
10أوكاليفا بالفيلم مغلفة أقراص ملغ 5 أوكاليفا
مغلفةأقراص ملغ

obeticholicحمض

يمكنك الجديدة. السالمة معلومات على السريع بالتعرف هذا سيسمح إضافية. لمراقبة يخضع الدواء هذا

عن اإلبالغ كيفية على للتعرف 4 القسم نهاية راجع لها. تتعرض قد جانبية آثار أي عن اإلبالغ خالل من المساعدة

الجانبية.اآلثار

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  OCALIVAهو ما 1.

OCALIVAتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

OCALIVAتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

OCALIVAتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  OCALIVAهو ما 1.

على يساعد الذي  )Xالفارنسويد مستقبالت ناهض ( obeticholicحمض الفعالة المادة على  OCALIVAيحتوي

أيضاً.االلتهاب وتقليل الكبد في وتراكمها الصفراء إنتاج تقليل طريق عن الكبد عمل طريقة تحسين

التهاب باسم يعرف الكبد أمراض من نوع من يعانون الذين البالغين المرضى لعالج الدواء هذا يستخدم

آخر ، دواء مع أو بمفرده إما  ، )األوليالصفراوي الكبد تليف باسم أيضاً المعروف (األولي الصفراوية األقنية

أورسوديوكسيكوليك.حمض

OCALIVAتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

أوكاليفا:تأخذ ال
في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو أوبيتكوليك حمض تجاه حساسية من تعاني كنت إذا -

.)6القسم
.)الصفراويةوالقنوات والمرارة الكبد (الصفراوية القناة في كامل انسداد لديك كان إذا -

واإلحتياطاتالمحاذير
.OCALIVAتناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

طبيبك.إلى تحدث تحملها ، يصعب حكة من تعاني كنت إذا

هناك.من وبانتظام العالج بدء عند الكبد صحة لمراقبة الدم فحوصات بإجراء طبيبك سيقوم
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والمراهقوناألطفال
المراهقين.أو لألطفال مخصص غير الدواء هذا

وأوكاليفاأخرى أدوية
أخرى.أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

كوليسترامين ، (الصفراء حمض ربط براتنجات يسمى ما تتناول كنت إذا طبيبك أخبر الخصوص ، وجه على

إذا . OCALIVAتأثير من تقلل قد ألنها الدم في الكوليسترول مستويات لخفض المستخدمة  )كوليسيفيالمكوليستيبول ،

راتينج تناول من ساعات 4-6 بعد أو األقل على ساعات 4-6 قبل  OCALIVAفتناول األدوية ، هذه من أياً تتناول كنت

الوقت.من ممكن قدر أكبر إعطاء مع الصفراء ، حمض

تصلب لتخفيف دواء (تيزانيدين أو  )التنفسعلى يساعد دواء (الثيوفيلين مثل األدوية بعض مستويات تزداد قد

مدى مراقبة إلى طبيبك يحتاج قد أوكاليفا. تناول أثناء طبيبك قبل من مراقبتها إلى وتحتاج  )وتقييدهاالعضالت

.OCALIVAباستخدام  )الدمتدفق على يساعد دواء (الوارفارين مثل أدوية تناول عند لديك الدم تجلط

والرضاعةالحمل
إذا  OCALIVAتأخذ أن يجب ال وقائي ، كإجراء الحمل. في  OCALIVAآثار حول المعلومات من القليل هناك

حامال.ًكنت

عن التوقف عليك يجب كان إذا ما طبيبك سيحدد األم. حليب إلى ينتقل الدواء هذا كان إذا ما المعروف غير من

للطفل الطبيعية الرضاعة فائدة االعتبار في األخذ مع  OCALIVAعالج عن االمتناع   /التوقفأو الطبيعية الرضاعة

لك.بالنسبة العالج وفائدة

الماكناتواستعمال السياقة
اآلالت.استخدام أو القيادة على قدرتك على ضئيل تأثير أو تأثير له ليس الدواء هذا

OCALIVAتأخذ كيف 3.

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

متأكداً.

الفم.طريق عن يوميا ًواحدة مرة ملغ 5 بغشاء مغلف واحد قرص هي بها الموصى الجرعة

تحملها.يصعب حكة من تعاني كنت إذا أو الكبد وظائف على اعتماداً جرعتك بتعديل طبيبك يقوم قد

طبيبك سيناقش يومياً. واحدة مرة ملغ 10 إلى جرعتك طبيبك يزيد قد أشهر ، 6 بعد جسمك استجابة على اعتماداً

معك.الجرعة في تغيير أي

قبل الدواء هذا فتناول الصفراء ، بحمض مرتبطة راتنجات تتناول كنت إذا طعام. بدون أو مع  OCALIVAتأخذ أن يمكنك

األخرى األدوية "قسم انظر (الصفراء بحمض المرتبط الراتنج من األقل على ساعات 4-6 بعد أو األقل على ساعات 6-4

.)"وأوكاليفا

ينبغيمما أكثر  OCALIVAتناولت إذا
مثل بالكبد مرتبطة جانبية آثاراً تواجه فقد الخطأ ، طريق عن األقراص من جداً كبيراً عدداً تناولت إذا

الفور.على المشورة على للحصول المستشفى إلى اذهب أو بطبيب اتصل الجلد. اصفرار

OCALIVAتأخذ أن نسيت إذا
منسي.قرص لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال عادة. تتناولها عندما التالية جرعتك وتناول الفائتة الجرعة تخطي

OCALIVAتناول عن توقفت إذا
إلى التحدث دون الدواء تناول عن تتوقف ال بذلك. طبيبك أخبرك طالما  OCALIVAتناول في تستمر أن يجب

أوال.ًطبيبك
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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

الدواء. هذا تناول أثناء الحكة تفاقمت إذا أو  )حكة(الجلد في حكة من تعاني كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

العالج بدء بعد األول الشهر غضون في تبدأ والتي جداً الشائعة الجانبية اآلثار من الجلد حكة تعتبر عام ، بشكل

الوقت.بمرور حدة أقل تصبح ما وعادة بأوكاليفا

:)أشخاص10 كل من 1 من أكثر لدى تظهر قد (جداشائعة جانبية أعراض
المعدةفي آالم  •

بالتعباشعر  •

:)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (الشائعةالجانبية اآلثار
الدرقيةالغدة هرمون انتظام عدم  •

دوار •

)خفقان(منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات  •
والحلقالفم في ألم  •

إمساك •

)إكزيما(واحمراره الجلد جفاف  •
متسرع •

مفاصلكفي ألم  •

والقدميناليدين في انتفاخ  •

حمُى •

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

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

:اإللكتروني Scheme Card Yellowموقع عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة

yellowcard/www.mhra.gov.uk  عن ابحث أوCard Yellow MHRA  فيPlay Google  أوStore App Apple
.

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

OCALIVAتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

تاريخ يشير . "EXP"بعد والزجاجة الكرتونية العبوة على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء

خاصة.تخزين شروط أي الطبي المنتج هذا يتطلب 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.

OCALIVAيحتوي ماذا
.obeticholicحمض هي الفعالة المادة

obeticholic  5 من ملغ 5 على يحتوي مغلف قرص كل مغلفة: أقراص ملغOCALIVA
حامض.

obeticholic  10 من ملغ 10 على يحتوي مغلف قرص كل مغلفة: أقراص ملغOCALIVA
حامض.
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هي:األخرى المكونات•

المغنيسيوم.ستيرات  ، )أالنوع (جاليكوالت الصوديوم نشا  ، )(E460التبلور دقيق سليلوز القرص: قلب -

 ، )(E171التيتانيوم أكسيد ثاني  ، )(E1203جزئياً متحلل فينيل ، بولي كحول الغالف: طبقة -

.)(E172األصفر الحديد أكسيد  ، )(E553bالتلك  ، )(3350E1521 ماكروغول

العبوةمحتويات هي وما  OCALIVAيبدو كيف
دائري أصفر قرص عن عبارة  "INT"بالفيلم المغطى القرص من اآلخر الجانب على  "5"و واحد جانب .على

- mg  5OCALIVAمع بالفيلم مطلي

مثلثي أصفر ، قرص هو  INTبالفيلم المغطى القرص من اآلخر الجانب على  '10'و واحد جانب .على

mg  10OCALIVAمع بالفيلم مطلي
-

العبواتأحجام

مغلف.قرص 100 أو 30 بها زجاجة 1

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد

انترسبت  التسويقترخيص صاحب

ليمتدفارما

بانكراسميدان 2

AG 4N1Cلندن ،
المتحدةالمملكة

الصانع
فارماألماك خدمات

الصناعية  Seagoeمنطقة

Portadown
كريجافون

UA 5BT63
المتحدةالمملكة

التسويق:ترخيص لصاحب المحلي بالممثل االتصال يرجى الدواء ، هذا حول معلومات أي على للحصول

 & 44330100Ltd. 3694 Ireland +هاتف:
UK Pharma Intercept

03./2018في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم

الدواء.هذا عن ستأتي التي األدلة من المزيد هناك أن يعني هذا . "مشروطةموافقة "الدواء هذا منح تم

هذه تحديث وسيتم األقل على عام كل الدواء هذا حول الجديدة المعلومات بمراجعة األوروبية األدوية وكالة ستقوم

الضرورة.حسب النشرة

للمعلوماتأخرى مصادر

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

http://www.ema.europa.eu . والعالجات.النادرة األمراض حول أخرى لمواقع روابط أيضاً هناك
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