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فالسارتان  /أملوديبين

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 -

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.

محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير

-

النشرةهذه في هو ما

استخدامهدواعي هي وما  Exforgeهو ما 1.

Exforgeتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

Exforgeتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Exforgeتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  Exforgeهو ما 1.

على السيطرة في المادتان هاتان تساعد وفالسارتان. أملوديبين تسمى مادتين على  Exforgeأقراص تحتوي

الدم.ضغط ارتفاع

أملوديبين يمنع . "الكالسيومقنوات حاصرات "تسمى المواد من مجموعة إلى أملوديبين ينتمي-

الشد.من الدموية األوعية يمنع مما الدموية األوعية جدار إلى االنتقال من الكالسيوم

الجسم ينتج . 2"األنجيوتنسين مستقبالت مضادات "تسمى المواد من مجموعة إلى فالسارتان ينتمي

منع طريق عن فالسارتان يعمل الدم. ضغط يزيد وبالتالي مشدودة ، الدموية األوعية ويجعل 2 أنجيوتنسين

2.أنجيوتنسين تأثير

األوعية تسترخي لذلك ، نتيجة الدموية. األوعية شد وقف في تساعدان المادتين هاتين كلتا أن يعني هذا

الدم.ضغط وينخفض   الدموية

-

كاف ٍبشكل لديهم الدم ضغط في التحكم يتم ال الذين البالغين لدى الدم ضغط ارتفاع لعالج  Exforgeيستخدم

بمفرده.فالسارتان أو أملوديبين باستخدام سواء

Exforgeتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

إكسفورجتأخذ ال

يشمل قد األخرى. الكالسيوم قنوات حاصرات من أي أو أملوديبين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا-

التنفس.في صعوبة أو الجلد احمرار أو حكة ذلك

إذا . )6القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو فالسارتان تجاه حساسية من تعاني كنت إذا

من تعاني كنت إذا . Exforgeتناول قبل طبيبك إلى فتحدث بالحساسية ، مصاباً تكون قد أنك تعتقد كنت

حامال ًكنت إذا صفراوي. ركود أو الصفراوي الكبد تليف مثل الصفراء في مشاكل أو الكبد في خطيرة مشاكل

.)الحملقسم أنظري الحمل ، بداية في  Exforgeتجنب أيضاً األفضل من (أشهر. 3 من ألكثر

.)الدمضغط انخفاض (الدم ضغط في شديد انخفاض من تعاني كنت إذا

-

-

-

-
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قادر غير قلبك فيها يكون حالة (قلبية صدمة أو  )األبهرتضيق (األبهري الصمام في تضيق لديك كان إذا-

.)الكافيبالدم الجسم إمداد على
قلبية.نوبة بعد القلب في قصور من تعاني كنت إذا

يحتوي الدم ضغط لخفض بدواء وتعالج الكلى وظائف ضعف أو السكري مرض من تعاني كنت إذا

أليسكيرين.على

.طبيبكإلى وتحدث  Exforgeتتناول فال عليك ، ينطبق سبق مما أي كان إذا

-

-

واإلحتياطاتالمحاذير
:Exforgeتناول قبل طبيبك إلى تحدث

-

-

-

من تعاني كنت إذا . )إسهالأو قيء (مريضا كنت إذا

الكلى.أو الكبد في مشاكل

الكلى.شرايين في تضيق لديك بأن إخبارك تم إذا أو كلية زرع عملية أجريت قد كنت إذا

قصور من تعاني كنت إذا . "األولياأللدوستيرونية فرط "تسمى الكلوية الغدد على تؤثر حالة لديك كان إذا

أيضاً طبيبك يقوم قد بعناية. البداية لجرعة طبيبك تعليمات اتبع قلبية. نوبة من عانيت أو القلب في

األبهر تضيق "يسمى (قلبك في الصمامات في تضيقاً لديك أن طبيبك أخبرك إذا الكلى. وظائف بفحص

القلب عضلة اعتالل "يسمى (طبيعي غير بشكل يزداد القلب عضلة سمك أن أو  )"التاجيالصمام أو

.)"االنسداديالضخامي

اإلنزيم مثبطات ذلك في بما (أخرى أدوية تناول أثناء والحلق ، الوجه في خاصة تورم ، من عانيت إذا

بطبيبك واتصل  Exforgeتناول عن فتوقف األعراض ، هذه لديك ظهرت إذا . )لألنجيوتنسينالمحول

أخرى.مرة  Exforgeتأخذ أال يجب الفور. على

الدم:ضغط ارتفاع لعالج المستخدمة التالية األدوية من أي تتناول كنت إذا

-

-

-

-

-

-

من تعاني كنت إذا خاصة  ، )راميبريلليزينوبريل ، إناالبريل ، المثال سبيل على (لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات

السكري.بمرض مرتبطة الكلى في مشاكل

اليسكيرين. -

فترات على دمك في  )البوتاسيوممثل (الشوارد وكمية الدم وضغط الكلى وظائف طبيبك يفحص قد

منتظمة.

.Exforge"تأخذ ال "عنوان تحت الواردة المعلومات أيضاً راجع

.Exforgeتناول قبل طبيبك أخبر عليك ، تنطبق هذه من أي كانت إذا

والمراهقوناألطفال
.ً)عاما18 عن أعمارهم تقل الذين (والمراهقين األطفال في  Exforgeباستخدام ينصح ال

Exforgeو األخرى األدوية
تغيير إلى طبيبك يحتاج قد أخرى. أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

ينطبق هذا األدوية. أحد تناول عن التوقف إلى تضطر قد الحاالت بعض في أخرى. احتياطات اتخاذ أو   /وجرعتك

أدناه:المذكورة األدوية على خاص بشكل

 Exforge"تأخذ ال "العناوين تحت الواردة المعلومات أيضاً انظر (أليسكيرين أو لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات-

 ؛)"واالحتياطاتالتحذيرات "و

 ؛)تفرزهاالتي البول كمية من تزيد التي  "الماءأقراص "أيضاً يسمى األدوية من نوع (البول مدرات

 ؛)االكتئابأنواع بعض لعالج يستخدم دواء (الليثيوم

البوتاسيوم على تحتوي التي الملح وبدائل البوتاسيوم ، ومكمالت البوتاسيوم ، تقتصد التي البول مدرات

البوتاسيوم ؛مستويات من تزيد قد التي األخرى والمواد

أو  )(NSAIDsالستيرويدية غير لاللتهابات المضادة األدوية تسمى األلم مسكنات من معينة أنواع

بفحص أيضاً طبيبك يقوم قد . )2COX-مثبطات (االنتقائية 2 الحلقية األكسدة انزيمات مثبطات

الكلى ؛وظائف

 ؛)بريميدونفوسفينيتوين ، الفينيتوين ، الفينوباربيتال ، كاربامازيبين ، مثل (لالختالج المضادة العوامل

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

جون؛سانت نبتة

األدوية  ؛ "األوعيةموسعات "تسمى أخرى مواد أو األخرى ، والنترات النتروجليسرين

 ؛ )نلفينافيرإندينافير ، ريتونافير ، مثل (اإليدز   /البشريةالمناعة نقص لفيروس المستخدمة

 ؛)إيتراكونازولكيتوكونازول ، مثل (الفطرية االلتهابات لعالج المستخدمة األدوية

كالريثروميسين ، إريثروميسين ، ريفامبيسين ، مثل (البكتيرية االلتهابات لعالج المستخدمة األدوية

.)تاليثروميسين
 ؛)القلبأدوية (ديلتيازيم فيراباميل ،

. )الكوليسترولمستويات ارتفاع في للتحكم يستخدم دواء (سيمفاستاتين

 ؛ )الجسمحرارة درجة في الشديد الشذوذ حاالت في التسريب (دانترولين

.)سيكلوسبورين(الزرع رفض من للحماية المستخدمة األدوية

-

-

-

-

والشرابالطعام تناولي
ألن وذلك . Exforgeيتناولون الذين األشخاص قبل من فروت الجريب وعصير فروت الجريب تناول عدم يجب

أملوديبين ، الفعالة المادة من الدم مستويات في زيادة إلى يؤدي أن يمكن فروت الجريب وعصير فروت الجريب

.Exforgeمن الدم ضغط خفض تأثير في متوقعة غير زيادة تسبب أن يمكن والتي

حمل والرضاعةالحمل

تناول عن بالتوقف طبيبك ينصحك ما عادة ًحامل.  ) تصبحقد أو (أنك تعتقد كنت إذا طبيبك تخبر أن يجب

Exforge  من بدال ًآخر دواء بتناول ينصحك وسوف حامل أنك تعرف أن بمجرد أو الحمل قبلExforge . ينصح ال

الحمل ، من أشهر 3 من أكثر بعد تناوله عدم ويجب  ، )األولىالثالثة األشهر (الحمل بداية في  Exforgeباستخدام

الحمل.من الثالث الشهر بعد استخدامه تم إذا لطفلك خطيراً ضرراً يسبب قد ألنه

الطبيعيةالرضاعة

الثدي حليب إلى ينتقل أملوديبين أن ثبت . الطبيعيةالرضاعة في البدء وشك على أو مرضعةكنت إذا طبيبك أخبر

كنت إذا لك آخر عالجاً طبيبك يختار وقد المرضعات ، لألمهات  Exforgeباستخدام ينصح ال صغيرة. بكميات

األوان.قبل ولد أو الوالدة ، حديث طفلك كان إذا خاصة الطبيعية ، الرضاعة في ترغب

دواء.أي تناول قبل المشورة على للحصول الصيدلي أو طبيبك اسأل

الماكناتواستعمال السياقة
من متأكداً تكن لم إذا لذلك ، التركيز. على قدرتك مدى على ذلك يؤثر أن يمكن بالدوار. تشعر الدواء هذا يجعلك قد

عليها.التركيز إلى تحتاج أخرى بأنشطة تقوم أو اآلالت تستخدم أو السيارة تقود فال عليك ، الدواء هذا تأثير كيفية

Exforgeتأخذ كيف 3.

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

الجانبية.اآلثار مخاطر وتقليل النتائج أفضل على الحصول في

اليوم.في واحد قرص هي  Exforgeمن المعتادة الجرعة

-

-

-

كوب مع األقراص ابتالع يوم. كل الوقت نفس في دوائك تناول يفضل

الماء.من

الجريب عصير أو فروت الجريب مع  Exforgeتتناول ال بدونه. أو الطعام مع  Exforgeتناول يمكنك

فروت.

أقل.أو أعلى جرعة طبيبك يقترح قد للعالج ، استجابتك كيفية على اعتماداً

الموصوفة.الجرعة تتجاوز ال

3



Exforge )أكثرأو عاماً 65 (السن وكبار
جرعتك.زيادة عند الحذر توخي طبيبك على يجب

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

ينبغيمما أكثر  Exforgeتأخذ كنت إذا
فاستشر أقراصك ، آخر شخص تناول إذا أو  ، Exforgeأقراص من جداً كبيراً عدداً تناولت قد كنت إذا

الفور.على الطبيب

Exforgeتأخذ أن نسيت إذا
إذا ذلك ، ومع المعتاد. وقتها في التالية جرعتك تناول ثم تتذكره. حالما فتناوله الدواء ، هذا تناول نسيت إذا

منسي.قرص لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال فاتتك. التي الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان

Exforgeتناول عن توقفت إذا
طبيبك يخبرك لم ما دوائك تناول عن تتوقف ال مرضك. تفاقم إلى  Exforgeباستخدام العالج إيقاف يؤدي قد

بذلك.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

فورية:طبية عناية إلى وتحتاج خطيرة الجانبية اآلثار بعض تكون قد
حالة في .)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (الخطيرةالجانبية اآلثار هذه من المرضى من قليل عدد عانى

الفور:على طبيبك أخبر يلي ، مما أي حدوث
صعوبة اللسان ، أو الشفتين أو الوجه تورم الحكة ، الجلدي ، الطفح مثل بأعراض مصحوب تحسسي فعل رد

.)الرأسخفة باإلغماء ، الشعور (الدم ضغط انخفاض التنفس ،

:Exforgeلـ األخرى المحتملة الجانبية اآلثار

عند الراحة وعدم الحلق والتهاب األنف انسداد االنفلونزا. : )أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة

احمرار  )ضعف(وهن التعب. القدمين. أو والكاحلين والساقين واليدين الذراعين تورم الراس؛ صداع البلع ؛

الرقبة.أو   /والوجه في دافئ وشعور

أو وخز أو نعاس جاف؛ فم البطن. في وآالم الغثيان دوار؛ : )شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير

سعال؛ الوقوف عند الدوخة الخفقان. ذلك في بما سريعة قلب ضربات دوار؛ القدمين ؛ أو اليدين في تنميل

المفاصل.في ألم الظهر. وآالم المفاصل تورم الجلد. في واحمرار جلدي طفح إمساك؛ إسهال؛

أكثر التبول إغماء؛  ؛ )طنين(األذنين في رنين بالقلق. الشعور : )شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (نادرة

انخفاض بالثقل اإلحساس عليه ؛ الحفاظ أو االنتصاب على القدرة عدم التبول ؛ إلى بالحاجة الشعور أو المعتاد من

متشوق؛ متلهف، جسمك. أنحاء جميع في جلدي طفح المفرط التعرق والدوار. الدوخة مثل أعراض مع الدم ضغط

عضلي.تشنجّ

طبيبك.أخبر بشدة ، األعراض هذه من أي عليك أثرت إذا

مع مالحظتها يتم لم وإما بمفردهما فالسارتان أو أملوديبين مع عنها اإلبالغ تم التي الجانبية اآلثار
Exforge  من أعلى بتواتر لوحظت أوExforge:

أملوديبين

الدواء:هذا تناول بعد التالية جداً النادرة الشديدة الجانبية اآلثار من أياً واجهت إذا فوراً الطبيب استشر

التنفس.في صعوبة أو التنفس في ضيق الصدر ، في ألم مفاجئ ، أزيز -

الشفتين.أو الوجه أو الجفون انتفاخ -

التنفس.في كبيرة صعوبة يسبب مما والحلق اللسان انتفاخ -

الجسم ، أنحاء جميع في الجلد واحمرار النحل ، وخاليا الشديد ، الجلدي الطفح ذلك في بما شديدة جلدية تفاعالت -

ستيفنز متالزمة (المخاطية األغشية والتهاب الجلد ، وتورم وتقشير والتقرحات ، الشديدة ، والحكة

طبيعية.غير قلب ضربات قلبية ، نوبة تفاعالت. أخرى حساسية أو  )السامالبشرة وانحالل جونسون ،

-
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شديد.بتوعك بالشعور مصحوبة والظهر البطن في شديدة آالماً يسبب قد والذي البنكرياس ، التهاب-

يجب أسبوع ، من ألكثر استمرت إذا أو المشاكل هذه من أي لك تسبب إذا التالية. الجانبية اآلثار عن اإلبالغ تم

بطبيبك.االتصال عليك

تورم احمرار ،  ؛ )قلبكدقات إدراك (الخفقان والنعاس. الدوخة :)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة

.)الغثيان(بالغثيان الشعور البطن ، في آالم . )وذمة(الكاحل
رجفة ، أرق ، اكتئاب ، قلق ، المزاج ، في تغيرات :)شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير

األذنين. في ورنين بصري وضعف بصرية اضطرابات باأللم. اإلحساس فقدان إغماء ، التذوق ، حاسة في تشوهات

(والقيء الهضم عسر  ؛ )األنفالتهاب (األنف بطانة التهاب عن الناجم األنف سيالن   /العطسمنخفض؛ دم ضغط
للتبول الحاجة زيادة التبول ، في اضطراب الجلد. لون تغير الجلد ، حكة التعرق ، زيادة الشعر ، تساقط  ؛ )المرض

واأللم ، الرجال ، عند الثدي تضخم أو الراحة عدم أو االنتصاب على القدرة عدم التبول ؛ مرات عدد زيادة الليل ، في

النقصان.أو الوزن زيادة العضالت ؛ وتشنجات العضالت ، وآالم بالتوعك ، والشعور

ارتباك.:)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (نادرة

عدد في انخفاض البيضاء ، الدم خاليا عدد انخفاض :)شخص10000 بين من 1 حتى لدى تظهر قد (جداً نادرة

(الدم في السكر زيادة  ؛ ء)الحمراالدم خاليا تلف (سهل نزيف أو عادي غير نزيف إلى يؤدي قد مما الدموية الصفائح
(الكبد التهاب الطبيعية ، غير الكبد وظائف . )المعدةالتهاب (البطن انتفاخ اللثة ، انتفاخ . )الدمفي السكر ارتفاع

زيادة الطبية. الفحوصات بعض على تأثير له يكون قد مما الكبد إنزيم زيادة  ، )اليرقان(الجلد اصفرار  ، )الكبدالتهاب

التي االضطرابات للضوء. حساسية جلدي ، طفح مع األحيان من كثير في الدموية األوعية التهاب العضالت. توتر

الحركة.اضطرابات أو   /ووالرعشة الصالبة بين تجمع

فالسارتان

أو الحلق والتهاب والحمى الحمراء الدم خاليا في انخفاض :)المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروف غير

طبيعية غير نتائج الدم. في البوتاسيوم مستوى ارتفاع كدمات. أو تلقائي نزيف االلتهابات. بسبب الفم تقرحات

الوجه في رئيسي بشكل انتفاخ الكلى. وظائف في شديد وانخفاض الكلى وظائف انخفاض الكبد. لفحص

في تقرحات تحسسي؛ فعل رد متشوق؛ متلهف، حمُى؛ أرجوانية. حمراء بقع جلدي ، طفح عضلي؛ ألم والحلق.

.)الفقاعيالجلد التهاب تسمى حالة على عالمة (الجلد

الفور.على طبيبك فأخبر األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

في مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من . )أدناهالتفاصيل انظر (مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك

الصفراءالبطاقة مخططالمتحدةالمملكة

 Card Yellow MHRAعن ابحث أو  yellowcard/www.mhra.gov.ukاإللكتروني: الموقع

Store App Appleأو  Play Googleفي

Exforgeتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

والبليستر.الكرتونية العبوة على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

مئوية.درجة 30 فوق التخزين يجوز ال

الرطوبة.من لحمايته األصلية العلبة في التخزين يجب

العبث.عالمات عليها تظهر أو تالفة  Exforgeحزمة أي تستخدم ال
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أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

Exforgeيحتويه ما

مغلفةأقراص مجم 80   /مجم5 إكسفورج

ملغ 5 على قرص كل يحتوي وفالسارتان.  )بيسيالتأملوديبين مثل (أملوديبين هي  Exforgeفي الفعالة المواد

فالسارتان.ملغ 80 و أملوديبين

ستيرات الغروية. الالمائية السيليكا ،  ؛ )أالنوع (كروسبوفيدون السليلوز. الجريزوفولفين هي األخرى المكونات

التيتانيوم أكسيد وثاني التلك 4000 ماكروغول  ؛ ))باسكالمللي 3 (2910 االستبدال نوع (بروبيل هيدروكسي المغنيسيوم

E171)( األصفر الحديد أكسيد  ؛E172)(.

مغلفةأقراص مجم 160   /مجم5 إكسفورج

ملغ 5 على قرص كل يحتوي وفالسارتان.  )بيسيالتأملوديبين مثل (أملوديبين هي  Exforgeفي الفعالة المواد

فالسارتان.ملغ 160 و أملوديبين

ستيرات الغروية. الالمائية السيليكا ،  ؛ )أالنوع (كروسبوفيدون السليلوز. الجريزوفولفين هي األخرى المكونات

التيتانيوم أكسيد وثاني التلك 4000 ماكروغول  ؛ ))باسكالمللي 3 (2910 االستبدال نوع (بروبيل هيدروكسي المغنيسيوم

E171)( األصفر الحديد أكسيد  ؛E172)(.

مغلفةأقراص مجم 160   /مجم10 إكسفورج

10 على قرص كل يحتوي وفالسارتان.  )بيسيالتأملوديبين مثل (أملوديبين هي  Exforgeفي الفعالة المواد

فالسارتان.مجم 160 و أملوديبين مجم

ستيرات الغروية. الالمائية السيليكا ،  ؛ )أالنوع (كروسبوفيدون السليلوز. الجريزوفولفين هي األخرى المكونات

التيتانيوم أكسيد وثاني التلك 4000 ماكروغول  ؛ ))باسكالمللي 3 (2910 االستبدال نوع (بروبيل هيدروكسي المغنيسيوم

E171)( أصفر الحديد ، أكسيد  ؛E172)( ،  أحمر الحديد ، أكسيدE172)(.

العبوةمحتويات هي وما  Exforgeيبدو كيف
على  "NV"و واحد جانب على  "NVR"مع داكن أصفر لون وذات مستديرة مجم 80   /مجم 5Exforge أقراص

مم.8.20 القطر التقريبي: الحجم اآلخر. الجانب

الجانب على  "ECE"و واحد جانب على  "NVR"داكن أصفر لون وذات بيضاوية مجم 160   /مجم 5Exforge أقراص

.)العرض(مم 5.7  × )الطول(مم 14.2  تقريبي:حجم اآلخر.

الجانب على  "UIC"و واحد جانب على  "NVR"مع فاتح وأصفر بيضاوية مجم 160   /مجم 10Exforge أقراص

.)العرض(مم 5.7  × )الطول(مم 14.2  تقريبي:حجم اآلخر.

متعددة عبوات وفي قرصاً 280 أو 98 90 ، 56 ، 30 ، 28 ، 14 ، 7 ، على تحتوي عبوات في  Exforgeيتوفر

جميع تتوفر قرصاً. 14 على يحتوي منها كل كرتوناً ، 20 أو قرصاً ، 70 على يحتوي منها كل كرتون ، 4 على تحتوي

مثقبة.وحدة جرعة بثور مع إضافي بشكل قرصاً 280 و 98 و 56 حزم تتوفر قياسية ؛ بثور مع العبوات

بلدك.في العبوات أحجام جميع تتوفر ال قد

 Building التسويقترخيص صاحب

Vista Limited Europharm 

Novartis
دبلن رود ميريون بارك ، إلم

4

أيرلندا
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الصانع
 Vallès del Barberàإسبانيا ، برشلونة

08210 158Maria Santa de Ronda SA 

Farmacéutica Novartis

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

المتحدةالمملكة
 1276Ltd. 698370 UK 44 +هاتف:

Pharmaceuticals Novartis

2019/07في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم

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

http://www.ema.europa.eu
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