


   50-ڤزيناك   
 أقراص مقاومة لعصارة المعدة

مغ 50ديكلوفيناك الصوديوم   
 

 
يرجى قراءة هذه النشرة بتمعن قبل تناول هذا الدواء ألنّها تحتوي على 

.معلومات تهّمكم  
.قد تحتاجون إلى قراءتها مّرة أخرى .احتفظوا بهذه النشرة -  
.ينأو الصيدالإن كانت لديكم استفسارات أخرى، اسألوا الطبيب  -  
قد يكون . ال تعطوه ألشخاص آخرين. لقد ُوصف هذا الدواء لكم شخصيّا -

.كانوا يبدون نفس األعراض الذين تعانون منهاإن مضّرا بصحتهم حتّى و   
مذكور  إذا أحسستم بأّي تأثير غير مرغوب فيهي نأخبروا الطبيب أو الصيدال -

  .أم ال في هذه النشرة
 
 

يستعمل؟ حالة أّية في و 50-ڤزيناك هو ما. 1  
على مادة ديكلوفيناك الصوديوم و بهذا فهو ينتمي إلى  50-ڤزيناكيحتوي 

.ستيروديةالفصيلة مضادات االلتهاب ال  
:في الحاالت اآلتية 50-ڤزيناكيوصف    

 • عند الطفل ابتداء من 35 كغ (12 سنة تقريبا):
.عند الطفل ْلِتهاِبيّ اال روماتزمالعالج  >  

 • عند البالغ و الطفل أكثر من 15 سنة:
:عالج أعراضي طويل المدى >  

وماتويدّي،  الَمفاِصلِ  االْلِتهاِبي المزمن خاصة اْلِتهابُ  الروماتزم -     الرُّ
الَفقاِريَّة المقسط أو المتالزمات المشابهة مثل متالزمة  الَمفاِصلِ  اْلِتهابُ 
.الصدفي المفاصل و إلتهابرايتر -لوروا -فيسنغر  

.بعض التهابات المفاصل المؤلمة و المسببة للعجز -      
:قصير المدى أعراضي عالج >  

التهاب  آالم الكتف الحادة،(الهجمة الحادة للروماتزم الالمفصلي  -    
).الوتر، التهاب الجراب  

.التهاب المفاصل النقرسي -      
      .آالم حادة ناتجة عن التهاب المفاصل -    
عرق مثل (آالم قطنية حادة و آالم حادة ناتجة عن تهّيج العصب  -    

).النسا  
   .عالج آالم الدورة الشهرية بعد استبعاد كل سبب مرضي ممكن >

 
؟ 50-ڤزيناك تناول قبل معرفتها يجب التي المعلومات هي ما. 2  

:موانع االستعمال  
:50-ڤزيناك ال تتناولوا أبدا  

عد انقطاع الدورة أسبوعا ب 24(أشهر كاملة من الحمل  5بعد  ما -
).الشهرية  

سوابق الحساسية أو الربو الناتجة عن تناول هذا الدواء أو دواء شبيه،  -
.الالستيرودية، حمض األستيل ساليسيليك االلتهاب مضاداتخاصة   

-سوابق الحساسية المفرطة لمادة الديكلوفيناك أو أحد مكونات ڤزيناك -
50.  

سابق أو قرحة معدية ناتجة عن عالج سابق  معوي-نزيف معدي -
   . الالستيرودية االلتهاب بمضادات

  .عشرلإلثني أو /و قديمة، في تطّور أو ناكسة للمعدةقرحة  -
دماغي أو أي نزيف آخر في طور معدي، نزيف -نزيف معوي -

.الحدوث  

.اعتالل وخيم للقلب -  
.اعتالل وخيم للكبد -  
.اعتالل وخيم للكلى -  
).ير المالئم لهذا الدواءغ الدوائي المقداربسبب (كغ  35الطفل أقل من  -  
 

:تحذيرات و احتياطات االستعمال  
إلى ارتفاع نسبة حدوث  50-قد يؤدي تناول األدوية الشبيهة لڤزيناك -

يزيد خطر االصابة بازدياد . حادثة وعائية دماغية النوبات القلبية أو
.الجرعات و مدة العالج  

.ال تتعدوا أبدا الجرعات الموصوفة وال مّدة العالج  
 وعائية حادثةان كنتم تعانون من اعتالالت قلبية، ان تعرضتم إلى  -

تظّنون أّن لديكم عوامل خطورة لهذه األمراض، دماغية أو ان كنتم 
  .  يرجى ابالغ الطبيب أو الصيدلي 

-المسنين أكثر عرضة للتأثيرات الجانبية، خاصة النزيف المعدي -
يجب الحرص على مراقبة الوظائف . المعوي، القرحة  و االنثقاب

ال المقدار يجب استعم. الكلوية، الكبدية و القلبية أثناء تناولهم لهذا الدواء
.   الدوائي األخفض و ذلك ألقصر مّدة زمنية الزمة لتخفيف األعراض  

- في الحاالت اآلتية، يرجى اعالم الطبيب قبل تناول ڤزيناك-50،ألّن 
 تعديل الجرعة قد يكون ضروريا:

سوابق الربو يصحبه االلتهاب المزمن لألنف و الحنجرة ، االلتهاب  -
.أنفيةالمزمن للجيوب أو سالئل   

في هذه  .اضطراب تخثر الدم أو تناول أدوية مضاّدة لتخثر الدم -
معوية -قد يؤدي هذا الدواء إلى ظهور اضطرابات معدية الحاالت،

.وخيمة  
معوي، قرحة -فتق حجابي، نزيف معدي(اضطرابات هضمية سابقة  -

، داء فِيّ النَّزْ  والَقولونِ  الُمْسَتقيمِ  ، اْلِتهابُ )معدية أو قرحة االثني عشر
.كرون  

.اعتالل في القلب، الكبد أو الكلية -  
  

:استعمال أدوية أخرى  
أعلموا الطبيب أو الصيدلي إن كنتم بصدد تناول، تناولتم مؤّخرا، أو كنتم 

مقبلين على تناول أّي دواء آخر بما فيه األدوية المقتناة من دون وصفة 
.طبّية  

:50-ڤزيناكاألدوية التالية عند التناول المتزامن ل مفعولقد يتغير   
أو أحد مضاّدات االلتهاب ) حمض األستيل ساليسليك(األسبرين  -

.الالستيرودية األخرى  
، الهيبارين القابلة )مثل الوارفارين(مضاّدات تخّثر الدم عن طريق الفم  -

مثل (للخثرة ة للحقن، مضادات الصفيحات الدموية، المواد األخرى الحالّ 
).التيكلوبيدين  

.الليثيوم -  
.ميثوتريكسات -  
.الستيروييد القشري -  
 بيتا، محصراتل، مثبطات أنزيم تحويل األنجيوتنسين، مدرات التبوّ  -

.IIاألنجيوتنسين  مستقبالت مناهضات  
 السيروتونين امتصاص اعادة مثبطات(بعض مضادات االكتئاب  -

).االنتقائية  
.بيميتريكساد -  
.سيكلوسبورين، تاكروليموس -  
.ديفيرازيروكس -  
.ديڤوكسين -  
.مضادات داء السكري -  

.كولستيرامين، كولستيبول -  
.كينولون -  
.سولفينبيرازول -  
.فينانتويين -  

و  50-لڤزيناكفي جميع الحاالت، ينصح بتفادي االستعمال المتزامن 
.األدوية األخرى من دون استشارة الطبيب  

 
:الحمل  

من الحمل ألنه يمثل  أشهر كاملة 5 ما بعد 50-ڤزيناكاستعمال  يمنع
خالل  50- ينصح بتناول ڤزيناكال. على صحة األم و الطفلخطرا 

.   الفصلين األول و الثاني من الحمل من دون استشارة الطبيب  
        

يمر هذا الدواء في حليب األم، و لهذا ينصح بتفادي استعماله  :الرضاعة
. الرضاعة خالل مّدة  

 
:اآلالت استعمال و المركبات قيادة  

في بعض الحاالت النادرة، قد يؤدي تناول هذا الدواء إلى االحساس  
إذا أحسستم بأحد هذه . الرؤيةفي أو اضطراب /، نعاس وناربدو

.اآلالت استعمال أو المركبات األعراض، ينهى عن قيادة  
   
 

؟50-ڤزيناك" تناول كيفية .3  
التتّبع الصارم لتوجيهات الطبيب عند احرصوا على 

.تناولكم لهذا الّدواء  
:الجرعة  

 عند البالغين: 
 * في عالج التهاب و آالم المفاصل:

مرات في اليوم  3، 50-ڤزيناك من واحد قرص: عالج الهجمة الحادة -
   .أيام 7لمّدة 

  . ، مرتين في اليوم50-ڤزيناكقرص واحد من : عالج المداومة -
* في عالج آالم الدورة الشهرية: قرص واحد من ڤزيناك-50، مرتين في 

.  اليوم  
 

 عند األطفال من 35 كغ إلى 50 كغ (من 12 إلى 15 سنة):
عموما، تقّدر . تحّدد الجرعة وفقا لوزن الطفل: االْلتِهاِبيّ  الروماتزم

 3أو  2موّزعة على  كغ/مغ 3إلى  2بـ  اليومية االجمالية الجرعة
:جرعات، أي  

.اليوم في مرات 3مرتين إلى  ،50-ڤزيناك من واحد قرص   
     

:طريقة االستعمال  
.يؤخذ هذا الدواء عن طريق الفم  

.تبلع األقراص بكوب كبير من الماء، من دون مضغ أو مص  
.يستحسن تناول األقراص أثناء الوجبات  

  
:مّدة العالج  

.أيّام 7عالج الهجمة الحادة، يجب أن ال تتعّدى مّدة العالج  يف  
 

:فرط الجرعة  
إذا تناولتم جرعة مفرطة من ڤزيناك-50، أبلغوا في الحين الطبيب أو 

  ).021.97.98.98(  السموم لمكافحة الوطني المركز ي أونالصيدال
ال يظهر جدول أعراض ممّيز،  50-ڤزيناك ّن تناول جرعة مفرطة منإ

وجع الرأس، هيجان، تشّنج : أن تظهر ألعراض التاليةولكن يمكن ل

، )خاصة عند األطفال الصغار(دوران، اختالج عضلي، هيوجية، رنح، 
آالم في المعدة، غثيان، قيء، قيء دموي، اسهال، قرحة المعدة و االثني 

   .عشر، اضطراب الوظيفة الكبدية، قلّة التبّول
 التدبير العالجي:

.ي إلى وسط استشفائي مختصنقل فور -  
.تفريغ سريع للدواء المبتلع عن طريق غسل المعدة -  
اسراع التخلّص من الدواء، تصفية الدم في حالة تسّمم : عالج أعراضي -

وخيم مصحوب بقصور كلوي، ديازيبام أو فينوباربيتال في حالة 
.االختالج  

  
:50-ڤزيناكإذا نسيتم تناول   

.تتناولوا جرعة مضاعفة من أجل تعويض الجرعة التي نسيتم أخذها ال   
 

ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟. 4  
فيها  كباقي األدوية، قد يتسبّب هذا الّدواء في ظهور تأثيرات غير مرغوبة

.عند بعض المرضى  
أقّل من شخص في ( شائعة مرغوب فبها غير تأثيرات

10(:  
تشنجات بطنية، اضطرابات آالم في المعدة، غثيان، قيء، اسهال،  -

.هضمية، نقص الشهية  
.وجع الرأس، دوخة -  
.دوران -  
.طفح جلدي -  
.ارتفاع بعض األنزيمات الكبدية -  
  

أقّل من شخص في ( نادرة مرغوب فيها غير تأثيرات
1000:(  

مدّمى، براز قيء دموي، اسهال (معوي -نزيف معديالتهاب المعدة،  -
، قرحة معدية مصحوبة أم ال بنزيف دموي )أسود يحتوي على دم مهضوم

.أو انثقاب  
.نعاس -  
شرى  -  
.ودمة  -  
التهاب الكبد مصحوب أم ال بيرقان، صفرة،  -

.اضطرابات كبدية  
استجابات أرجية مثل الربو و استجابات أرجية أخرى معممة بما فيها  -

.هبوط الضغط  
.عسر التنفس -  
  

): 10.000أقّل من شخص في ( جّد نادرة فيها غير مرغوب تأثيرات  
التهاب الفم القالعي أو التقرحي، التهاب اللسان، جرح المرئ، تضّيق  -

، التهاب )التهاب نزفي و تقرحي للقولون(اعتالالت أسفل البطن معوي، 
.البنكرياس، إمساك  

.اضطرابات ذهانية تيهان، اكتئاب، عسر النوم، كوابيس، هيوجية، -  
اختالجات، ، اضطرابات في الذاكرة، )مذل(اضطرابات في االحساس  -

.قلق، ارتعاش، التهاب السحايا، اختالل الذوق، حادثة وعائية دماغية  
.اضطراب الرؤية، ازدواج الرؤية -  
.اضطراب السمع، طنين أذني -  

ة طفح فقاعي، إكزيمة، حمامى، حمامى عديدة األشكال، متالزم -
ي الحاد، تساقط ستيفنس جونسن، متالزمة اليل، انحالل البشرة السمّ 

.الشعر، حساسية للضوء، فرفرية، حّكة  
 الُكْلَيةِ  قصور كلوي، ظهور الدم أو البروتينات في البول، اْلِتهابُ  -

ما تنتج هذه  عادة. )الُكْلَية في( ُحَلْيِميّ  الِخالَلِّي، متالزمة كالئية، َنَخرٌ 
يجب مراقبة الوظيفة . لهذا الدواء األمراض عن االستعمال المزمن

.الكلوية عند المسّنين  
.التهاب كبدي خاطف، نخر كبدي، قصور كبدي -  
.لى الطبيب تأويل هذه االختالالتع. اختالل دموي، فقر الدم -  
.ودمة وعائية -  
.قلبخفقان، آالم صدرية، قصور القلب، احتشاء عضلة ال -  
.ارتفاع ضغط الدم، التهاب وعائي -  
.ارتفاع اختطار السكة القلبية و الحادثة الوعائية الدماغية -  
  .للنسيج الرئوي حميدالتهاب  -

إذا أحسستم بأي تأثير غير مرغوب فيه، سواء كان مذكورا أم ال في هذه 
.النشرة، أخبروا الطبيب أو الصيدالني  

 
؟ 50-ڤزيناك حفظ كيفية .5  

.يحفظ هذا الّدواء بعيدا عن متناول و نظر األطفال  
.يجب عدم تجاوز تاريخ انتهاء الصالحية المشار إليه على العلبة  

درجة  25 ال تتجاوزدرجة حرارة  مكان جاف و في في هذا الّدواءيحفظ 
.مئوية  

.ي إزالة األدوية التّي ال تستعملونهانأطلبوا من الصيدال  
  

.معلومات إضافية. 6  
  ؟50-ڤزيناكعلى ماذا يحتوي 

 الماّدة الفعالة: ديكلوفيناك الصوديوم 50 مغ.
السواغات: سليلوز بلوري متناهي الصغر، فومارات الستياريل، 

، طلق، سيليكا غروية المائية، ومكربوكسي مثيل النشاء الصودي
.هيبروميلوز  

سواغات التغليف: أودراجيت D30L، سيترات ثالثي اإلثيل، طلق، 
، أصفر )E171(، ثنائي أكسيد التيتان6000هيبروميلوز، ماكروغول 

  ).72E1(الكينوليين، أكسيد الحديد األصفر 
 

:محتوىالالمظهر و   
على " 050"مغلّف، يحمل الرمز  و محّمر أصفر قرص محّدب الوجهين
.على الوجه اآلخر" PM"أحد الوجهين و الرمز   

/ CVPفي صفائح مشّكلة حراريا  قرص معبإ 20تحتوي العلبة على 
.أقراص 10تحتوي كل صفيحة على . ألومنيوم  

 
جينيريك الب، المنطقة الّصناعية  :المنتج و صاحب مقّرر التسجيل

.الجزائر. 73ص ب . الرويبة، طريق س  
.2015 أفريل: تاريخ مراجعة الّنشرة  
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