
أقراص مجم 200 هيدروكلوريد سيليبرولول
أقراصمجم 400 هيدروكلوريد سيليبرولول

علىيحتوي ألنه الدواء هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة مهمة معلومات

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ

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

مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم

أعراضك.نفس هي

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 جانبية آثار

-

-

-

-

النشرة:هذه في هو ما
استخدامهدواعي هي وما هيدروكلوريد سيليبرولول هو ما 1.

هيدروكلوريدسيليبروولول تناول قبل تعرفه أن يجب ما 2.

هيدروكلوريدسيليبرولول تأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

هيدروكلوريدسيليبرولول تخزين كيفية 5.

أخرى.ومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما هيدروكلوريد سيليبرولول هو ما 1.

 Hydrochlorideتسمى (أقراص مجم 400 أو مجم  200Hydrochloride Celiprolol هو بك الخاص الدواء اسم

Celiprolol  النشرةهذه أنحاء جميع في(.
من مجموعة إلى هذا ينتمي . hydrochloride celiprololيسمى دواء على  Hydrochloride Celiprololيحتوي

استخدامه يتم الدم. ضغط خفض أو القلب ضربات معدل إبطاء طريق عن يعمل إنه بيتا. حاصرات تسمى األدوية

.)الدمضغط ارتفاع (الدم ضغط ارتفاع لعالج

هيدروكلوريدسيليبروولول تناول قبل تعرفه أن يجب ما 2.

كنت:إذا هيدروكلوريد سيليبرولول تأخذ ال

رد عالمات . )6القسم في المدرجة (الدواء هذا مكونات من أي أو هيدروكلوريد سيليبرولول من حساسية لديك-

اللسان.أو الحلق الوجه ، الشفتين ، في تورم التنفس ، أو البلع في مشاكل جلدي ، طفح تشمل: التحسسي الفعل

عدم من يعانون الماضي في  )إلختيمولول ، سوتالول ، بروبرانولول ، (بيتا حاصرات تجاه تحسسي فعل رد من عانيت

يعانون  )الدمضغط انخفاض (الدم ضغط انخفاض أو  )القلببطء باسم المعروف (شديد بطء   /القلبضربات انتظام

عدم من ويعاني  ، )ينبغيكما الدم قلبك فيها يضخ ال حالة هو القلب قصور (السيطرة عن يقل ال القلب في قصور من

الكاحلين.وتورم التنفس ، في وصعوبة القلب ، ضربات انتظام

مشاكل لديك الشرايين تصلب من تعاني أو أخرى قلبية مشاكل أو  )القلبإحصار (مفقودة قلب ضربات من تعاني

الكلى.في حادة

الحادة التنفس مشاكل من غيرها أو الصفير أو الربو من نوبات لديك ، كان أو لديك ، كان

عالجهيتم ال الذي القواتم ورم يسمى نادر ورم لديهم

تتناول شديد ، لمرض نتيجة عادة  ، )االستقالبيالحماض (دمك في الحمض من طبيعية غير مستويات لديك

.)للربومضاد دواء (الثيوفيلين بالفعل
رينودمتالزمة أو المحيطية الشرايين انسداد مرض من متأخرة مرحلة لديهم

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TITLE - CELIPROLOL HCL / SELECTO CELOL MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC
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قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث متأكداً ، تكن لم إذا عليك. ينطبق سبق مما أي كان إذا الدواء هذا تتناول ال

هيدروكلوريد.سيليبروولول تناول

واإلحتياطاتالمحاذير

كنت:إذا  Hydrochloride Celiprololتناول قبل طبيبك واستشر خاصة عناية توخى

-

-

-

 )هيدروكلوريدسيليبرولول تناول كيفية 3 ، القسم على االطالع يرجى (الكلى أو الكبد في مشاكل لديك
)الراحةأثناء الصدر في ألم (برينزميتال ذبحة لديك
اليدين أصابع لون تغير رينود مرض أعراض تشمل برجر. ومرض رينود مثل الدموية الدورة في ضعف لديك

الدواء.هذا تناول أثناء كثب عن طبيبك سيراقبك اإلحماء. عند األلم أو والوخز البرودة عند والقدمين

التاجية.الشرايين خالل من الكافية غير الدموية الدورة لديهم

أو ربو لديك لديك. كان إذا الدواء هذا طبيبك سيوقف الصدفية. باسم تعرف جلدية حالة مضى وقت أي في لديك كان

لديك  )الرئةانتفاخ أو الهوائية الشعب التهاب تسمى (الرئة في األمد طويلة مشاكل بسبب التنفس في مشاكل

بيتاحاصرات دواء طريق عن  )الدرقياالنسمام (الدرقية الغدة نشاط فرط آثار إخفاء يمكن حيث الدرقية الغدة في مشكلة

إلى تحتاج التي التأقية التفاعالت ذلك في بما األخرى ، األدوية تجاه خاصة الشديدة ، الحساسية من تاريخ لديك

عالج إيقاف في طبيبك يرغب قد نحلة ؛ أو دبور لدغة بعد المثال. سبيل على للحساسية مضاد عالج

Hydrochloride Celiprolol  محتمل.تحسسي تفاعل لمنع

في السكر نقص (الدم ضغط انخفاض أعراض أن السكري مرضى يدرك أن يجب السكر. بمرض مصاب

بيتاحاصرات أدوية بواسطة تختفي قد  )الدم

صارمةطبية مراقبة تحت الدواء هذا طبيبك سيعطي األدوية. مع السيطرة تحت القلب في قصور أي لديك

منتظمة.غير أو بطيئة قلب ضربات لديك

-

-

-

-

-

-

-

-

-

كنت:إذا  Hydrochloride Celiprololتناول أثناء

أسبوع مدى على تدريجيا ًالجرعة تخفيض يجب الدواء ، هذا إيقاف طبيبك ويريد القلب في مشاكل أي لديك-

الذبحة نوبات من للوقاية بديل عالج أي في طبيبك يفكر قد األمر ، لزم إذا نفسه ، الوقت في أسبوعين. إلى

الصدرية.

أطفال
األطفال.في  Hydrochloride Celiprololباستخدام ينصح ال

التخديرأو العمليات
في بما (عملية أو لتخدير ستخضع كنت إذا  Hydrochloride Celiprololتتناول كنت إذا األسنان طبيب أو طبيبك أخبر

.)األسنانجراحة ذلك

الرياضة:في المخدرات اختبار

األدوية.وجود من للتحقق بول أو دم فحص لديك كان إذا إيجابية نتيجة  Hydrochloride Celiprololيعطي قد

هيدروكلوريدوسيليبرولول األخرى األدوية
تم التي األدوية ذلك في بما أخرى ، أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

األدوية بعض عمل طريقة على يؤثر أن يمكن  Hydrochloride Celiprololألن وذلك طبية. وصفة بدون عليها الحصول

.Hydrochloride Celiprololعمل طريقة على األخرى األدوية بعض تؤثر أن يمكن أيضاً ، األخرى.

تتناول:كنت إذا الحذر توخي يجب

سوتالول ، أميودارون ، كينيدين ، ديسوبيراميد ، المثال. سبيل على القلبي النظم اضطراب لعالج دواء-

بروبيفينوندافيتيليد ، إيبوليتايد ، هيدروكينيدين ،

نيفيديبين ، ديلتيازيم ، فيراباميل ، مثل. الدم ضغط ارتفاع أو الصدر في ألم القلب ، أمراض لعالج أخرى أدوية

تتناول كنت إذا كلونيدين. أو بيبريديل ريزيربين ، جوانفاسين ، دوبا ، ميثيل ألفا ديجوكسين ، ديجيتوكسين ،

clonidine  وHydrochloride Celiprolol  ، ًمنك طلب إذا إال الكلونيدين تناول عن التوقف عليك يجب فال معا

الكلونيدينإيقاف من أيام عدة قبل  Hydrochloride Celiprololبإيقاف طبيبك سيقوم بذلك. القيام الطبيب

-



وإيزوسوربيد إيزوسوربيد نيترات أحادي  ، )النتروجليسرينباسم المعروف (الغليسريل نترات ثالثي مثل األوعية موسعات-

 )الصدريةوالذبحة القلب قصور الدم ، ضغط ارتفاع لعالج تستخدم (ذلك إلى وما الصوديوم نتروبروسيد النترات ، ثنائي
هيدروكلوروثيازيدأو كلورثاليدون مثل  )"الماءأقراص ("البول مدرات

فينيلزين مثل  )(MAOIأوكسيديز مونوامين مثبطات باسم المعروفة العقلي االكتئاب لعالج المستخدمة األدوية

وإيزوكربونيازيد.وموكلوبميد وترانيلسيبرومين

. )ميتفورمينجليبنكالميد ، مثل (الفم طريق عن للسكري المضادة األدوية أو األنسولين مثل السكري أدوية

كثبعن الدم في السكر نسبة مراقبة يجب

إعطاء يتم . )الحساسيةأو الربو القلب ، قصور الدم ، ضغط انخفاض لعالج يستعمل (أدرينالين أو نورادرينالين

طبيإشراف تحت دائماً واألدرينالين النورادرينالين

الربو ألدوية المستخدمة األدوية

كمخدرالمستخدمة

. )والعيناألنف قطرات أو السعال أدوية في الموجودة (بروبانوالمين فينيل سودوإيفيدرين ، فينيليفرين ، مثل األدوية

مثل العقلية األمراض لعالج المستخدمة  Hydrochloride Celiprololأدوية تأثير مع األدوية هذه تتعارض قد

مثل (الحلقات ثالثية االكتئاب مضادات معظم أو  ، )تريفلوبيرازينكلوربرومازين ، مثل (الفينوثيازين الباربيتورات ،

.)ديسيبرامينكلوميبرامين ، أميتريبتيلين ، إيميبرامين ،

مثل  )(NSAIDsالستيرويدية غير لاللتهاب المضادة األدوية مثل األلم لتخفيف المستخدمة األدوية

واإلندوميتاسيناإليبوبروفين

.)وعالجهاالمالريا من للوقاية يستخدم دواء (ميفلوكين
يقلل فقد  ، )األلملعالج يستخدم دواء (فلوكتافينين بسبب الدم ضغط في انخفاض أو صدمة من تعاني كنت إذا

فيراباميل مثل األدوية مثل الحاالت هذه لعالج المستخدمة األدوية فعالية من هيدروكلوريد سيليبرولول

العرن ونبتة وريفامبيسين وإيتراكونوزول وكيتوكونازول وكينيدين وسيكلوسبورين وكالريثروميسين وإريثروميسين

قد المتعدد. التصلب عالج في المستخدمة فينجوليمود ، تمتصها. التي الدواء كمية على تؤثر قد التي المثقوب

عالجك.بدء طبيبك يراقب

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

والشرابالطعام مع هيدروكلوريد سليبرولول
شيء كأول  Hydrochloride Celiprololتناول يفضل كذلك. يعمل ال فقد بالطعام ، الدواء هذا تتناول كنت إذا

تناقش حتى الكحولية المشروبات اشرب التفعلبساعتين.بعده أو واحدة بساعة الطعام قبل الصباح ، في

تجنبه يجب لذا تمتصها ، التي هيدروكلوريد سيليبرولول كمية من الحمضيات عصائر تزيد طبيبك. مع التأثيرات

الدواء.هذا تناول أثناء

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

الدواء.هذا تناول قبل المشورة

تتناول كنت إذا هيدروكلوريد. سيليبرولول إعطاؤك يتم فقد أماناً ، أكثر بديل أي على العثور من طبيبك يتمكن لم إذا

يستمر المعالجة ، األم من الوالدة حديثي حالة في التوليد. ممرضة تخبر أن يجب الحمل ، أثناء هيدروكلوريد سيليبروولول

التنفس. صعوبة أو القلب قصور أو القلب ضربات بطء التأثيرات تشمل أن يمكن أيام. لعدة األدوية من النوع هذا نشاط

الحياة.من األولى الخمسة إلى الثالثة األيام في الوالدة لحديثي الدقيقة بالمراقبة يوصى لذلك

على طبيبك إلى التحدث عليك يجب حامل ، أنك للتو ووجدت  Hydrochloride Celiprololبالفعل تتناول كنت إذا

الفور.

لإلرضاع ، تخططين أو طبيعية رضاعة ترضعين كنت إذا هيدروكلوريد. سيليبرولول تتناول كنت إذا ترضع ال أن يجب

الدواء.هذا تناول قبل الصيدلي أو طبيبك مع التحدث عليك يجب

الماكناتواستعمال السياقة
أو الصداع أو االهتزاز مثل الجانبية اآلثار زيادة وكذلك والتعب بالدوار تشعر قد الدواء ، هذا استخدام أثناء

آالت.أو أدوات أي تستخدم وال تقود فال هذا ، حدث إذا البصرية. االضطرابات

هيدروكلوريدسيليبرولول تأخذ كيف 3.

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



-

-

-

الماء.من كوب مع كاملة األقراص ابتلع

تناول تذكر على لمساعدتك بساعتين. الطعام بعد أو بساعة الطعام قبل الباكر ، الصباح في األقراص تناول يفضل

الصباح.في شيء أول ذلك يكون أن ويفضل يوم ، كل الوقت نفس في تناوله على التعود حاول دوائك ،

هي:بها الموصي الجرعة

في واحدة مرة  Hydrochloride Celiprololمن ملغ 200 هي بها الموصى البدء جرعة -السن كبار ذلك في بما الكبار

مجم 400 القصوى الجرعة اليوم. في مرة مجم 400 إلى جرعتك طبيبك سيزيد أسابيع ، 4 إلى 2 بعد األمر لزم إذا اليوم.

اليوم.في مرة

أو طبيبك إلى تحدث جداً ، ضعيف أو جداً قوي  Hydrochloride Celiprololأقراص تأثير بأن انطباع لديك كان إذا

الصيدلي.

أقل جرعة طبيبك يعطيك فقد الكلى ، في مشاكل من تعاني كنت إذا الكلى:أو الكبد في مشاكل من يعانون الذين الكبار

ضعف من يعانون الذين للمرضى مناسباً النصف إلى الجرعة تخفيض يكون قد الحاجة. حسب ويزيدها أعاله مذكور هو مما

 Hydrochlorideباستخدام ينصح ال . )الدقيقةفي مل 15-40 حدود في الكرياتينين تصفية (الكلى وظائف في متوسط

Celiprolol  الدقيقةفي مل 15 من أقل الكرياتينين تصفية (الكلى وظائف في شديد ضعف من يعانون الذين للمرضى( .

الكبد.في مشاكل من يعانون الذين المرضى في  Hydrochloride Celiprololمن منخفضة جرعات باستخدام ينصح

لألطفال Hydrochloride Celiprololإعطاء ينبغي ال -أطفال

األمرلزم إذا  Hydrochloride Celiprololمن جرعتك خفض طبيبك يقرر قد -كبير

ينبغيمما أكثر هيدروكلوريد سيليبرولول تناولت إذا
في وصعوبة الضعف ، أو بالدوار والشعور الدم ، ضغط وانخفاض القلب ، ضربات بطء مثل أعراض لديك يكون قد

خذ الفور. على المستشفى في سببية قسم أقرب إلى اذهب أو بطبيبك اتصل القلب. في مشاكل أو والصفير التنفس ،

تناولته.ما طبيبك يعرف حتى معك األقراص بعض أو النشرة هذه

هيدروكلوريدسيليبرولول تناول نسيت إذا
لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال التالية. الجرعة وقت حان إذا إال تتذكرها ، أن بمجرد فتناولها جرعة ، تناول نسيت إذا

المنسية.الجرعة

هيدروكلوريدسيليبرولول تناول عن توقفت إذا

ببطء جرعتك طبيبك سيقلل بسرعة. حالتك تتفاقم فقد  ، Hydrochloride Celiprololتناول عن فجأة توقفت إذا

أيام.10 إلى 7 مدى على

تعود فقد وإال بتحسن ، شعرت لو حتى توقفهم ، ال التوجيهات ؛ حسب وطالما التوجيهات حسب أقراصك خذ

األعراض.

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

خطيرةجانبية أعراض

اذهب أو الفور ، على طبيبك وأخبر  Hydrochloride Celiprololتناول عن توقف يلي ، مما أي حدوث حالة في
مستشفى:أقرب في اإلصابات قسم إلى

اللسان.أو الحلق الشفتين ، الوجه ، إنتفاخ التنفس ، أو البلع في مشاكل جلدي ، طفح تحسسي: فعل رد -



وتساقط الشمس ، ألشعة الحساسية وزيادة ألمها ، أو المفاصل وتورم األنفلونزا ، أعراض تشبه بأعراض تصاب-

ما عادة . )(SLEالجهازية الحمامية الذئبة تسمى حالة لديك أن هذا يعني قد الدم. وفقر البطن ، وآالم الشعر ،

.Hydrochloride Celiprololتوقف بعد األعراض هذه تختفي

هيدروكلوريد. لسيليبرولول خطير تحسسي فعل رد لديك يكون فقد لديك ، كان إذا خطيرة. جانبية اعراض هذه

المستشفى.دخول أو عاجلة طبية عناية إلى تحتاج قد

يلي:مما أياً الحظت إذا مستشفى بأقرب اإلصابات قسم إلى اذهب أو الفور على طبيبك أخبر

)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة جانبية أعراض
على عالمات هذه تكون قد االستلقاء. وضعية من الوقوف عند خاصة إغماء أو ضعف أو الرأس في خفة أو دوار-

الدم.ضغط انخفاض

مفرطةحكة جلدي ، طفح -

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

-

القلبضربات

التنفسفي ضيق

)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (نادرة جانبية أعراض
التمرين ، بعد التنفس في وصعوبة القدمين أو الكاحلين أو اليدين تورم مع سابقاً الموجود القلب قصور تفاقم-

والقدمينلليدين األرجواني أو واألزرق البارد والتلوين

وصعوبة والسعال الصدر وضيق التنفس وضيق والتعب والقشعريرة الحمى مثل بأعراض المصحوبة الرئة أمراض

الربو.تاريخ أو الربو مرضى عند خاصة التنفس وضيق الرئة والتهاب التنفس

الجلد.تحت الكدمات أو المعتاد غير النزيف الشرى ، االحمرار ، الحكة ، مثل التحسسية الجلد تفاعالت

-

-

المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال معروف: غير

-

-

)السكريداء (سابقاً تشخيصه تم الذي السكري مرض تفاقم
داء (السكري داء من تشخيصها يتم لم حالة هذه تكون قد الوزن. وفقدان الشهية وزيادة الزائد والتبول العطش زيادة

واضحة.تصبح وقد  )السكري

القلبقصور منتظمة ، غير أو بطيئة أو سريعة قلب ضربات

موجودة.غير أشياء رؤية أو أصوات سماع مثل بالواقع ، االتصال فقدان الذهان: عالمات

-

-

وجود في األعراض هذه تظهر قد (واالرتعاش القلب ضربات سرعة مثل أعراضاً المجموعة هذه في األدوية تخفي قد

.)الدرقيةالغدة نشاط وفرط السكر سكري

يلي:مما أياً الحظت إذا طبيبك أخبر

)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة جانبية أعراض
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الراسصداع

أو اليدين برودة  )المنضبطغير االهتزاز (الهزات الكوابيس ، السيئة ، األحالم النوم ، صعوبة المفرط ، النعاس

الدمضغط انخفاض  ، )رينودمرض (القدمين

الفم ، جفاف البطن ، في الراحة وعدم األلم  ، )بالمرضالشعور (القيء أو  )بالغثيانالشعور (الغثيان

التعب.المفاصل ، آالم العضالت ، تقلصات

المفرط التعرق أو الساخنة الهبات

مكتئبمزاج

نقص الجلد ، على الزحف أو والحرقان والتنميل ، واإلبر ، الدبابيس مثل الجلد في عادية غير أحاسيس

الطاقة

عليهالحفاظ أو االنتصاب في صعوبة

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

-

منخفضدم ضغط

النومفي صعوبة



)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (نادرة جانبية أعراض
-

-

-

-

األذنين في طنين

اإلمساك

العضالتضعف

الجنسي.الدافع وانخفاض الرجال ، عند الجنسي العجز

)شخص10000 بين من 1 حتى لدى تظهر قد (جداً نادرة جانبية أعراض
-

-

-

االرتباكيتغير والسلوك المزاج

الموجودة الصدفية تفاقم أو  )الصدفية(فضية قشور مع غالباً األحمر ، الجلد من سميكة بقع مع جلدي مرض

سابقاً.

المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال معروف: غير

-

-

عرج. حدوث في النهاية في يتسبب وقد المشي أثناء يتطور كلتيهما أو الساقين إحدى في التقلصات يشبه ألم

طريق عن الحسية االنطباعات هذه تتولد حقيقية. تصورات وكأنها تبدو مشوهة أو خاطئة حسية تجارب (الهلوسة

)تذوقهاأو شمها وحتى وشعورها وسماعها رؤيتها ويمكن خارجية ، منبهات أي طريق عن وليس العقل

العدسات يستخدم المريض كان إذا العين وجفاف الرؤية اضطرابات أو الرؤية وضوح عدم أو الرؤية ضعف -

الالصقة

)رخوبراز (اإلسهال

-

-

المعمليةاالختبارات بعض نتائج في تغييرات هناك تكون قد

-

-

-

في زيادة  )(ANAللنواة المضادة األجسام في زيادة

الترانساميناساتمثل الكبد إنزيمات

الدم.في الجلوكوز من طبيعية غير مستويات أيضاً الدم اختبار يظُهر قد

أو طبيبك إخبار فيرجى النشرة ، هذه في مدرجة غير جانبية آثار أي الحظت إذا أو الجانبية ، اآلثار من أي تفاقمت إذا

الصيدلي.

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

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

على:الصفراء البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة.

/ .yellowcardالدواءهذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل .من
www.mhra.gov.uk

هيدروكلوريدسيليبرولول تخزين كيفية 5.

احتفظ  األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

مئوية.درجة 25 فوق التخزين يجوز ال الخارجي. الكرتون في بالعبوة

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

الشهر.نفس

األدوية 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

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

هيدروكلوريد:سيليبرولول يحتوي ماذا

-

-

السيليبرولولهيدروكلوريد من ملغ 400 أو ملغ 200 هو النشط العنصر

الغروية السيليكا الصوديوم ، كروسكارميلوز مانيتول ، الجريزوفولفين ، السليلوز هي األخرى المكونات

المغنيسيوم.وستيرات الالمائية

في  )(E104أصفر وكينولين 400 ماكروغول مع  ، )(E171التيتانيوم أكسيد وثاني هيدروميلوز على نفسه الغالف يحتوي

مجم.400 أقراص في مونوهيدرات والكتوز 4000 ماكروغول مع أو مجم 200 أقراص



العبوة:محتويات هي وما هيدروكلوريد سيليبرولول يبدو كيف

مطلية الجانبين ، من محدبة كبسولة ، شكل على اللون ، صفراء أقراص هي أقراصمجم 200 هيدروكلوريد سيليبرولول-

سيليبرولول  اآلخر.الجانب على عميق فاصل وخط الفصل خط من واحد جانب على  "200"عليها منقوش رقيقة ، بطبقة

رقيقة ، بطبقة مطلية الجانبين ، من محدبة كبسولة ، شكل على اللون ، بيضاء أقراص هي أقراصمجم 400 هيدروكلوريد

 hydrochlorideأقراص تتوافر اآلخر. الجانب على عميق فاصل وخط الكسر خط من واحد جانب على  "400"عليها منقوش

Celiprolol  نفطة.شرائط في بالفيلم مغلف قرص 100 و 56 و 50 و 30 و 28 و 20 و 10 من عبوات في

-

-

العبواتأحجام جميع تسويق يتم ال قد  *

(رانباكسي  التسويقترخيص صاحب
المحدودة )المتحدةالمملكة
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المتحدةالمملكة
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2017.يوليو في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم


