
مجم200 التولفيناميك حمض

لوحيةأجهزة

)التولفيناميكحمض (

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

-

-

-

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ

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

يضرهم ،قد لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم

أعراضك.نفس هي مرضهم عالمات كانت لو حتى

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  mg 200Acid Tolfenamicأقراص هي ما 1.

ملجم200 التولفيناميك حمض أقراص تناول قبل تعرفه أن يجب الذي ما 2.

ملغ200 التولفيناميك حمض أقراص تأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

مجم200 التولفيناميك حمض أقراص تخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  mg 200Acid Tolfenamicأقراص هي ما 1.

مضادات . )المسكنات(لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير تسمى التي األدوية مجموعة أحد هو التولفيناميك حمض

األلم.تقلل الستيروئيدية غير االلتهاب

عند الحادة النصفي الصداع بنوبة المرتبط األلم عالج في فعالة  mg 200Acid Tolfenamicأقراص تعتبر

البالغين.

ملجم200 التولفيناميك حمض أقراص تناول قبل تعرفه أن يجب الذي ما 2.

كنتإذا ملغ 200 التولفيناميك حمض أقراص تتناول ال

-

-

من عانيت وقد  )6القسم في المدرجة (األخرى المكونات من أي أو التولفيناميك حمض من حساسية لديك

اللسان أو الشفتين أو الوجه في تورم أو جلدي طفح أو األنف إفرازات أو الربو مثل (تحسسية فعل ردود من قبل

في حاد قصور لها الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات غيره. أو األسبرين أو اإليبوبروفين تناول عند  )الحلقأو

القلبأو الكلى أو الكبد

الحملمن األخيرة الثالثة األشهر في كنت

أو معدتك في نزيف أو قرحة (المعوي النزيف أو المتكررة المعوية القرحة من تاريخ لديك أو لديك

)عشراالثني
الستيروئيديةغير االلتهاب بمضادات العالج بسبب الهضمي الجهاز في ثقب أو نزيف أي لديك كان

-

-

-

-

واإلحتياطاتالمحاذير
ملغ.200 التولفيناميك حمض أقراص تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

كنتإذا  mg 200Acid Tolfenamicأقراص مع خاصة عناية توخى

2COX-مثبطات باسم المعروفة الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات ذلك في بما األخرى الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات تتناول-

TITLE - TOLFENAMIC ACID / TUFNIL MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC
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-

-

-

-

-

-

-

-

السنكبار

بهمصاباً كان أو بالربو مصاب

الكلى أو الكبد أو القلب وظائف في انخفاض لديك كان

الدمضغط في ارتفاع لديك كان أو لديك

الضام النسيج مرض لديك  )والمستقيمالقولون التهاب أو كرون مرض (معوي معدي مرض لديك كان

)(SLEالجهازية الحمامية الذئبة مثل
األوعية أمراض أو   /والطرفية الشرايين وأمراض الدموية ، واألوعية القلب أمراض لديك كان

انثقابأو معوي نزيف أو هضمية قرحة لديهم كان الدماغية الدموية

("قلبية بنوبة اإلصابة خطر في طفيفة زيادة مع  mg 200Acid Tolfenamicأقراص مثل األدوية تترافق قد
لفترات والعالج العالية الجرعات مع خطر أي يكون أن المرجح من الدماغية. السكتة أو  )"القلبعضلة احتشاء

العالج.مدة أو بها الموصى الجرعة تتجاوز ال طويلة.

بهذه اإلصابة لخطر معرضاً تكون قد أنك تعتقد أو سابقة ، دماغية سكتة أو القلب ، في مشاكل من تعاني كنت إذا

ارتفاع أو الكوليسترول ، ارتفاع أو السكري ، أو الدم ، ضغط ارتفاع من تعاني كنت إذا المثال ، سبيل على (الحاالت

صيدالني.أو طبيبك مع عالجك مناقشة عليك فيجب  ، ً)مدخناكنت إذا أو الثالثية الدهون

أطفال
األطفالفي باستخدامه ينصح ال

ملغ200 التولفيناميك حمض وأقراص األخرى األدوية
ذلك في بما أخرى ، أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

طبية.وصفة بدون عليها الحصول تم التي األدوية

من تزيد قد ملغ 200 التولفيناميك حمض أقراص مثل  ، )األسبرينذلك في بما (األخرى الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات أي-

فيها.المرغوب غير اآلثار خطر

اآلثار خطر من تزيد قد ملغ 200 التولفيناميك حمض أقراص أن حيث  ، )القلبأدوية (القلب جليكوسيدات

القلبقصور تفاقم إلى وتؤدي فيها المرغوب غير

200 التولفيناميك حمض أقراص أن حيث  ، )مختلفةالتهابية حاالت لعالج تستخدم (الكورتيكوستيرويدات

الهضميالجهاز على فيها المرغوب غير اآلثار خطر من تزيد قد مجم

من تزيد قد مجم 200 التولفيناميك حمض أقراص مثل  ، )الحيويةالمضادات (الكينولونات

بالتشنجات.اإلصابة خطر

التولفيناميك حمض أقراص أن حيث  ، )المناعةجهاز لقمع المستخدمة األدوية (سيكلوسبورين تاكروليموس ،

الكلى.في بمشاكل اإلصابة خطر من تزيد قد ملغ 200

اإلصابة خطر من تزيد قد مجم 200 التولفيناميك حمض أقراص مثل  ، )للبولالمدرة األدوية (الماء أقراص

الكلىفي بمشاكل

السيروتونين امتصاص مثبطات باسم المعروفة واالكتئاب القلق لعالج المستخدمة األدوية

)(SSRIsاالنتقائية
الدم. ضغط ارتفاع لعالج المستعملة األدوية

.)اإلجهاضحبوب (ميفبريستون
يستخدم (ميثوتريكسات  )العقليةالحاالت بعض لعالج يستخدم (الليثيوم

مثل الدم مميعات  )المثالسبيل على والروماتيزم والصدفية السرطان لعالج

األسبرينأو الوارفارين

)البشريةالمناعة نقص بفيروس اإلصابة حاالت في يستخدم (زيدوفودين

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 والكحولوالشراب الطعام مع مجم 200 التولفيناميك حمض أقراص

معالماء من كوب شربدوائك.بعده. أو الطعام مع مجم 200 التولفيناميك حمض أقراص تناول يجب

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

الدواء.هذا تناول قبل المشورة على

الحمل. أثناء الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات أمهاتهم تناولت الذين األطفال في تشوهات عن اإلبالغ تم

ضرورياً ذلك يكن لم ما التولفيناميك حمض إعطاء ينبغي ال الحمل ، من والثانية األولى الثالثة األشهر خالل

على يؤثر قد ألنه الحمل من األخيرة الثالثة األشهر خالل التولفيناميك حمض تناول عدم يجب واضح. بشكل

والوالدة.والطفل ، األم من كل في الدم وتجلط الدموية ، والدورة للطفل الكلى وظيفة

الثدي.حليب إلى تنتقل قد الدواء من صغيرة كميات ألن مرضعة ، كنت إذا التولفيناميك حمض تجنب يجب

كنت إذا طبيبك إبالغ عليك يجب الحمل. الصعب من  mg 200Acid Tolfenamicأقراص تجعل قد

الحمل.في مشاكل من تعانين كنت إذا أو للحمل تخططين

الماكناتواستعمال السياقة
البصرية. واالضطرابات واإلرهاق والنعاس الدوخة ملغ 200 التولفيناميك حمض أقراص تسبب قد

اآلالت.تستخدم أو تقود فال األشياء ، بهذه متأثراً كنت إذا

حمض أقراص تحتوي  مجم200 التولفيناميك حمض أقراص مكونات بعض عن مهمة معلومات

"أساسي بشكل يعني وهذا قرص ، لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على ملغ 200 التولفيناميك
."الصوديوممن خالية

ملغ200 التولفيناميك حمض أقراص تأخذ كيف 3.

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

متأكداً.تكن لم

ساعة.1-2 بعد مرةذات الجرعةتكرار يمكن استجابتك ، على اعتماداً لك. مناسبة جرعة طبيبك لك سيصف

.)الفمطريق عن (الفم طريق عن القرص يؤخذ أن يجب

دوائك.مع الماء من كوباً اشرب كامال.ً القرص ابتالع يجب

هي:المعتادة الجرعة

الكبار:
مرة العالج تكرار يمكن النصفي. للصداع األولى األعراض ظهور عند ملغ 200 الحادة: النوبات - النصفي الصداع

مرض.تأثير على الحصول يتم لم إذا ساعة 1-2 بعد واحدة

األطفال:في استخدم

األطفال.في باستخدامه ينصح ال

كبير:
لك.مناسبة جرعة طبيبك لك سيصف

يجبمما أكثر ملجم 200 التولفيناميك حمض أقراص تناولت إذا
المستشفى أو بطبيبك فاتصل يجب ، مما أكثر  mg 200Acid Tolfenamicأقراص تناولت قد كنت إذا

الفور.على المحلي

ملجم200 التولفيناميك حمض أقراص تناول نسيت إذا
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المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال

ملغ200 التولفيناميك حمض أقراص تناول عن توقفت إذا

mg 200أقراص تناول عن فجأة تتوقف أال يجب بذلك. طبيبك أخبرك كما دوائك تتناول أن جداً المهم من

Acid Tolfenamic ،  الموضوع.هذا حول طبيبك مع تتحدث أن قبل

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

والطب اتخاذعن توقف العالجأثناء وقت أي في التالية الجانبية األعراض من أي من تعاني كنت إذا

الفورية:الطبية المساعدة اطلب

-

-

-

بتمرير قم  )الحركة  /البراز(البراز في الدم تمرير

القطرانياألسود البراز

القهوةتشبه داكنة جزيئات أو دم أي تقيأ

واجهت:إذا طبيبك وأخبر الدواء اتخاذعن توقف

-

-

المعويةالحموضة أو الهضم عسر

المعدةفي طبيعية غير أعراض من غيرها أو المعدة في آالم

الفور على بطبيبك واتصل الدواء هذا اتخاذعن توقف التالية ،الخطيرة الجانبية اآلثار من أي حدوث حالة في

لك.مستشفى أقرب في الطوارئ قسم إلى مباشرة توجه أو

-

-

-

-

-

معويمعدي نزيف  ء)قيالمعدة ، في انزعاج تجشؤ ، (هضمية قرحة

في تورم  )أزيزأو جلدي طفح التنفس ، في ضيق (صدمة تحسسي فعل رد

الحلقأو اللسان أو الشفتين أو الوجه

من العليا الطبقة تقشر أو   /والجلد في التهاب فقاعي ،   /فقاعيجلدي طفح مع خطيرة جلدية تفاعالت

ً)جدانادر (السمي البشرة وانحالل جونسون ستيفنز متالزمة مثل الجلد

التهاب الحرارة ، درجة في ارتفاع برد ، نزلة باإلنفلونزا ، شبيهة أعراض (البيضاء الدم خاليا من نوع وجود عدم

)تلقائينزيف دوار ، إرهاق ، باإلنفلونزا ، شبيهة أعراض (الدم خاليا عدد في انخفاض  )الحلقفي

 )واالرتباكوالقيء ، والغثيان ، والحمى ، والصداع ، الرقبة ، تصلب (السحايا التهاب
الجلدعلى أرجوانية أو حمراء بقع

الهلوسة

(الكلوي والفشل الكلى التهاب  )العينبياض أو الجلد اصفرار (الكبد التهاب
دمويبراز  )التبولاضطرابات

الدمتقيؤ

(البنكرياس التهاب  التنفسوصعوبة والصفير المتفاقم والربو الربو مثل التحسسية الفعل ردود
)الدمضغط ارتفاع (الدم ضغط ارتفاع  )البنكرياسالتهاب

القلبفشل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

يلي:مما أي مالحظة بمجرد طبيبك إبالغ عليك ويجب يلي ما األخرى الجانبية اآلثار تشمل

-

-

-

-

يتورم

غثيان

التقيؤ

إسهال
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-

-

-

-

-

-

)ريح(انتفاخ
إمساك

الهضمعسر

المعدةفي آالم

المعدةأو الفم التهاب

)والمستقيمالقولون التهاب أو كرون داء (الهضمي الجهاز أمراض تفاقم

متسرع

للحكةمثير

القراصلسع

بصريةاضطرابات

صداعالرؤية فقدان أو   /والعين في ألم

الجلدعلى وإبر دبابيس بوخز اإلحساس

ارتباك

طنين

يهتزأو يرتجف

بالبهجةالشعور

دوخة

اإلرهاقبضعف غامض شعور

النعاس

التبولعند طفيف ألم

في انخفاض  )بالليمونبقليل أكثر لون (البول لون تغير

الكلىأو الكبد وظائف

للضوءالحساسية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

("قلبية بنوبة اإلصابة خطر في طفيفة زيادة مع  mg 200Acid Tolfenamicأقراص مثل األدوية تترافق قد
الدماغية.السكتة أو  )"القلبعضلة احتشاء

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 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

مجم200 التولفيناميك حمض أقراص تخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

اليوم إلى الصالحية انتهاء تاريخ يشير الكرتون. على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير

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

البيئة.حماية على تساعد أن التدابير هذه شأن ومن تستخدمها. تعد لم التي األدوية

مئوية.درجة 25 من أقل حرارة درجة في يحفظ
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أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

مجم200 التولفيناميك حمض أقراص تحتوي ماذا

التولفيناميك.حمض هي الفعالة المادة -

السليلوز األلجنيك ، حمض ماكروغول ، جاليكوالت ، الصوديوم نشا الذرة ، نشا هي: األخرى المكونات -

فومارات.ستيريل والصوديوم الالمائية الغروية السيليكا الصوديوم ، كروسكارميلوز الجريزوفولفين ،

العبوةمحتويات هي وما  mg 200Acid Tolfenamicأقراص تبدو كيف
 GEAو  FM7عالمات مع مسجلة ، محدبة ، بيضاوية ، بيضاء ، أقراص هي مجم 200 التولفيناميك حمض أقراص

واحد.جانب على

في ومتوفرة إيثيلين البولي أقراص أو بثور عبوات في  mg 200Acid Tolfenamicأقراص معبأة

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد قرصاً. 30 و 10 و 3 على تحتوي عبوات

التسويقترخيص صاحب
Denmark.، S Copenhagen  2300 14،Vej Thomsens Edvard، Fabrik Farmaceutisk GEA S/  A

الصانع
or Greece، Attiki Anthoussa  44، 153Av. Anthoussas ، 7SA FAMAR

Denmark، S Copenhagen  2300 14،Vej Thomsens Edvard، S/  A Sandoz

Estate Industrial Seagoe ، Limited Galenكريجافون ،  ، UA 5BT63المتحدة ، .المملكة خالل:من وزعت

2020.يونيو في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم
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