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؟Tablet Stugilتفاعالت هي ما

دوائي.لتفاعل التعرض خطر في فأنت معينة ، مشروبات أو بأطعمة تخلطه أو دواء ، من أكثر فيه تتناول وقت أي في

الكلى مرض مرض مع تفاعل

معتدل

وفحص معقول جزء بتعديل ينُصح الكلى. عمل إعاقة من تعاني كنت حال في بحذر  Tablet Stugilاستخدام يجب

معتدلالكبد مرض خطيراً. الوهن كان إذا خاصة أمني ،

ومراقبة معقول جزء بتعديل ينُصح الكبد. قدرة في إعاقة من تعاني كنت حال في بحذر  Tablet Stugilاستخدام يجب

الدواء.هذا استخدام يقُترح ال الشديدة ، لإلعاقة بالنسبة للتوجيه. لطيفاً الضعف كان إذا خاصة ًالرفاهية ،

كبرىمعوية اضطرابات

الموت مثل حقيقية معوية مشاكل من يعانون الذين لألفراد عادي غير تأهب حالة في  Tablet Stugilاستخدام يجب

الحاالت.هذه مثل في بديل دواء استخدام يطُلب الهضمي. والجهاز المعدة في فتحة أو عائق أو الداخلي ،

الخمورالكحول مع التفاعل

مع التفاعل االستخدام. قبل أخصائيك استشارة المناسب من غامض. الخمور مع التفاعل

المعمليةاالختبارات

مختبر

إليها.الوصول يمكن ال البيانات

الغذاءمع التفاعل

تغذية

إليها.الوصول يمكن ال البيانات

الطبمع التفاعل
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ترامادولرائد

معقول جزء بتعديل ينُصح أفيونية. مادة على تحتوي التي األخرى األدوية بعض أو ترامادول استخدام عن األخصائي أبلغ

الحاالت.هذه في أمنية ومراقبة

الرائدالكيتوكونازول

األدوية لهذه المشترك التنظيم وصف يتم ال للطفيليات. المضادة األدوية بعض أو كيتوكونازول عقار باستخدام األخصائي أبلغ

المختص.طبيبك استشارة دون دواء أي استخدام عن تتوقف أال حاول الجانبية. اآلثار مخاطر الرتفاع نظراً

الرائداالريثروميسين

بشكل مرتفع الجانبية اآلثار خطر ألن األدوية لهذه المشترك التنظيم يقُترح ال لألخصائي. االريثروميسين استخدام عن أبلغ

المختص.طبيبك استشارة دون طبية وصفة أي استخدام عن تتوقف أال حاول استثنائي.

معتدلبروموكريبتين

عن تتوقف أال حاول معاً. األدوية هذه توجيه يجب كان إذا جزء تعديل إلى تحتاج قد لألخصائي. الدواءين كال استخدام عن أبلغ

ميجورسيسابريد المختص. طبيبك استشارة دون دواء أي استخدام

حاول الخيارات. أحد باستخدام ويوصى األدوية لهذه المشترك التنظيم وصف يتم ال لألخصائي. الدواءين كال استخدام عن أبلغ

المختص.طبيبك استشارة دون دواء أي استخدام عن تتوقف أال

؟Tablet Stugilعلى الموافقة تمت أين

الهند

اليابان

الجرعة؟تعليمات هي ما

الفائتة؟للجرعة تعليمات أي هناك هل

الجرعة لتعويض محاولة في الجرعة مضاعفة ينبغي ال المناسب. الوقت في التالية بالجرعة واستأنف الفائتة الجرعة تخطي

الفائتة.

زائدة؟جرعة تعليمات هناك هل

أكثر تكون وقد والتشنجات واإلثارة النعاس الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد زائدة. جرعة في اشتبه إذا بطبيبك اتصل

الشديدة.الحاالت في المعدة غسل ذلك في بما فورية طبية عناية إلى حاجة هناك تكون قد واألطفال. الرضع عند انتشاراً

؟Tablet Stugilبدائل هي ما

لها.كبديل استخدامها يمكن وبالتالي  ، Tablet Stugilمثل والشكل والقوة التركيب نفس لها التي باألدوية ، قائمة يلي فيما

Tablet D Cinirone
Tablet Mg20/  Mg 15D Kvert 

Industries Pharmaceutical Biochem
Ltd Labs Kivi
Ltd Pvt India Med Tas Tablet 

Mg 20/  Mg  15Cindom
فيرتيدومقرص

Pharmaceuticals Bsp Tablet Mg 

20/  Mg  15Synadom Ltd 

Pharmaceuticals Geno
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Ltd Pvt Care Health Rax TABLET MG
20/  MG 15D-CINERAX

Tablet Cz Domax  األدوية

  /Cure Tablet Mg 20السريعة

Mg  15Rhizand Ltd Science 

Life Alchemist Tablet Mg 20/ 
Mg  15D Spinil

األمعالجات

Ltd Pvt Pharma Swiss Tablet Mg 20

/  Mg  15Cz Domfast
Labs Auriga TABLET MG20/  MG

15AUGZIN
Inc Biotech Genesis Tablet Mg 20

/  Mg  15Trudom Ltd Pvt India 

Farmaco Pegasus Tablet Mg 20/  

Mg  15D Qvert
أقراصسي نوفادوم

والكيماويات لألدوية باسيفيك شركة

Pharma RKG Tablet Mg 20/  Mg 

15D Vertirid
قرص مجم 20   /مجم15 سينرون

فارماسيرف مان

Ltd Pvt Laboratories Navil Capsule Mg 

20/  Mg  15C Domitin Pharmaceuticals 

Biological Curagen Tablet Mg 20/  Mg 

15D Cinn Ltd Laboratories Morepen 

Tablet Mg 20/  Mg  15Stedidom

Ltd Pvt Pharma Eskag Tablet Mg 20/  

Mg  15Cinidom Ltd Pvt Pharmaceuticals 

Zodley TABLET MG20/  MG 15C-
DOMLEY Ltd Pvt Healthcare Kinedex 

Tablet Mg 20/  Mg  15Domgil

Pharmaceuticals Intel Tablet 

Mg 20/  Mg  15Domcin
Lab Drops Dew Tablet Mg20/  

Mg 15Cinadew

اللوحي Stugilقرص في الرئيسية النقاط

التأثير؟مدة هي ما

هي ما ساعات. 6 حتى الدواء هذا مفعول يستمر

العمل؟بداية

تحذيرات أي هناك هل اإلعطاء. من دقيقة 60 إلى 30 غضون في الدواء لهذا الذروة تأثير مالحظة يمكن

بالحمل؟خاصة

إثبات يتم لم عليها. ينطوي التي المخاطر تفوق المحتملة الفوائد كانت إذا إال الحوامل النساء في الدواء هذا باستخدام ينصح ال

الدواء.هذا تناول قبل الطبيب باستشارة ينُصح وبالتالي واضح ، بشكل الجنين على الدواء هذا تأثير

عادة؟تتشكل هل
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هناك هل عادة. تشكيل ميول أي عن اإلبالغ تم

الطبيعية؟الرضاعة من تحذيرات أي

باستشارة ينُصح الرضيع. على جانبية آثار حدوث خطر يوجد حيث المرضعات األمهات قبل من الدواء هذا باستخدام ينصح ال

الدواء.هذا تناول قبل المحتملة والمخاطر الفوائد في والنظر أطبائك

؟Tablet Stugilلـ الجانبية اآلثار هي ما

يجب الحاالت ، هذه مثل في أيضاً. فيها المرغوب غير اآلثار بعض  Tablet Stugilيسبب قد المقصود ، التأثير إلى باإلضافة

فعل رد أي واجهت إذا طبيبك إبالغ يرجى الجانبية. اآلثار من شاملة قائمة ليست هذه الفور. على الطبية العناية التماس عليك

للدواء.سلبي

صعوبة شيوعاً أقل كبير والقدمين واليدين واللسان والجفون والشفتين الوجه تورم

شائعرئيسي التنفس في

اضطرابات معتدلة شائعة تشنجات معتدل جلدي طفح

الشهرية الدورة اضطراب نادرة الرئيسية القلب ضربات

جفاف شيوعاً أقل معتدل والحنان الثدي ألم نادر معتدل

شائعمعتدل الفم

شيوعاً أقل معتدل الجنسية الغريزة فقدان

نادرنادر الرجال لدى النمو مثل

لوحي؟ستوجيل استعمال موانع هي ما

حساسية

تجاهه. الحساسية من معروف تاريخ لديهم الذين األشخاص في  Tablet Stugilباستخدام ينصح ال

النخاميةالغدة ورم

أمراض النخامية. الغدة في ورم من يعانون الذين لألشخاص  Tablet Stugilباستخدام ينصح ال

القلب

االحتقاني.القلب قصور مثل النشطة القلب أمراض من يعانون الذين لألشخاص  Tablet Stugilباستخدام ينصح ال

؟Tablet Stugilيوصف متى

غثيانو استفراغ

الهضمي.الجهاز اضطراب أو الكيميائي العالج عن ينجم قد الذي والقيء الغثيان منع أو لعالج  Tablet Stugilيستخدم

المعدةحركية اضطرابات

المعدة.إفراغ تسريع أو تأخر تشمل قد التي المعدة حركية اضطرابات عالج في أيضاً  Tablet Stugilيستخدم

Stugilقرص حول
مشاكل من يعانون الذين األفراد لدى والغثيان القذف ميل على تحافظ الدوبامين ، معارضي من تجمع التي األدوية من قطعة

من القريبة العضالت بإصالح الدواء يقوم باركنسون. لمرض األدوية بعض يتناولون الذين األشخاص وكذلك الهضمي الجهاز في

Tablet Stugilمنه ، - تستهلكه الذي الغذاء موت من يسرع النشاط هذا الخروج. عند الموجودة العضالت ويخفف المعدة مجرى
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أو يضبط أن أيضاً يمكن القذف. منع إلى باإلضافة واالضطراب ، بالغثيان الشعور يقلل مما الهضمي ، الجهاز إلى معدتك تصل

والنفط.بالغثيان الشعور من النهاية في سيقلل مما عقلك ، في التقيؤ بؤرة في التحريض من يقلل

بمرض المرتبط والغثيان القذف منع أيضاً يمكنه ذلك ، عن النظر بصرف بالشبع. والشعور والتورم والمرض القذف .مؤشرات

في التحريض يربيع أو يقلل فإنه ذلك ، إلى باإلضافة الغثيان. وتقليل بسرعة معدتك تفريغ طريق عن الوصفة تعمل باركنسون.

والقيء بالغثيان الشعور وسيتصدى أمعائك من الصادرة العصبية الرسائل خنق سيتم الرفع. بؤرة تسمى المخ من قطعة

Tablet Stugil  المعتدل الجزء لعالج جيداً استخدامه يمكن الدوبامين. معارضي باسم المعروفة األدوية مجموعة من جزء هو

من يعانون الذين لألفراد بالنسبة السكري. مرض أو المعدة بالتهاب الغالب في يرتبط والذي الهضمي ، الجهاز في الطعام من

Tablet Stugilيعالج أن يمكن الحالة ، هذه

للكبار حصة أكبر وجباتك. قبل دقيقة 30 إلى 15 من تناوله يتم ما عادة والذي مجم ، 10 هو  Tablet Stugilمن النموذجي الجزء

تأكد الصحية. وحالتك اآلن تتناولها التي المختلفة واألدوية جسمك ، وزن على يعتمد جسمك يناسب الذي الجزء مجم. 30 هي

ذلك ، ومع الحقاً. تناوله يمكنك جزء ، فقدان حالة في المختص. قبل من تعليمه تم كما المبلغ بهذا  Tablet Stugilتأخذ أن من

على السيطرة وفقدان والدوخة ، الحيرة ، الزائدة الجرعة تسبب أن يمكن الماضي. في فاتك ما لتعويض معاً جزأين تأخذ ال

الكالم.في صعوبة أو التكافؤ أو العضالت

عنصر أي أو  Stugilألقراص الحساسية فرط المصاحبة: الحاالت لديك كان إذا  Tablet Stugilتناول عدم منك يطُلب

الدواء.هذا من آخر

العضو في ورم الهضمي الجهاز في أو معدتك في انسداد أو تصريف مشاكل

النخامي

القلبمرض

الكبد وهن الدم في الكالسيوم أو البوتاسيوم أو المغنيسيوم من دقيقة غير أبعاد

المعتدل  /الشديد

في وجفاف وصداع ، دماغية ، وآالم األمعاء ، في رخاوة تكون أن يمكن  Tablet Stugilألخذ تصورها يمكن التي الجانبية اآلثار

استشارة يمكنك كذلك ، يكن لم إذا يومين. غضون في وتترك للغاية طبيعية ليست الجانبية اآلثار هذه الصدر. في عذاب أو الفم

 Tablet Stugilتناول عن والتوقف الفور على تصالحية اعتبارات عن البحث عليك يجب هذه ، عن النظر بصرف اختصاصيك.

القلبضربات في تناسق عدم المصاحبة: الجانبية اآلثار من أياً واجهت حال في

الضعفأو الثبات بعدم شعور

تناسق عدم الوجه في أو الحلق في تورم التنفس ، في صعوبة

الشهريةالدورة

انتفاخ الهالة. من الثدي حليب إطالق

الذكورعند الثديين

اآلن.حتى استشارة أي لديك ليس

 /)askquestion (/الطبيب اسأل

مفيدا؟هذا وجدت هل
المنتجتحسين في مالحظاتك ستساعدنا

رقمنعم
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مفيداًذلك وجدوا شخص 0

lyflink.in(/https://www.facebook.com)

(112483408314968322009/https://plus.google.com)

/(lyflink/https://twitter.com)

2019 )يونيو(حزيران 25 في الصفحة هذه في الواردة للمعلومات تحديث آخر تم

خطأعن اإلبالغ

طبيب؟عن تبحث

منك.بالقرب األطباء أفضل مع موعداً احجز

 /)دكتور  /بحث (/اآلن احجز

تنصل

ينبغي ال ذلك ، ومع وكاملة ، وحديثة دقيقة هنا المقدمة المعلومات أن من للتأكد الممكنة الجهود كل بذلنا لقد

فقط مرجعياً مصدراً  Lyflinkيوفر العالج. أو التشخيص أو المهنية الطبية للنصيحة كبديل معها التعامل

ألي مخدر وجود عدم أن االفتراض ينبغي ال شمولها. أو دقتها ذلك. يضمن وال األدوية عن الشائعة للمعلومات

أي  Lyflinkتتحمل ال مريض. ألي مناسبة أو فعالة أو آمنة المجموعة أو الدواء أن إلى يشير منها ، توليفة أو دواء

أي لديك كانت إذا أعاله. المقدمة المعلومات بمساعدة المدارة الصحية الرعاية جوانب من جانب أي عن مسؤولية

الشروط انظر الصحية. الرعاية مقدم أو ممرضتك أو طبيبك باستشارة بشدة نوصيك فنحن أدويتك ، حول شكوك

 /)terms-and-terms-medicine (/هنا التفصيليةواألحكام
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