
مغلفةأقراص مجم 200   /مجم12.5   /مجم50 ستاليفو

إنتاكابون  /كاربيدوبا  /ليفودوبا

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

-

النشرة:هذه في هو ما
استخدامهدواعي هي وما  Stalevoهو ما 1.

ستاليفوتناول قبل تعرفه أن يجب ما 2.

Stalevoتأخذ كيف 3.

5 المحتملة الجانبية اآلثار 4.

Stalevoتخزين كيفية
أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  Stalevoهو ما 1.

بالفيلم. مغلف واحد قرص في  )إنتاكابونكاربيدوبا ، ليفودوبا ، (فعالة مواد ثالث على  Stalevoيحتوي

باركنسون.مرض لعالج  Stalevoيستخدم

الدوبامين كمية من ليفودوبا يزيد الدماغ. في الدوبامين تسمى مادة مستويات انخفاض عن باركنسون مرض ينتج

المضادة ليفودوبا تأثيرات من  entacaponeو كاربيدوبا يحسن باركنسون. مرض أعراض من يقلل وبالتالي

باركنسون.لمرض

ستاليفوتناول قبل تعرفه أن يجب ما 2.

كنت:إذا ستاليفو تتناول ال

لهذا األخرى المكونات من أي أو  entacaponeأو  carbidopaأو  levodopaمن حساسية لديك-

)6القسم في المدرجة (الدواء
لديك  )العينفي اضطراب (الزاوية ضيق زرق لديك

الكظريةالغدة في ورم

أو االنتقائية ،  B-MAOو  A-MAOمثبطات من مجموعات (االكتئاب لعالج معينة أدوية تتناول

)االنتقائيةغير  MAOمثبطات
لعالج المستخدمة لألدوية نادر فعل رد هذا -  (NMSللذهان خبيثة متالزمة مضى وقت أي في لديك كان

)الشديدةالعقلية االضطرابات
 )نادرعضلي اضطراب (الرضحي غير الربيدات انحالل مضى وقت أي في لديك كان

حاد.كبدي مرض لديك

-

-

-

-

-

-

واإلحتياطاتالمحاذير

: تناولهلك سبق أو تناولته قد كنت إذا ستاليفو تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

الدمويةاألوعية أو القلب ضربات انتظام عدم ذلك في بما للقلب أخرى أمراض أي أو قلبية نوبة -

للرئتينآخر مرض أي أو الربو

الكلى أمراض تعديل إلى تحتاج قد جرعتك ألن الكبد ، في مشكلة

الهرموناتأو

-

-

-

TITLE - CARBIDOPA + LEVODOPA + ENTACAPONE / STALEVO 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-carbidopa-levodopa-entacapone-stalevo-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.6519.pdf


-

-

المعدةفي تشنجات أو قرح

القولونالتهاب على عالمة يكون قد ألنه طبيبك استشر طويلة لفترات اإلسهال من تعاني كنت إذا

الذهانمثل الشديد العقلي االضطراب أشكال من شكل أي

عينيك.في الضغط مراقبة إلى تحتاج وقد تعديل إلى تحتاج قد جرعتك ألن مزمن ، الزاوية واسع زرق

-

-

: حالياًتتناوله كنت إذا طبيبك استشر

)الذهانلعالج المستخدمة األدوية (الذهان مضادات -
ردود تجعل قد  Stalevoأن تدرك أن يجب سرير. أو كرسي من النهوض عند الدم ضغط انخفاض يسبب قد دواء -

أسوأ.هذه الفعل

: بستاليفوالعالج أثناء أنت كنت إذا طبيبك استشر

أو ارتباك ، أو هياج ، أو بهزات ، أصبت إذا أو الشديدة ، الرعشة أو الصالبة شديدة تصبح عضالتك أن الحظ -

على بطبيبك اتصل  هذا ،من أي حدث إذا الدم. ضغط في واسعة تقلبات أو النبض ، في تسارع أو حمى ،
الفور
سلوككفي عادية غير تغيرات تالحظ أو انتحارية ، أفكار لديك أو باالكتئاب ، تشعر

أي استخدام أو القيادة عليك يجب فال هذا ، حدث إذا الشديد. بالنعاس تشعر أو فجأة ، تنام نفسك تجد

)"اآلالتواستخدام القيادة "قسم أيضاً انظر (آالت أو أدوات
فقد هذا ، حدث إذا ستاليفو. تناول في بدأت أن بعد سوءاً تزداد أو تبدأ المنضبطة غير الحركات أن الحظ

وزنك بمراقبة يوصى باإلسهال: اإلصابة عند باركنسون لمرض المضاد الدواء جرعة تغيير إلى طبيبك يحتاج

المحتملالمفرط الوزن فقدان لتجنب

قصيرة زمنية فترة خالل الوزن ونقص  )واإلرهاقالضعف (والوهن التدريجي الشهية فقدان من تعاني

الكبدوظائف ذلك في بما العام الطبي التقييم في النظر ينبغي هذا ، حدث إذا نسبياً.

.Stalevo"تناول عن توقفت إذا "قسم راجع  ، Stalevoاستخدام عن التوقف إلى بالحاجة أشعر

-

-

-

-

-

-

الرغبة إلى تؤدي اإلدمان تشبه أعراض إلى تتطور أنك الرعاية مقدم   /عائلتكأو أنت الحظت إذا طبيبك أخبر

باركنسون.مرض لعالج المستخدمة األخرى واألدوية  Stalevoمن كبيرة جرعات تناول في

غير بطرق للتصرف اشتهاء أو دوافع بتطوير تقوم أنك الرعاية مقدم   /عائلتكأو أنت الحظت إذا طبيبك أخبر

نفسك تؤذي أن يمكن معينة بأنشطة للقيام اإلغراء أو الدافع أو الدافع مقاومة تستطيع ال أنك أو لك بالنسبة معتادة

اإلفراط أو القمار إدمان تشمل أن ويمكن االنفعاالت على السيطرة اضطرابات السلوكيات هذه تسمى اآلخرين. أو

قد الجنسية.المشاعر أو األفكار بزيادة االنشغال أو طبيعي غير بشكل المرتفع الجنسي الدافع أو اإلنفاق أو األكل في

عالجاتك.مراجعة إلى طبيبك يحتاج

بستاليفو.األمد طويل العالج أثناء المنتظمة المخبرية الفحوصات بعض بإجراء طبيبك يقوم قد

.Stalevoتستخدم أنك طبيبك أخبر فضلك من جراحية ، لعملية الخضوع من بد ال كان إذا

العضالت تصلب االهتزاز ، الالإرادية ، الحركات مثل (الهرمية خارج أعراض لعالج  Stalevoباستخدام ينُصح ال

أخرى.أدوية تسببها التي  )العضالتوانقباضات

والمراهقوناألطفال

 Stalevoباستخدام ينصح ال لذلك ، محدودة. عاماً 18 عن أعمارهم تقل الذين المرضى لدى  Stalevoمع الخبرة

المراهقين.أو األطفال لدى

وستاليفوأخرى أدوية

أخرى.أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر
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-Bو  A-MAOمثبطات من مجموعات (اإلكتئاب لعالج معينة أدوية تتناول كنت إذا ستاليفو تتناول ال
MAO  مثبطات أوMAO  االنتقائيةغير(.

هذه:وتشمل األدوية. لبعض الجانبية واآلثار اآلثار من  Stalevoيزيد قد

مابروتيلين ، ديسيبرامين ، أميتريبتيلين ، موكلوبميد ، مثل االكتئاب لعالج المستخدمة األدوية -

وباروكستينفينالفاكسين

التنفسي ، الجهاز أمراض لعالج يستخدمان وإيزوبرينالين ، ريميتيرول

الشديدةالحساسية لتفاعالت يستخدمان األدرينالين ،

ميثيل ألفا الدم ضغط وانخفاض القلب أمراض لعالج وتستخدم والدوبوتامين ، والدوبامين النورأدرينالين

الدم.ضغط ارتفاع لعالج وتستخدم دوبا ،

باركنسون.مرض لعالج يستخدم الذي األبومورفين ،

-

-

-

-

-

هذه:وتشمل ستاليفو. تأثير من األدوية بعض تضعف قد

والقيءوالغثيان النفسية االضطرابات لعالج المستخدمة الدوبامين مضادات -

التشنجاتمن للوقاية ويستعمل الفينيتوين ، -

العضالت.إلرخاء يستخدم بابافيرين -

الوقت. نفس في الحديد ومكمالت ستاليفو تتناول ال لذلك ، الحديد. هضم عليك الصعب من  Stalevoيجعل قد

اآلخر.أخذ قبل ساعات 3 إلى 2 عن يقل ال ما انتظر منهم ، واحد أخذ بعد

Stalevoوالشراب الطعام مع

تناوله تم إذا جيد بشكل  Stalevoامتصاص يتم ال قد المرضى ، لبعض بالنسبة طعام. بدون أو مع ستاليفو تناول يمكن

. )والمكسراتوالبذور األلبان ومنتجات واألسماك اللحوم مثل (قصيرة بفترة تناوله بعد أو بالبروتين الغني الطعام مع

عليك.ينطبق هذا أن تعتقد كنت إذا طبيبك استشر

والخصوبةوالرضاعة الحمل

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

الدواء.هذا تناول قبل المشورة على

بستاليفو.العالج فترة خالل اإلرضاع يجوز ال

الماكناتواستعمال السياقة

عند خاص بشكل حذراً كن لذلك ، الدوار. أو بالدوخة تشعر يجعلك قد مما دمك ، ضغط  Stalevoيخفض قد

آالت.أو أدوات أي استخدام عند أو القيادة

أخرى مرة التام باالستيقاظ تشعر حتى فانتظر فجأة ، تنام أحياناً نفسك وجدت إذا أو الشديد ، بالنعاس شعرت إذا

أو اإلصابة لخطر واآلخرين نفسك تعرض فقد وإال يقظاً. تكون أن منك يتطلب آخر شيء بأي القيام أو القيادة قبل

الموت.

السكروزعلى يحتوي ستاليفو

السكريات ، بعض تتحمل ال أنك طبيبك أخبرك إذا . )قرص  /ملغ1.2 (سكروز على ستاليفو يحتوي

الطبي.المنتج هذا تناول قبل بطبيبك فاتصل

Stalevoتأخذ كيف 3.

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

متأكداً.

: السنوكبار للبالغين

يوم.كل تناولها يجب التي ستاليفو أقراص عدد عن بالضبط طبيبك سيخبرك -

أصغر.قطع إلى تقسيمها أو تقسيمها اللوحية األجهزة من الغرض ليس-

مرة.كل في فقط واحداً قرصاً تأخذ أن يجب-
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-

-

50 ستاليفو تتناول كنت إذا أقل. أو أعلى جرعة طبيبك يقترح قد للعالج ، استجابتك كيفية على اعتماداً

مجم ،200   /مجم18.75   /مجم75 مجم ، 200   /مجم12.5   /مجم

ال ملغ ، 200   /ملغ37.5   /ملغ150 أو ملغ 200   /ملغ31.25   /ملغ125 ملغ ، 200   /ملغ25   /ملغ100

اليوم.في أقراص 10 من أكثر تتناول

آثار من تعاني كنت إذا أو جداً ، ضعيف أو جداً قوي  Stalevoتأثير أن تعتقد كنت إذا الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

محتملة.جانبية

1الصورة
على بإبهامك اضغط ثم اإلغالق ، افتح مرة: ألول الزجاجة لفتح

1.الصورة انظر ينكسر. حتى الختم

يجبمما أكثر ستاليفو تناولت إذا

جرعة تناول حالة في الفور. على الصيدلي أو طبيبك مع تحدث ينبغي ، مما أكثر ستاليفو أقراص بالخطأ تناولت إذا

لون يتغير قد أو المعتاد من أسرع أو أبطأ قلبك ضربات معدل يكون فقد الهياج ، أو باالرتباك تشعر قد زائدة

بولك.أو عينيك أو لسانك أو بشرتك

Stalevoتأخذ أن نسيت إذا

منسي.قرص لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال

: التاليةالجرعة حتى واحدة ساعة من أكثر استمر إذا

العادي.الوقت في التالي اللوحي والكمبيوتر تتذكر ، أن بمجرد واحداً قرصاً خذ

: التاليةالجرعة حتى واحدة ساعة من أقل كان إذا

كالمعتاد.استمر ذلك بعد آخر. قرصاً تناول ثم ساعة ، لمدة انتظر تتذكر ، أن بمجرد قرصاً خذ

المحتملة.الجانبية اآلثار لتجنب ستاليفو أقراص بين ساعة عن يقل ال ما دائماً اترك

ستاليفوتناول عن توقفت إذا

تعديل إلى طبيبك يحتاج قد الحالة ، هذه مثل في بذلك. طبيبك أخبرك إذا إال ستاليفو تناول عن تتوقف ال

فجأة توقفت إذا األعراض. في كاف ٍبشكل للتحكم ليفودوبا ، وخاصة باركنسون ، لمرض المضادة األخرى األدوية

فيها.مرغوب غير جانبية آثار إلى ذلك يؤدي فقد للباركنسون ، مضادة أخرى وأدوية ستاليفو تناول عن

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

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

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

الجرعة.تعديل طريق عن الجانبية اآلثار من العديد تخفيف

:الفورعلى بطبيبك اتصل التالية ،األعراض من بستاليفو العالج أثناء عانيت إذا

في تسارع أو حمى ، أو ارتباك ، أو هياج ، أو بهزات ، وتصاب بعنف ، الرعشة أو الصالبة شديدة عضالتك تصبح -

رد  ، (NMSللذهان خبيثة متالزمة أعراض هذه تكون أن يمكن الدم. ضغط في واسعة تقلبات أو النبض ،

اضطراب (الربيدات انحالل أو  )المركزيالعصبي الجهاز اضطرابات لعالج المستخدمة لألدوية نادر حاد فعل

.)نادرحاد عضلي
شفتيك ، وجهك ، تورم جلدي ، طفح حكة ،  ، )جلديطفح (خاليا العالمات تشمل قد تحسسي ، فعل رد

البلع.أو التنفس في صعوبات يسبب قد هذا حلقك. أو لسانك

-
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)أشخاص10 كل من 1 من أكثر يصيب قد (جداً شائع
)الحركةخلل (المنضبطة غير الحركات -
.)الغثيان(بالغثيان الشعور -
المؤذيغير المحمر البني اللون إلى البول لون تغير -

عضليألم -

إسهال-

)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة
الدمضغط إرتفاع الدم ، ضغط إنخفاض بسبب إغماء أو دوار -

نعاسدوار ، باركنسون ، مرض أعراض تفاقم -

إمساكالفم ، جفاف حرقة ، وانزعاج ، البطن في آالم قيء ، -

تعب ، )الكوابيسذلك في بما (طبيعية غير أحالم ارتباك ، هلوسة ، النوم ، على القدرة عدم -

)انتحاريةأفكار مع ربما (واالكتئاب والقلق الذاكرة في مشاكل ذلك في بما - عقلية تغيرات -

أو المنتظمة غير القلب ضربات وسقوط  ، )الصدرفي ألم مثل (الشرايين أو القلب أمراض أحداث

متكرربشكل اإليقاع

التنفسفي ضيق

الجلدي ، الطفح التعرق ، زيادة

الساقين ، تورم العضالت ، تقلصات

الرؤيةتشوش

دمفقر

آالم صداع ، الوزن ، نقص الشهية ، قلة

المفاصل

البوليةالمسالك التهاب

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير
قلبيةنوبة -

الهضميةالقناة في نزيف -

الكبدوظائف اختبارات في واضطراب نزيف إلى تؤدي قد والتي الدم خاليا تعداد في تغيرات -

تشنجات-

بالضيقالشعور -

ذهانيةأعراض -

)القولونالتهاب (القولون التهاب -
)والعرقوالشعر واألظافر الجلد مثل (البول بخالف اللون في تغيرات -
البلعفي صعوبات -

التبولعلى القدرة عدم -

)المتاحةالبيانات من تقديره يمكن ال (معروف غير
باسم والمعروفة الحركية ، األعراض في للتحكم المطلوبة تلك تتجاوز  Stalevoمن كبيرة جرعات تناول في الرغبة

)الحركةخلل (طبيعية غير شديدة إرادية ال حركات من المرضى بعض يعاني . dysregulation dopamineمتالزمة
ستاليفو.من كبيرة جرعات تناول بعد أخرى جانبية آثار أو مزاجية تقلبات  ،

: التاليةالجانبية اآلثار عن اإلبالغ تم كما

.)الكبدالتهاب (الكبد التهاب -
متشوقمتلهف، -

التالية:الجانبية األعراض تواجه قد

يشمل:قد والذي ضاراً ، يكون قد بعمل للقيام الدافع مقاومة على القدرة عدم-

الخطيرةالعائلية أو الشخصية العواقب من الرغم على مفرط بشكل للمقامرة قوي دافع-

المثال ، سبيل على لآلخرين ، أو لك كبيراً قلقاً يثير الذي والسلوك الجنسي االهتمام زيادة أو تغيير-

المتزايدالجنسي الدافع

عليهالسيطرة يمكن ال الذي المفرط اإلنفاق أو التسوق-

طعام تناول (القهري األكل أو  )قصيرةزمنية فترة في الطعام من كبيرة كميات تناول (بنهم األكل-

.)جوعكإلشباع مطلوب هو مما وأكثر المعتاد من أكثر

األعراض.تقليل أو إدارة طرق سيناقشون السلوكيات ؛ هذه من أياً واجهت إذا طبيبك أخبر
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الجانبيةاألعراض عن التبليغ

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

/yellowcardالصفراء: البطاقة مخطط ويب موقع عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة.
www.mhra.gov.uk  عن البحث أوCard Yellow MHRA  فيPlay Google  أوStore App Apple . اإلبالغ خالل من

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

Stalevoتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

انتهاء تاريخ يشير . EXPبعد والكرتون الزجاجة على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية

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

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

ستاليفويحتويه ما

-

-

.entacaponeو  carbidopaو  levodopaهي  Stalevoفي الفعالة المواد

كاربيدوبا مجم 12.5 ليفودوبا ، مجم 50 على مجم 200   /مجم12.5   /مجم50 ستاليفو قرص كل يحتوي

إنتاكابون.مجم 200 و

الذرة ونشا المغنيسيوم وستيرات الصوديوم كروسكارميلوز هي اللوحي الجهاز قلب في األخرى المكونات

)(E1201والبوفيدون  )(E421والمانيتول
بولي المغنيسيوم ، ستيرات بروبيل ، هيدروكسي  ، )(E422 ٪)85(الجلسرين هي الفيلم طالء في المكونات

األصفر الحديد وأكسيد  ، )(E171التيتانيوم أكسيد ثاني السكروز ،  ، )(E172األحمر الحديد أكسيد 80 ، سوربات

E172)(.

-

-

العبوةمحتويات هي وما ستاليفو يبدو كيف

مغلفة غير محدبة مستديرة ، الرمادي ، أو البني باللون مطلية أقراص مجم: 200   /مجم12.5   /مجم50 ستاليفو

واحد.جانب على  LCE"50 "بـ ومعلمة

أحجام جميع تسويق يتم ال قد . )حبة250 أو 175 130 ، 100 ، 30 ، 10 ، (مختلفة عبوات أحجام بستة  Stalevoيأتي

العبوات.

شركة  التسويقترخيص صاحب

اوريون

1أوريونينتي

02200FI-إسبو
فنلندا

الصانع
7Joensuunkatu Pharma Orion 

Corporation Orion
24100FI-سالو

فنلندا

1Orionintie Pharma Orion 

Corporation Orion
02200FI-إسبو
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فنلندا

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

المتحدةالمملكة
44 +هاتف:

Pharma )UK( Ltd. 1635520300 Orion

مرة آخر النشرة هذه تعديل تم
2021.يناير  في.
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