
عنمعلومات العبوة: نشرة
المستعمل

الحمى مثل متكررة التهابات من تعاني كنت إذا  •

الفم. تقرحات أو الحلق والتهاب الشديدة والقشعريرة

الدم في مشكلة وجود على عالمات هذه تكون قد

''البيض الكريات نقص  ``تسمى
تاريخ لديه عائلتك في آخر شخص أي أو أنت كنت إذا  •

الثدي.بسرطان اإلصابة من

البروالكتين.من عالية مستويات لديك كان إذا  •

مجم ،100 مجم ، 50 أميسولبرايد
مجم400 و مجم 200 أقراص

)أميسولبرايد(

أقراص مع الحادة الكبد مشاكل عن اإلبالغ تم

Amilsulpride . كنت إذا الفور على طبيبك إلى تحدث

أو القيء أو الغثيان أو الشهية فقدان أو التعب من تعاني

األصفر.اللون إلى الجلد أو العين لون تغير أو البطن في آالم
تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا

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 إلى تحدث جانبية ، آثار أي عليك ظهرت إذا  •

جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة

ينطبق سبق مما أي كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا

تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث عليك ،

.Amisulprideأقراص

طبيبك إخبار يرجى  أميسولبرايدوأقراص األخرى األدوية

أدوية أي مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو

طبية ، وصفة بدون تشتريها التي األدوية ذلك يشمل أخرى.

أقراص ألن وذلك العشبية. األدوية ذلك في بما

Amisulpride  بعض عمل طريقة على تؤثر أن يمكن

طريقة على األدوية بعض تؤثر أن يمكن كما األخرى. األدوية

.Amisulprideأقراص عمل

النشرةهذه في هو ما
استخدامهادواعي هي وما  Amisulprideأقراص هي ما 1.

أقراص تناول قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

Amisulpride
أميسولبرايدأقراص تأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Amisulprideأقراص تخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

أياً تتناول كنت إذا طبيبك وأخبر الدواء هذا تتناول ال
التالية:األدوية من

باركنسونمرض لعالج ليفودوبا  •

روبينيرول مثل  "الدوبامينناهضات "المسماة األدوية  •

وبروموكريبتين

أياً تتناول كنت إذا العالج بدء قبل طبيبك أخبر
يلي:مما

الكينيدين ، مثل القلب ضربات معدل لتقليل األدوية  •

وسوتالولوأميودارون ، وديسوبيراميد ،

ديلتيازيم ، مثل القلب ومشاكل الدم ضغط ارتفاع أدوية  •

ديجيتاليسأو جوانفاسين فيراباميل ،

أو االحمرار النصفي ، للصداع يستخدم الكلونيدين  •

الدمضغط الرتفاع

المستخدمة للذهان المضادة األخرى األدوية  •

العقليةللمشاكل

مثل األفيونية المواد تسمى الشديد لأللم أدوية  •

والبيثيدينالمورفين

ترامادول مثل اآلالم مسكنات  •

وإندوميتاسين

المالريالعالج يستخدم دواء الميفلوكين ،  •

مثل النوم على تساعدك التي األدوية  •

والبنزوديازيبيناتالباربيتورات

مخدرةعقاقير  •

تجعلك التي البروميثازين مثل الهيستامين مضادات  •

بالنعاستشعر

الفصاملعالج كلوزابين يستخدم  •

مدرات مثل الدم بوتاسيوم نقص تسبب التي األدوية  •

والمنشطةالبول

أو السكرية القشرانيات الوريدي ، األمفوتريسين الملينات ،

التتراكوساكتيدات

هي وما  AMISULPRIDEأقراص هي ما 1.
استخدامهادواعي

"تسمى األدوية من مجموعة إلى األميسولبرايد ينتمي
."الذهانمضادات
أن يمكن الفصام. يسمى مرض لعالج األقراص تستخدم

موجودة ، غير أشياء تسمع أو ترى أو تشعر الفصام يجعلك

تصرفك ، طريقة وتغير ومخيفة ، غريبة أفكار ولديك

يشعر قد األحيان ، بعض في بالوحدة. تشعر وتجعلك

أو القلق أو بالتوتر أيضاً األعراض بهذه المصابون األشخاص

تحسين طريق عن  Amisulprideأقراص تعمل االكتئاب.

لعالج استخدامه يتم المضطرب. والسلوك والمشاعر األفكار

المدى على وكذلك يبدأ عندما الشخصية انفصام مرض

الطويل.

أقراص تناول قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما 2.
AMISULPRIDE

:Amisulprideأميسولبرايد أقراص تتناول ال

من أي أو أميسولبرايد من حساسية لديك كان إذا  •

. )6القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات

جلدي ، طفح تشمل: التحسسي الفعل رد عالمات

الشفتين ، في تورم التنفس ، أو البلع في مشاكل

اللسان.أو الحلق الوجه ،

الثديسرطان أو البروالكتين على يعتمد ورم لديك كان إذا  •

)الكظريةالغدة في ورم (القواتم بورم مصاباً كنت إذا  •

عاماً.18 من أقل عمرك كان إذا  •

النظم الضطراب مضادة أدوية تتناول كنت إذا  •

كينيدين ، مثل القلب نظم في للتحكم

وأميودارون ، وبروكيناميد ، وديسوبيراميد ،

وسوتالول

الكالسيوم قنوات حاصرات (بيبريديل تتناول كنت إذا  •

)الصدرأللم المستخدمة
لمشاكل سيسابريد تتناول كنت إذا  •

الهضميالجهاز في

مرض في المستخدم  sultoprideتتناول كنت إذا  •

الشخصيةانفصام

لعالج المستخدم الثيوريدازين تتناول كنت إذا  •

والذهانالفصام

طريق عن وسبارفلوكساسين إريثروميسين تتناول كنت إذا  •

العدوىحاالت في المستخدم الوريدي الحقن

المستخدم الوريدي الفينكامين تتناول كنت إذا  •

الدماغفي الدم تدفق لتحسين

المالريالعالج يستخدم هالوفانترين تتناول كنت إذا  •

التهابات في المستخدم البنتاميدين تتناول كنت إذا  •

الصدر

(باركنسون مرض لعالج دواء ليفودوبا ، تتناول كنت إذا  •
)"أخرىأدوية تناول "قسم انظر

النخامية.الغدة في بورم إصابتك تشخيص تم إذا  •

يلي.بما استبدل

ينطبق سبق مما أي كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا

تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث عليك ،

Amisulpride.

والشرابالطعام مع أميسولبرايد أقراص
قبل الماء من الكثير مع  Amisulprideأقراص ابتالع  •

األكل.

أميسولبرايد. ألقراص تناولك أثناء الكحول تشرب ال  •

الدواء.عمل طريقة على يؤثر أن يمكن ألنه هذا

مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا  والخصوبةوالرضاعة الحمل

اسألي طفل ، إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين

الدواء.هذا تناول قبل المشورة على للحصول طبيبك

حمل
وفي الحمل أثناء  Amisulprideأقراص باستخدام ينصح ال

منع وسائل يستخدمون ال الذين اإلنجاب سن في النساء

الفعالة.الحمل

األشهر خالل  Amisulprideأقراص تستخدم كنت إذا

أو هياج من طفلك يعاني فقد الحمل ، من األخيرة الثالثة

النعاس أو للجسم إرادي ال ارتعاش أو العضالت توتر زيادة

الرضاعة.في صعوبة أو التنفس في مشاكل أو

هذه من أي من يعاني طفلك كان إذا طبيبك ، إلى تحدث

األعراض.

الطبيعيةالرضاعة
بأقراص العالج أثناء الطبيعية الرضاعة عدم يجب

إلطعام طريقة أفضل حول طبيبك إلى تحدث أميسولبرايد.

أميسولبرايد.أقراص تتناول كنت إذا طفلك
إذا عليك. ينطبق سبق مما أي كان إذا الدواء هذا تتناول ال

تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث متأكداً ، تكن لم

.Amisulprideأقراص

الماكنات:واستعمال السياقة
غير رؤية ولديك النعاس أو والنعاس اليقظة بقلة تشعر قد

وال تقود فال هذا ، حدث إذا الدواء. هذا تناول أثناء واضحة

آالت.أو أدوات أي تستخدم

واالحتياطاتالتحذيرات
أقراص تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

Amisulpride.

الكلىفي مرض من تعاني كنت إذا  •

)النوبات(النوبات أو الصرع من تاريخ لديك كان إذا  •

باركنسونمرض من تعاني كنت إذا  •

)إيقاع(طبيعي غير قلب ضربات معدل لديك كان إذا  •
في نبضة 55 من أقل (بطيئاً قلبك نبض كان إذا  •

)الدقيقة
البوتاسيوم من منخفضة مستويات لديك كان إذا  •

الدمفي

في مشكلة (طويل  QTفاصل لديك كان إذا  •

)القلبتوصيل
تاريخ عائلتك في آخر شخص أي لدى أو لديك كان إذا  •

مثل أدوية ارتبطت فقد الدم ، بجلطات اإلصابة من

الدمجلطات بتكوين هذه

لمشاكل عائلي تاريخ أو القلب في مرض لديك كان إذا  •

القلب

دماغيةبسكتة إصابتك باحتمالية طبيبك أخبرك إذا  •

معرض إنك لك قيل أو السكري بداء مصاباً كنت إذا  •

السكريبمرض لإلصابة متزايد لخطر

عرضة أكثر هم السن كبار ألن وذلك مسنا.ً كنت إذا  •

تم بالنعاس. الشعور أو المنخفض الدم بضغط لإلصابة

السن كبار وفيات عدد في طفيفة زيادة عن اإلبالغ

مضادات يتناولون الذين للمرضى بالخرف المصابين

الذهان.مضادات يتلقون ال بمن مقارنة الذهان

ندرة (البيضاء الدم خاليا من قليل عدد لديك كان إذا  •

بسهولة بالعدوى تصاب قد أنك يعني هذا . )المحببات

المعتاد.من أكبر

أخبرك إذا  الالكتوزعلى أميسولبرايد أقراص تحتوي

فاتصل السكريات ، بعض تجاه حساسية لديك أن طبيبك

الطبي.المنتج هذا تناول قبل بطبيبك

AMISULPRIDEأقراص تناول كيفية 3.

بها أخبرك التي بالطريقة دائماً الدواء هذا تناول

لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر الصيدلي. أو طبيبك

متأكداً.تكن

الدواءهذا تناول
الفم.طريق عن الدواء هذا تناول  •

أقراصك.تمضغ ال الماء. مع كاملة األقراص ابتلع  •

الوجبة.قبل خذ  •

فال جداً ، قوي أو جداً ضعيف الدواء تأثير أن شعرت إذا  •

طبيبك.اسأل ولكن بنفسك ، الجرعة تغير

تأخذكم
على تتناولها التي  Amisulprideأقراص كمية ستعتمد  •

بعناية.طبيبك تعليمات اتبع مرضك.

 أجل:من بها الموصى الفموية الجرعة
الكبار

مجم 800 و مجم 50 بين ما المعتادة الجرعة  •

يوميا.ً

األمر.لزم إذا أقل بجرعة طبيبك يبدأ قد  •

TITLE - AMISULPRIDE / SOLIAN MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.548.pdf
www.911globalmeds.com/buy-amisulpride-solian-online


حتى يصف أن لطبيبك يمكن األمر ، لزم إذا  •

يوم.كل مجم 1200

يوم كل مجم 300 إلى تصل جرعات تناول يمكن  •

خذوحيدة. كجرعة

يوم.كل الوقت نفس في جرعة

تؤخذ أن يجب مجم 300 عن تزيد التي الجرعات  •

المساءفي ونصف الصباح في نصف

الشهريةالدورة توقف  •

الرجالعند الثدي تضخم  •

أو عليه ، الحفاظ أو االنتصاب في صعوبة  •

القذف

انخفاض بسبب يكون أن يمكن والذي (بالدوار الشعور  •

)الدمضغط
الرؤيةوضوح عدم  •

100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير
)شخص

القلبضربات تباطؤ  •

)الدمفي السكر ارتفاع (الدم في السكر نسبة ارتفاع  •
باالرتباكيشعر  •

باألنفإحتقان  •

الذي الوقت هو هذا . "العظامهشاشة "تسمى حالة  •

للكسر.عرضة أكثر عظامك فيه تكون

 )الثالثيةالدهون (الدهون مستويات ارتفاع  •
الدمفي الكوليسترول أو

اإلصابة خطر مع للطعام العرضي االستنشاق  •

)الرئةعدوى (الرئوي بااللتهاب
الدمضغط ارتفاع  •

التبولفي صعوبة  •

الكبدأنسجة تلف  •

كبير
كثب عن حالتك مراقبة إلى طبيبك سيحتاج  •

في انخفاض من تعاني أن المرجح من حيث

أوالدم ضغط

الدواء.هذا بسبب النعاس

الكلىفي مشاكل من يعانون الذين المرضى

أقل.جرعة إعطائك إلى طبيبك يحتاج قد

ال  عاما18ً عن أعمارهم تقل الذين األطفال

دون لألطفال  Amisulprideأقراص إعطاء ينبغي

عاما18ً سن

مما أكثر  Amisulprideأقراص تتناول كنت إذا
ينبغي

اذهب أو الطبيب أخبر ينبغي ، مما أكثر أقراصاً تناولت إذا

علبة خذ الفور. على المستشفى في اإلصابات قسم إلى

تحدث قد تناولته. ما الطبيب يعرف حتى هذا معك. الدواء

تصلب االرتعاش ، أو بالضيق الشعور التالية: التأثيرات

إلى يؤدي قد مما النعاس أو بالنعاس الشعور العضالت ،

الوعي.فقدان

)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (نادرة
)البروالكتينيالورم مثل (سرطاني غير حميد ورم  •

الشعور الضعف ، أو االرتباك بالتوعك ، الشعور  •

الشعور الشهية ، فقدان  ، )الغثيان(بالغثيان

اإلفراز متالزمة يسمى مرضاً هذا يكون قد بالضيق.

البول إلدرار المضاد للهرمون المناسب غير

SIADH)(
ال مؤلمة ، عضالت لديك مرتبك ، ضعيف ، متعب ،  •

هذا يكون قد جيد. بشكل تعمل ال أو تعمل تزال

الدمفي الصوديوم مستويات انخفاض بسبب

نسيت إذا  أميسولبرايدأقراص تناول نسيت إذا

إذا ذلك ، ومع تتذكرها. حالما فتناولها جرعة ، تناول

ال الفائتة. الجرعة فتجاوز التالية ، الجرعة موعد اقترب

البيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروف غيرالمنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ
)(FONT: BOLD )المتاحة

في الراحة بعدم الشعور (الساقين تململ متالزمة  •

سوءاً تزداد واألعراض بالحركة مؤقتاً يخف الساقين ،

.)اليومنهاية في

فوق واألشعة الشمس ألشعة بشرتك حساسية زيادة  •

البنفسجية.

استمر  Amisulprideأقراص تناول عن توقفت إذا

الطبيب يخبرك حتى  Amisulprideأقراص تناول في

بالتوقف.

شعرت إذا  Amisulprideأقراص تناول عن تتوقف ال

يعود.أو مرضك يتفاقم فقد توقفت ، إذا بتحسن.

الجانبيةاألعراض عن التبليغ
أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي.

الجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في

/yellowcardالصفراء: البطاقة مخطط عبر مباشرة ً
www.mhra.gov.uk  عن البحث أوCard Yellow 

MHRA  فيPlay Google  أوStore App Apple . من

توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد

إيقاف ينبغي ال ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

عن التوقف يتسبب قد فجأة.  Amisulprideأقراص

مثل:انسحابية آثار حدوث في فجأة العالج

المرضأو الشعور  •

التعرق •

بالضيقالشعور أو النوم صعوبة  •

غير الجسم حركات أو العضالت تصلب  •

العادية

AMISULPRIDEأقراص تخزين كيفية 5.األصلية.حالتك تعود قد  •
الدمتحاليل

بعض نتائج على أميسولبرايد أقراص تناول يؤثر قد

الهرمون لقياس االختبارات هذه وتشمل الدم. اختبارات

ستخضع كنت إذا الكبد. واختبارات  "البروالكتين"المسمى

أقراص تتناول أنك طبيبك تخبر أن المهم فمن دم ، لفحص

أميسولبرايد.

أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ
األطفال.

مئويةدرجة 25 فوق التخزين يجوز ال  •

األصلي.مغلفها في تخزن  •

الكرتون ، على الصالحية انتهاء تاريخ بعد تستخدم ال  •

الشهر.من األخير اليوم إلى يشير الصالحية انتهاء تاريخ

الصرف مياه طريق عن األدوية من التخلص ينبغي ال  •

كيفية عن الصيدلي إسأل المنزلية. النفايات أو الصحي

هذه شأن ومن مطلوبة. تعد لم التي األدوية من التخلص

البيئة.حماية على تساعد أن التدابير

الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

الصيدلي.أو طبيبك اسأل

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

 Amisulprideأقراص تسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً
أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

واستشر  Amisulprideأقراص تناول عن توقف
إذا:الفور على المستشفى إلى اذهب أو الطبيب

نشيطال أميسولبرايد:أقراص تحتويه ما
ملغ 50 قرص كل أميسولبرايد. هو المكون

أميسولبرايد.ملغ 50 على يحتوي

ملغ 100 على يحتوي ملغ 100 قرص كل

أميسولبرايد.

ملغ ٢٠٠ على ملغ ٢٠٠ عيار من قرص كل يحتوي

أميسولبرايد.

ملغ ٤٠٠ على ملغ ٤٠٠ عيار قرص كل يحتوي

أميسولبرايد.

100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير
)شخص

اندفاع العالمات تشمل قد تحسسي. فعل رد لديك  •

للحكة ،ومثير متكتل

الشفتين ، في انتفاخ التنفس ، أو البلع في صعوبات

اللسانأو الحلق الوجه ،

بسبب هذا يكون قد المعتاد. من أكثر بالعدوى تصاب  •

في انخفاض أو  )المحبباتندرة (الدم في اضطراب

قلة أو البيض الكريات قلة (البيضاء الدم خاليا عدد

.)العدالت

)نوبة(نوبة لديك  •

و ملغ 100 ملغ ، 50 أميسولبرايد ألقراص األخرى المواد

ميثيل الالكتوز ، مونوهيدرات الذرة ، نشا هي ملغ 200

وستيرات الالمائية الغروية السيليكا cps ، 400السلولوز

المغنيسيوم.

)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (نادرة
وتيبس والتعرق ، الحرارة ، درجة في ارتفاع لديك  •

السريع والتنفس القلب ، ضربات وسرعة العضالت ،

هذه تكون قد الهياج. أو والنعاس ، باالرتباك ، والشعور

"تسمى نادرة ولكنها خطيرة جانبية ألعراض أعراض
"للذهانالخبيثة المتالزمة

أو عادي غير أو جداً سريع قلب ضربات معدل لديك  •

أو قلبية نوبة إلى يؤدي أن يمكن الصدر في ألم

الحياة.يهدد القلب في اضطراب

(الساقين في خاصة األوردة في دموية جلطات لديك  •
 ، )الساقفي واالحمرار واأللم التورم األعراض تشمل

الرئتين إلى الدموية األوعية عبر تنتقل قد والتي

إذا التنفس. في وصعوبة الصدر في ألماً مسببة

الطبية المشورة فاطلب األعراض ، هذه من أياً الحظت

الفور.على

هي  mg 400Amisulprideأقراص في األخرى المواد

جاليكوالت ، الصوديوم نشا الهيدرات ، أحادي الالكتوز

ميثيل الجريزوفولفين ، السليلوز المغنيسيوم ، ستيرات

البوتيلي ميثاكريالت كوبوليمر cps ، 400السلولوز

التلك  ، )(E171التيتانيوم أكسيد ثاني األساسي ،

6000.وماكروغول

هي وما  Amisulprideأقراص تبدو كيف
العبوةمحتويات

من مجم 200 و مجم 100 مجم ، 50 أميسولبرايد أقراص

دائرية ، أقراص للصفرة ، المائل األبيض إلى األبيض

على  MAM200و  MAM100و 50 مع مغلفة غير مسجلة ،

التوالي.على واحد جانب

أقراصمجم 400 أميسولبرايد

من محدب الشكل ، بيضاوي للصفرة ، مائل أبيض إلى أبيض

على  MAM400عالمة تحمل بالفيلم مغلفة أقراص محرز ، الجانبين ،

واحد.جانب

mgو mg ، 100و  ، mg 50Amisulprideأقراص تتوافر
قرصاً.60 على تحتوي نفطة عبوات في mg 400و 200 ،

أي لديك كان إذا ممكن وقت أقرب في طبيبك أخبر
على تؤثر قد (جداً شائعة التالية: الجانبية اآلثار من
.)أشخاص10 كل من 1 من أكثر

ينتج بطيئة ، حركة تشنج. أو عضلي تصلب أو رجفة  •

بالضيقالشعور أو المعتاد من أكثر لعاب عنها

المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب

ميلفارم  التسويق:ترخيص صاحب

المحدودة

طريق بارك ، بزنس أوديسي آريس ،

إند ،ويست

 ، QD 6HA4روسليب ، جنوب

المتحدةالمملكة

)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة
في وخاصة عليها ، السيطرة يمكنك ال التي الحركات  •

قام إذا األعراض هذه تقليل يمكن (والساقين. الذراعين

وصف أو  Amisulprideمن جرعتك بتخفيض طبيبك

)إضافيدواء
المصنعة:الشركات

المحدودةميلفارم

طريق بارك ، بزنس أوديسي آريس ،

إند ،ويست

 ،QD 6HA4المتحدة المملكة ،

Ruislip South

100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير
)شخص

في وخاصة عليها ، السيطرة يمكنك ال التي الحركات  •

واللسانالوجه

األخرى:الجانبية اآلثار تشمل
)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة

الغضبأو بالقلق الشعور أو  )األرق(النوم صعوبة  •

النعاسأو بالنعاس الشعور  •

الفموجفاف المرض أو والشعور اإلمساك  •

الوزنزيادة  •

آالم والرجال ، النساء عند األم لحليب عادي غير إنتاج  •

الثدي

3000BBG Birzebbugia، Far Hal، 

Estate Industrial Far Hal ،HF26، 

Services )Malta( Ltd. Swift APL

0145/  PL16363
0146/  PL16363
0147/  PL16363
0148/  PL16363
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