواء فانديتانيب ،
الديجوكسين مستوى فحص يلزم قد . )األخرىالقلب ومشاكل القلب ضربات انتظام عدم لعالج (ديجوكسين

.Janumetمع تتناوله كنت إذا دمك في

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Janumetبالكحول
انظر (اللبني بالحماض اإلصابة خطر من يزيد قد ذلك ألن  Janumetتناول أثناء الكحول تناول في اإلفراط تجنب

.)"واالحتياطاتالتحذيرات "قسم

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

2 ،القسم انظر مرضعة. كنت إذا أو الحمل أثناء الدواء هذا تناول عدم يجب الدواء. هذا تناول قبل المشورة على

.جانوميتتأخذ ال

الماكناتواستعمال السياقة
عن اإلبالغ تم فقد ذلك ، ومع اآلالت. واستخدام القيادة على القدرة على ضئيل تأثير أو تأثير له ليس الدواء هذا

اآلالت.استخدام أو القيادة على قدرتك على يؤثر قد مما  ، sitagliptinمع والنعاس الدوار

مما الدم ، سكر نقص حدوث إلى األنسولين أو يوريا سلفونيل تسمى أدوية مع الدواء هذا تناول يؤدي أن يمكن

آمن.قدم موطئ دون العمل أو اآلالت واستخدام القيادة على قدرتك على يؤثر قد

الصوديومعلى  Janumetيحتوي
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"الصوديوممن خال ٍ"أساسي بشكل يعني وهذا قرص ، لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على الدواء هذا يحتوي
.

Janumetتأخذ كيف 3.

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

واحدة:حبة خذ•

الفمطريق عن يوميا مرتين•

المعدة.في باضطراب إصابتك احتمالية لتقليل الطعام وجبات مع•

الدم.في السكر نسبة على للسيطرة جرعتك زيادة إلى طبيبك يحتاج قد•

أقل.جرعة طبيبك لك يصف فقد الكلى ، وظائف في قصور من تعاني كنت إذا•

كمية توزيع على تحرص وأن الدواء بهذا العالج أثناء طبيبك به أوصى الذي الغذائي النظام في تستمر أن يجب

اليوم.مدار على بالتساوي بك الخاصة الكربوهيدرات

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

الدم في السكر نسبة في انخفاض يحدث أن يمكن األنسولين ، مع أو يوريا سلفونيل دواء مع الدواء هذا استخدام عند

األنسولين.أو يوريا السلفونيل جرعة من طبيبك يقلل وقد

يجبمما أكثر جانوميت أخذت إذا
كنت إذا المستشفى إلى اذهب الفور. على بطبيبك فاتصل الدواء ، هذا من الموصوفة الجرعة من أكثر تناولت إذا

أو المعدة آالم أو القيء أو الشديد الغثيان أو الراحة عدم أو بالبرد الشعور مثل اللبني الحماض أعراض من تعاني

.)"واالحتياطاتالتحذيرات "قسم انظر (السريع التنفس أو العضالت تقلصات أو المبرر غير الوزن فقدان

Janumetتناول نسيت إذا
الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، الجرعة موعد يحين حتى تتذكر ال كنت إذا تتذكرها. حالما خذها جرعة ، فاتتك إذا

الدواء.هذا من مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. جدولك إلى وعد

جانوميتتناول عن توقفت إذا

نسبة على السيطرة في المساعدة في االستمرار من تتمكن حتى طبيبك وصفه طالما الدواء هذا تناول في استمر

تناول عن توقفت إذا أوال.ً طبيبك إلى التحدث دون الدواء هذا تناول عن تتوقف أال يجب الدم. في السكر

Janumet ،  أخرى.مرة الدم سكر يرتفع فقد

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

التالية:الخطيرة الجانبية اآلثار من أياً الحظت إذا الفور على بالطبيب واتصل  Janumetتناول عن توقف

حيث وقيء ، غثيان بدون أو مع ظهرك إلى يصل قد والذي  )المعدةمنطقة (البطن في ومستمر حاد ألم•

.)البنكرياسالتهاب (البنكرياس التهاب على عالمات هذه تكون أن يمكن

جداً الخطيرة الجانبية اآلثار لكن  ، )شخص10000 بين من 1 إلى يصل ما على تؤثر قد (جداً نادرة أعراضاً جانوميت يسبب قد

 Janumetتناول عن توقف عليكيجب هذا ، حدث إذا . )"واالحتياطاتالتحذيرات "قسم انظر (اللبني الحماض تسمى

غيبوبة.حدوث إلى يؤدي قد اللبني الحماض أن حيث الفورعلى مستشفى أقرب أو بالطبيب واتصل
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وبثور النحل ، وخاليا الجلدي ، الطفح ذلك في بما  ، )معروفغير شيوعه (خطير تحسسي فعل رد لديك كان إذا

أو التنفس في صعوبة يسبب قد الذي والحلق واللسان والشفتين الوجه في وتورم الجلد تقشر   /الجلدعلى

الفعل رد لعالج دواء ًطبيبك لك يصف قد الفور. على بطبيبك واتصل الدواء هذا تناول عن توقف البلع ،

لديك.السكري لمرض مختلف ودواء لديك التحسسي

(شائعة سيتاجليبتين: تناول بدء بعد التالية الجانبية اآلثار من الميتفورمين يتناولون الذين المرضى بعض عانى
البطن ، وانتفاخ والغثيان ، الدم ، في السكر نسبة انخفاض : )أشخاص10 كل من 1 إلى يصل ما على تؤثر قد

والنعاسواإلمساك اإلسهال والقيء.

بين الجمع بدء عند القيء أو المعدة وآالم واإلمساك البطن وانتفاخ والغثيان اإلسهال من المرضى بعض عانى

sitagliptin  وmetformin  ًشائعالتردد (معا(.

غليميبيريد:مثل يوريا سلفونيل مع الدواء هذا تناول أثناء التالية الجانبية اآلثار من المرضى بعض عانى

السكر نسبة انخفاض : )أشخاص10 كل من 1 من أكثر لدى تظهر قد (جدا شائعة

إمساكالدم.شائع: في

بيوجليتازون:مع الدواء هذا تناول أثناء التالية الجانبية اآلثار من المرضى بعض عانى

الساقينأو اليدين في تورم شائعة:

األنسولين:مع الدواء هذا تناول أثناء التالية الجانبية اآلثار من المرضى بعض عانى

غير الدم. سكر انخفاض جدا: شائع

صداعالفم ، جفاف شائع:

(بمفرده سيتاجليبتين تناول أثناء السريرية الدراسات أثناء التالية الجانبية اآلثار من المرضى بعض عانى
أدوية مع أو بمفرده الموافقة بعد  sitagliptinأو  Janumetاستخدام أثناء أو  )Janumetفي األدوية أحد

السكري:لمرض أخرى

وهشاشة الحلق ، والتهاب األنف ، سيالن أو وانسداد العلوي ، التنفسي الجهاز والتهاب والصداع ، الدم ، في السكر نسبة انخفاض شائعة:

الساق.أو الذراع وآالم العظام ،

نادرة: حكة.آثار إمساك ، دوار ، شائعة: غير

الدمويةالصفائح عدد انخفاض

العضالت ، في آالم المفاصل ، آالم قيء ،  ، )الكلىغسيل أحياناً تتطلب (الكلى في مشاكل معروف: غير التردد

)الجلديةالبثور من نوع (الفقاعي الفقاع شبيه الخاللي ، الرئة مرض الظهر ، آالم

وحده:الميتفورمين تناول أثناء التالية الجانبية اآلثار من المرضى بعض عانى

في تبدأ عندما األعراض هذه تحدث قد الشهية. وفقدان المعدة في آالم اسهال ، قيء ، غثيان ، جدا: شائعة

تختفيما وعادة الميتفورمين تناول

معدنيطعم شائع:

طفح (الجلد احمرار خاليا ،  ، )الكبدفي مشكلة (الكبد التهاب 12 ، ب فيتامين مستويات انخفاض جداً: نادر

حكة.أو  )جلدي

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

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

/yellowcardعلى: الصفراء البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة
www.mhra.gov.uk  عن البحث أوCard Yellow MHRA  فيPlay Google  أوStore App Apple . خالل من

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

Janumetتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

انتهاء تاريخ يشير . "EXP"بعد والكرتون اللويحة على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.من األخير اليوم إلى الصالحية

ج.°30فوق تخزن ال
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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.

Janumetيحتويه ما
ا وميتفورمين.سيتاجليبتين هي الفعالة المواد -

فوسفات سيتاجليبتين على  )قرص(مجم 850   /مجم50 جانوميت من  )قرص(قرص كل يحتوي

قرص هيدروكلوريد.كل ميتفورمين من مجم 850 و سيتاجليبتين مجم 50 يعادل ما مونوهيدرات

فوسفات سيتاجليبتين على يحتوي  )قرص(مجم 1000   /مجم50 جانوميت من بالفيلم مغلف

هيدروكلوريد.ميتفورمين من مجم 1000 و سيتاجليبتين مجم 50 يعادل ما مونوهيدرات

ا

ا هي:األخرى المكونات-

لوريل كبريتات  ، E1201( )32 / 29Kبوفيدون ، )(E460الجريزوفولفين السليلوز القرص: قلب

الصوديوم.إستيريل وفومارات الصوديوم ،

أكسيد  ، )(E171التيتانيوم أكسيد ثاني  ، )(E553bالتلك 3350 ، ماكروغول  ، )فينيلكحول (بولي الفيلم: طالء

.)(E172األسود الحديد وأكسيد  ، )(E172األحمر الحديد
ا

العبوةمحتويات هي وما  Janumetيبدو كيف
نقش مع كبسولة شكل على وردي بغشاء مغلفة أقراص هي بالفيلم مغلفة مجم 850   /مجم50 جانوميت أقراص -

واحد.جانب من  "515"

مع كبسولة شكل على أحمر بغشاء مغلفة أقراص هي بالفيلم مغلفة مجم 1،000   /مجم50 جانوميت أقراص

واحد.جانب على منقوش  "577"

-

180 ، 168 ، 112 ، 60 ، 56 ، 28 ، 14 ، من عبوات . )واأللمنيوم PVDC)/  PE/  PVCشفافة غير بثور

مضغوطة  )84من عبوتان (168 و  )98من عبوتان (196 على تحتوي متعددة عبوات مغلفاً ، قرصاً 196

واحدة.بجرعة مثقبة عبوة في بالفيلم ملبسة مضغوطة 1  ×50 على تحتوي عبوة بالفيلم. ملبسة

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد

المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب
UK، UR 6EC2M London، Moorgate ، 120شركة العظمى:بريطانيا في التسويق إذن حامل

Dohme )UK( Limited & Sharp Merck

Netherlands The، Haarlem BN  2031:)الشماليةأيرلندا (المتحدة المملكة في التسويق ترخيص حامل

39،Waarderweg، BV Dohme & Sharp Merck

الصانع
Netherlands The، Haarlem BN  2031 39،Waarderweg، BV Dohme & Sharp Merck

 بـ:االتصال يرجى الدواء ، هذا حول معلومات أي على للحصول

العظمىبريطانيا

medicalinformationuk@msd.com 

Dohme )UK( Limited & Sharp Merck

)الشماليةأيرلندا (المتحدة المملكة
 299870044Health( Limited Ireland )Human 1  )0(353 +هاتف:

Dohme & Sharp Merck
medinfoNI@msd.com

.2021نوفمبر في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم

األوروبية: األدوية بوكالة الخاص الويب موقع على الدواء هذا عن مفصلة معلومات تتوفر

http://www.ema.europa.eu.
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