
 1986 -نشرة للمستھلك بموجب أنظمة الصیادلة (مستحضرات) 
 یسّوق الدواء بموجب وصفة طبیب فقط

 ملغ/ملل كانابیدیول    100إپیدیولیكس 
 محلول للشرب 

 المركب الفعال: 
 ). Cannabidiolملغ كانابیدیول ( 100ملل من إپیدیولیكس محلول للشرب على  1یحتوي كل 

 : "معلومات إضافیة". 6: "معلومات ھامة عن بعض مركبات إپیدیولیكس" والفصل 2لقائمة المواد غیر الفعالة في الدواء، أنظر الفصل 
 أو الصیدلي.    تحتوي ھذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لدیك أسئلة إضافیة، اسأل الطبیباقرأ النشرة بتمعن حتى نھایتھا قبل استعمالك للدواء. 

 ُوصف ھذا الدواء لعالج مرضك/مرض طفلك. ال تعطھ لآلخرین. فھو قد یضرھم حتى لو بدا لك أن حالتھم الطبیة مشابھة لحالتك/حالة طفلك.  

 ألي غرض مخصص الدواء؟  .1
).  LGSغاستو ( -) ومتالزمة لینوكسDSي تحدث في حالتین نادرتین تسمیان متالزمة دراڤت (یحتوي إپیدیولیكس على كانابیدیول. یستعمل إپیدیولیكس بمشاركة أدویة أخرى من أجل عالج التشنجات الت

 یستعمل لدى الكبار، المراھقین واألطفال من جیل عامین.
.  (Tuberous sclerosis complex) (TSC)دي  إپیدیولیكس یستعمل أیضاً بمشاركة أدویة أخرى لعالج التشنجات التي تحدث لدى متعالجین لدیھم تصلب حدبي الذي یسمى أیضاً التصلب العق 

 یمكن أن یستعمل لدى الكبار، المراھقین واألطفال من جیل سنة. 
 فصیلة العالج الدوائي: أدویة مضادة للصرع، أدویة أخرى مضادة للصرع. 

 قبل استعمال الدواء .2
 ال یجوز تناول إپیدیولیكس إذا:

). راجع  6یرجي) لكانابیدیول، لمشتقات أخرى من كانابیدیول أو لكل واحد من المركبات اإلضافیة التي یحتویھا الدواء (كما ھو مفصل في الفصل  وجدت لدیك أو لطفلك حساسیة مفرطة (كنت أل -
 الطبیب أو الصیدلي إذا لم تكن واثقاً قبل تناول إپیدیولیكس. 

 تحذیرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء
 اول إپیدیولیكس:توجھ إلى الطبیب أو الصیدلي قبل تن

 أو أن یقرر بأن إپیدیولیكس لیس مناسباً لك.  إذا كان یوجد االن أو بالسابق لدیك أو لدى طفلك مشاكل في الكبد. من الجائز أن یحتاج الطبیب أن یغیر الجرعة الدوائیة من إپیدیولیكس •
ي تناول ھذا الدواء وخالل العالج، حیث یمكن أن یسبب إپیدیولیكس مشاكل في الكبد. إذا كان كبدك ال یعمل بشكل سلیم،  من شأن الطبیب أیضاً أن یقوم بإجراء فحوصات الدم لفحص كبدك قبل البدء ف  •

 فقد تحتاج إلى إیقاف العالج. 
. قد یسببان تغیراً في األداء الوظیفي للكبد ونجاعة العالج. من الجائز أن یقرر طبیبك تغییر الجرعة الدوائیة  إذا كنت تتناول أنت أو طفلك أدویة أخرى مضادة للصرع، باألخص ڤلپروات أو كلوپازام •

 من إپیدیولیكس أو أدویة أخرى مضادة للصرع.
الكحول. إپیدیولیكس قد یسبب لك/لطفلك الشعور بالنعاس    إذا كنت تستعمل أنت أو طفلك أدویة أخرى مضادة للصرع، خاصةً بمشاركة أدویة أخرى مضادة للصرع، مثل كلوپازام، أو أدویة أخرى مھدئة أو •

شارك في األنشطة التي تتطلب منك أو من طفلك الیقظة والتحكم بالمھارات الحركیة الدقیقة، مثل ركوب الدراجات، حتى  عند تناولھ بالتزامن مع ھذه األدویة. ال تقم بالسیاقة، ال تستعمل الماكینات، وال ت 
 تعرف كیف یؤثر إپیدیولیكس علیك/على طفلك. 

 الضرر بالنفس أو االنتحار. اتصل بالطبیب أو اذھب للمستشفى حاالً.  إذا كنت تالحظ أنت أو طفلك تغیرات شاذة في المزاج أو السلوك لدیك/لدى طفلك، أو یوجد لدیك/لدى طفلك أفكار إللحاق •
 س. اتصل بالطبیب أو اذھب للمستشفى حاالً. إذا كنت تالحظ ظھور طفح جلدي، حكة، انتفاخ في الجلد أو احمرار في الجلد. قد تكون ھذه األعراض مرتبطة بالحساسیة المفرطة إلپیدیولیك •

 األطفال والمراھقون 
 ). DS) أو بمتالزمة دراڤت (LGSغاستو ( -صى باستعمال إپیدیولیكس لدى األطفال دون جیل عامین لعالج تشنجات متعلقة بمتالزمة لینوكسال یو

 ).TSCال یوصى باستعمال إپیدیولیكس لدى األطفال دون جیل سنة الذین لدیھم التصلب الحدبي (

 جیل الكبار 
) عدداً كافیاً من المتعالجین  TSC) وبالتصلب الحدبي (DC)، ومتالزمة دراڤت (LGSغاستو ( -إپیدیولیكس لعالج التشنجات المتعلقة بمتالزمة لینوكس  لم تشمل األبحاث السریریة التي أجریت على

الجرعة الدوائیة للمتعالج في عمر متقدم، والبدء عادة من الحد    من أجل التحدید فیما إذا كانوا یستجیبون بشكل مختلف من متعالجین أصغر سناً. كقاعدة عامة، یجب توخي الحذر عند اختیار  55فوق جیل  
 دوائي آخر. األدنى من نطاق الجرعة الدوائیة، لألخذ بالحسبان وجود شیوع أكبر النخفاض وظائف الكبد، الكلى أو القلب، ولوجود مرض مترافق أو عالج 

 فحوص مخبریة ومواصلة المتابعة
 ص وظائف الكبد لدیك: من شأن الطبیب إجراء فحوص دم لفح

 قبل بدء العالج بإپیدیولیكس •
 مع فحوص إضافیة بحسب الجرعة الدوائیة من إپیدیولیكس ومقدار األدویة األخرى المضادة للصرع التي تتناولھا  •

 التفاعالت بین األدویة
. إن تناول إپیدیولیكس مع أدویة أخرى معینة قد یسبب  ما في ذلك أدویة بدون وصفة طبیة وإضافات غذائیة احِك للطبیب أو للصیدلي إذا كنت تستعمل أنت أو طفلك أو استعملتما مؤخراً، أدویة أخرى ب

 أعراضاً جانبیة، أو یؤثر على عمل األدویة األخرى، أو یؤثر على عمل إپیدیولیكس. 
 ألدویة التالیة: على وجھ الخصوص، قد یحتاج طبیبك إلى تغییر الجرعة الدوائیة إلپیدیولیكس إذا كنت تتناول ا

 عالج التشنجات  أدویة أخرى للصرع، مثل، كاربامازیݐین، كلوپازام، الموتریجین، لورازیپام، میدازوالم، فینیتوئین، ستیریبنتول، وڤالپروات المستعملة ل -
- mTOR  مثل  مثبطات الكالسینیوریناوeverolimus  تاكرولیموسو . 
 اعدة في التنفس) الكافیین (دواء للرضع الذین بحاجة لمس -
 ثیوفیلین (دواء یستعمل لعالج الربو)  -
 بوپروپیون (دواء یساعد في اإلقالع عن التدخین أو لعالج السمنة)  -
 اإلیدز) /HIVایفاڤیرینز (دواء یستعمل لعالج  -
 دیفلونیزال، مورفین (أدویة تستعمل لعالج األلم) -
 (مادة مخدرة تستعمل في األشخاص الذین یجتازون عملیة جراحیة)   پروپوفول -
 فینوفایبرات، جمفبروزیل (أدویة مستعملة لخفض الكولسترول/الدھون)  -
 دیازیپام (یستعمل لعالج القلق)  -

 
 
 
 



 تناول الدواء مع طعام  
 ً  حسب تعلیمات الطبیب، وبشكل ثابت مع أو بدون طعام، بما في ذلك وجبات الطعام الغنیة بالدھون (مثل حمیة  یؤثر الطعام على امتصاص الدواء في الدورة الدمویة. یجب تناول إپیدیولیكس دائما

 كیتوجینیة). 

 استعمال الدواء مع الكحول
 دمج ھذا الدواء مع الكحول غیر موصى بھ.  

 بإمكان الكحول أن یزید تأثیر النعاس والتھدئة إلپیدیولیكس.

 الحمل، اإلرضاع والخصوبة 
 إذا كنت حامالً، تعتقدین أنك حامل أو تخططین للحمل، علیك استشارة الطبیب أو الصیدلي قبل تناول ھذا الدواء.  

 یجب االمتناع عن تناول إپیدیولیكس أثناء الحمل، إال إذا قرر الطبیب أن فوائد الدواء تفوق مخاطره المحتملة. 
 المستقلبات) في حلیب األم لدى البشر، حول التأثیرات على الرضیع الذي یرضع رضاعة طبیعیة، أو حول التأثیرات على إنتاج الحلیب.  ال توجد معطیات حول وجود كانابیدیول أو مستقلباتھ (

 استشیري الطبیب قبل تناول ھذا الدواء إذا كنت مرضعة. 
 ال تتوفر معلومات حول تأثیر الدواء على خصوبة البشر. 

 السیاقة واستعمال الماكینات 
ة الدوائیة. ال یجوز السیاقة، ركوب الدراجات أو استعمال  ائز أن تشعر بنعاس، بدوار أو بإرھاق أثناء تناول إپیدیولیكس. من المرجح أن تحدث ھذه التأثیرات في بدایة العالج أو بعد زیادة الجرعمن الج

 راجات أو اللعب بمقربة الشارع وما شابھ. أدوات أو ماكینات حتى تعرف كیف یؤثر الدواء علیك. یجب تحذیر األطفال من ركوب الد 
 الدراجة أو استخدام أي أدوات أو آالت ألنھ قد یجعلك تشعر بالنعاس أو الدوار.  ركوب ،  القیادةیمكن أن یؤثر الدواء على قدرتك على 

 . لیكسإپیدیو اإلسرائیلیة وقانون العقاقیر الخطرة، فإن القیادة ممنوعة أثناء استخدام المروروفقًا ألنظمة 

 معلومات ھامة عن بعض مركبات إپیدیولیكس 
 یحتوي إپیدیولیكس على زیت بذور السمسم المقطر الذي نادراً ما یسبب ردود فعل تحسسیة شدیدة. 

 كغم.  70ملغ/كغم) لشخص بالغ یزن  12.4ملغ في الجرعة الدوائیة القصوى ( 691.3ملغ كحول (إیثانول) في كل ملل من المحلول; أي، حتى  79یحتوي ھذا الدواء على 
 كغم.  70ملل من النبیذ لكل جرعة دوائیة لشخص بالغ یزن  7ملل من البیرة أو  17كمیة اإلیثانول في ھذا الدواء تعادل 

 كیفیة استعمال الدواء؟  .3
 یجب تناول ھذا الدواء دائماً حسب تعلیمات الطبیب. علیك االستیضاح من الطبیب أو من الصیدلي إذا لم تكن واثقاً.  

 الجرعة الدوائیة وطریقة العالج یحددان من قبل الطبیب فقط.  
بدأ أنت/طفلك بمقدار دوائي منخفض، والذي سیزیده الطبیب تدریجیاً بمرور الوقت. راجع  یعطى إپیدیولیكس عن طریق الفم. یقوم الطبیب بحساب الجرعة الدوائیة حسب وزن جسمك. من الجائز أن ت
 الطبیب إذا لم تكن متأكداً من جرعتك/ جرعة طفلك الدوائیة، أو إذا كنت تعتقد أن ھنالك حاجة لتغییر الجرعة. 

 بمتالزمة دراڤت ھو:  غاستو أو-الجرعة الدوائیة الموصى بھا عادة للتشنجات المرتبطة بمتالزمة لینوكس
 ملغ/كغم/للیوم).   5ملغ/كغم مرتین في الیوم ( 2.5الجرعة الدوائیة االبتدائیة ھي  •
 ملغ/كغم/للیوم).   10ملغ/كغم مرتین في الیوم ( 5بعد أسبوع، یمكن زیادة الجرعة الدوائیة لمقدار دوائي منتظم ذو  •
 ملغ/كغم/للیوم).  20ملغ/كغم مرتین في الیوم ( 10 من شأن الطبیب زیادة الجرعة الدوائیة الیومیة حتى •

 الجرعة الدوائیة الموصى بھا عادة للتشنجات المرتبطة بالتصلب الحدبي ھي:  
 ملغ/كغم/للیوم).  5ملغ/كغم مرتین في الیوم ( 2.5الجرعة الدوائیة االبتدائیة ھي  •

 ملغ/كغم/للیوم)، طالما تم تحملھا من قبل المتعالج.   5ملغ/كغم مرتین في الیوم ( 2.5بعد أسبوع، یمكن زیادة الجرعة الدوائیة بإضافات أسبوعیة ذات  •

 ملغ/كغم/للیوم).  25ملغ/كغم مرتین في الیوم ( 12.5من شأن الطبیب زیادة الجرعة الدوائیة الیومیة لدیك حتى الجرعة الدوائیة المنتظمة وقدرھا   •

الملعقة الصغیرة   .ملل الخذ دوائك   1ملل او اقل, استخدم محاقن    1من إپیدیولیكس    اذا كانت جرعتك  .) للتناول عن طریق القم  ملل   5  ملل و  1  ات و ذ  ن  محاق  (تشتمل العلبة على جھازي قیاس معیّرین 
 أو الملعقة المستعملة في المنزل لیست أدوات قیاس مناسبة. 

شكل منتظم مع أو بدون طعام، ووفقاً لروتینك الیومي، حتى  یمكن أن یؤدي تناول إپیدیولیكس مع الطعام إلى زیادة كمیة الدواء التي یمتصھا جسمك. یجب أن تحاول، قدر اإلمكان، تناول إپیدیولیكس ب
 على نفس التأثیر في كل مرة.   تحصل

 متعالجین مع مشاكل في الكبد 
 أخبر طبیبك إذا كنت تعاني أنت/طفلك من مشاكل في الكبد، ألنھ قد یحتاج الطبیب إلى تغییر جرعة الدواء. 

 ال یجوز تجاوز الجرعة الدوائیة الموصى بھا.
 ب بفعل بذلك. ال تقلل جرعة الدواء وال تتوقف عن تناولھا، إال إذا أوصاك الطبی

 إپیدیولیكس ھو عالج طویل المدى. استمر في تناول إپیدیولیكس حتى یخبرك الطبیب بالتوقف.  

 إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائیاً أكبر  
 إذا تناولت كمیة أكبر مما ینبغي من إپیدیولیكس، استشر الطبیب حاالً. 

 لمستشفى القریب وأحضر معك علبة الدواء.  إذا تناول طفلك مقداراً دوائیاً مفرطاً من إپیدیولیكس أو تناول إپیدیولیكس بالخطأ، استشر الطبیب حاالً أو اذھب لغرفة الطوارئ في ا
 عاس. تشمل عالمات تناول كمیة أكبر من إپیدیولیكس من الكمیة التي من المفترض أن تتناولھا اإلسھال والن

 إذا نسیت أنت أو طفلك تناول إپیدیولیكس
ة في الوقت المعتاد. إذا كنتم قد فّوتم العدید من الجرعات،  إذا نسیت انت أو طفلك تناول جرعة دوائیة، ال یجوز تناول جرعة مضاعفة للتعویض عن الجرعة الدوائیة المنسیة. یجب تناول الجرعة التالی

 ئیة الصحیحة التي یجب تناولھا. تحدث مع الطبیب حول الجرعة الدوا

 إذا توقفت أنت أو طفلك عن تناول إپیدیولیكس
 ال یجوز التوقف عن تناول ھذا الدواء إال إذا أوصاك الطبیب بفعل ذلك.  

 إذا طلب منك الطبیب التوقف عن تناول ھذا الدواء، فیتم تخفیض الجرعة الدوائیة تدریجیاً. 
 ).  status epilepticusطورة زیادة وتیرة التشنجات والحالة الصرعیة ( یساعد التوقف التدریجي على تقلیل خ

 یجب المواظبة على العالج كما أوصى بھ الطبیب.

 تتناول فیھا الدواء. ضع النظارات الطبیة إذا احتجت لھا.  في كل مرةال تتناول أدویة في العتمة! یجب تشخیص ملصق الدواء والجرعة الدوائیة 

 ئلة إضافیة حول استعمال الدواء، استشر الطبیب أو الصیدلي. إذا توفرت لدیك أس

 

 



 األعراض الجانبیة  .4
 كما بكل دواء، إن استعمال إپیدیولیكس قد یسبب أعراضاً جانبیة عند بعض المستعملین. 

 ال تندھش من قائمة األعراض الجانبیة. فمن الجائز أال تعاني أنت أو طفلك أیا منھا. 

 ): TSC) أو التصلب الحدبي (DS)، متالزمة دراڤت (LGSغاستو (-وتتطلب اھتماماً خاصاً في حال كنت تعاني أنت/طفلك من متالزمة لینوكسمھمة جداً الجانبیة التالیة   یمكن أن تكون األعراض
 رر الكبد، لدى المتعالجین الذین تلقوا إپیدیولیكس. تم اإلبالغ عن ارتفاع نسبة إنزیمات الكبد (نسب مرتفعة من ناقالت األمین) التي تظھر في فحوص الدم، والتي یمكن أن تكون عالمة على تض -
 إذا راودتك مثل ھذه األفكار في أي لحظة، فراجع الطبیب. قد یكون لدى األشخاص الذین یتناولون ھذا الدواء أفكار حول إیذاء النفس أو االنتحار. -
ال تشغل ماكینات، وال تشترك في أنشطة تتطلب منك أن  عادةً ما یتم اإلبالغ عن النعاس بصورة شائعة أكثر في مرحلة مبكرة من العالج وقد ینخفض في وقت الحق خالل العالج. ال تقم بالقیادة،   -

 تكون یقظاً.
 ط الحساسیة (طفح جلدي، حكة، انتفاخ الجلد أو احمرار الجلد) تتطلب التوجھ الفوري للطبیب. ردود فعل لفر -
 ).  status epilepticus- قد یسبب التوقف عن تناول دواء للتشنجات مثل إپیدیولیكس بشكل مفاجئ تشنجات متكررة أكثر أو تشنجات ال تتوقف (الحالة الصرعیة   -

). احك للطبیب إذا ظھر واحد  DS) أو متالزمة دراڤت (LGSغاستو ( -ى طفلك األعراض الجانبیة التالیة أثناء تناول ھذا الدواء لعالج تشنجات متعلقة بمتالزمة لینوكسمن الجائز أن تكون لدیك أو لد
 مما یلي: 

 أشخاص):  10أعراض جانبیة شائعة جداً (قد تظھر لدى أكثر من شخص واحد من بین 
 الشعور بالمیل للنوم أو نعاس   -
 انخفاض الشھیة للطعام  -
 إسھال  -
 فحوص الدم التي تُظھر زیادة في نسب بعض إنزیمات الكبد (والتي یمكن أن تكون عالمة على تضرر الكبد)  -
 الشعور بإرھاق  -
 طفح -
 صعوبات في النوم  -
 عدوى (بما في ذلك ڤیروسیة)  -

 شخص):  100أكثر من شخص واحد من بین أعراض جانبیة شائعة (قد تظھر لدى 
 قلة الحیویة  -
 التھاب الرئتین -
 ارتجاف الجسم أو أجزاء من الجسم  -
 مزاج سيء (عصبیة، عدوانیة)  -
 ألم بطن، انزعاج في البطن -
 خسارة الوزن   -
 سیالن اللعاب  -
 ھیاج -
 عدوى (فطریة)  -
 عدوى في البطن (في المعدة)  -
 ي الدم. نسب منخفضة لألكسجین ف -

 ). احك للطبیب إذا ظھر واحد مما یلي: TSCمن الجائز أن تكون لدیك أو لدى طفلك األعراض الجانبیة التالیة أثناء تناول ھذا الدواء لعالج تشنجات متعلقة بالتصلب الحدبي (

 أشخاص):  10أعراض جانبیة شائعة جداً (قد تظھر لدى أكثر من شخص واحد من بین 
 إسھال  -
 م التي تُظھر زیادة في نسب بعض إنزیمات الكبد (والتي یمكن أن تكون عالمة على تضرر الكبد) فحوص الد -
 انخفاض الشھیة للطعام  -
 الشعور بالمیل للنوم أو نعاس  -
 سخونة  -
 تقیؤ -

 شخص):  100أعراض جانبیة شائعة (قد تظھر لدى أكثر من شخص واحد من بین 
 الدم الحمراء) فقر الدم (تعداد منخفض لخالیا  -
 انخفاض تعداد الصفائح الدمویة  -
 تعداد منخفض لخالیا الدم البیضاء -
 غثیان  -
 عدوى في البطن (في المعدة)  -
 خسارة الوزن   -
 ارتجاف الجسم أو أجزاء من الجسم  -
 قلة الحیویة وضعف عام -
 عدوى في األذن  -
 عدوى في المسالك البولیة  -
 التھاب الرئتین -
 طفح -
 رشح  -

 إذا ظھر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى األعراض الجانبیة، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم یدرج في ھذه النشرة، یجب استشارة الطبیب.

 التبلیغ عن األعراض الجانبیة
عال عقب  جانبیة  أعراض  عن  "تبلیغ  الرابط  على  الضغط  بواسطة  الصحة  لوزارة  جانبیة  أعراض  عن  التبلیغ  الصحة  باإلمكان  وزارة  لموقع  الرئیسیة  الصفحة  على  الموجود  دوائي"  ج 

)www.health.gov.il  :الذي یوجھك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن أعراض جانبیة، أو عن طریق تصفح الرابط التالي ( 
https://sideeffects.health.gov.il 

 طریق إرسال برید إلكتروني لوحدة سالمة المتعالج لصاحب التسجیل، على عنوان:وكذلك عن 
 drugsafety@neopharmgroup.com 
 

https://sideeffects.health.gov.il/
mailto:drugsafety@neopharmgroup.com


 كیفیة تخزین الدواء .5
ابتھم بالتسمم. ال تسبب التقیؤ بدون تعلیمات صریحة  تجنب التسمم! یجب حفظ ھذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعیداً عن مجال رؤیة ومتناول أیدي األطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إص -

 من الطبیب.  
 ھر على ملصق القنینة. یشیر تاریخ الصالحیة إلى الیوم األخیر من نفس الشھر. ) الذي یظexp. dateال یجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاریخ الصالحیة ( -
 أسبوعاً بعد الفتح وبعد ذلك تخلص من البقایا. ال تُطلب  شروط تخزین خاصة بعد الفتح.  12یمكنك استعمال ھذا الدواء حتى  -
 الغرفة. ال یجوز التجمید. احفظ الغطاء مغلقاً جیداً.  ال توجد تعلیمات تخزین خاصة لھذا المستحضر. یوصى بالحفظ في درجة حرارة -
 تساعد في الحفاظ على البیئة.  ال یجوز رمي الدواء إلى المجاري أو للقمامة المنزلیة. استشر الصیدلي عن كیفیة التخلص من أدویة لم تعد قید االستعمال. ھذه الوسائل  -

 . معلومات إضافیة6
 الفعالة أیضاً على:  یحتوي الدواء باإلضافة للمادة •

 )، السكرالوز، مادة بنكھة التوت وزیت بذور السمسم.  w/v %7.9إیثانول غیر مائي (كحول مجفف) (

 كیف یبدو إپیدیولیكس وما ھو محتوى العلبة  •
 ملل محلول صافي عدیم اللون حتى أصفر، المتوفر ضمن قنینة زجاجیة بلون العنبر.  100ھو عبارة عن  إپیدیولیكس

 قنینة لالستعمال مع ھذه المحاقن.  ي ملل ومالئم 5 ات وذ معریتین محقنتینملل،  1 اتوذ معریتین الدواء معبأ في علبة كرتون تحتوي على محقنتین

 تعلیمات االستعمال:  •
 وفھم ھذه التعلیمات واحرص على اتباعھا لضمان الجرعة الدوائیة الصحیحة من المحلول للشرب.   تأكد من قراءة

 ھام: 
 اتبع تعلیمات الطبیب فیما یتعلق بالجرعة الدوائیة من إپیدیولیكس التي یجب أن تتناولھا أو تعطیھا.  •
 ر، تناول، أو إعطاء جرعة دوائیة من إپیدیولیكس بحسب الوصفة الطبیة.اسأل الطبیب، المعاِلج أو الصیدلي إذا لم تكن متأكداً من كیفیة تحضی •
 استعمل دائماً المحقنة الفمویة المرفقة مع إپیدیولیكس للتأكد من أنك تقیس الكمیة الصحیحة من إپیدیولیكس. •
 ال یجوز استعمال إپیدیولیكس بعد تاریخ انتھاء الصالحیة على العلبة وعلى كل قنینة.  •
 أسبوعاً من فتح القنینة ألول مرة.  12ل إپیدیولیكس خالل استعم •
 أسبوعاً، تخلص بشكل آمن (تخلص) من أي إپیدیولیكس غیر مستعمل.  12بعد  •

 تحتوي كل رزمة على:
 غطاء مقاوم للفتح من قبل األطفال  

 

 مالئم للقنینة   

 

 ملغ/ملل)  100محلول للشرب ( قنینة من إپیدیولیكس 1
 
 

 

 
 
 
 ملل لالستعمال متعدد المرات:  5محاقن فمویة  2و  ملل  1محاقن فمویة  2
 

 دوائك. ملل الخذ  1استخدم محاقن  او اقل, ملل  1 من إپیدیولیكسجرعة طفلك  \اذا كانت جرعتك
 

 لكل حجم حقنة: 
 محقنة لتناول أو إلعطاء جرعة دوائیة من إپیدیولیكس 1 •
 محقنة إضافیة (مرفقة كمحقنة بدیلة عند الحاجة)  1 •

 ي خلفالجانب ال ي امامالجانب 

 الصالحیة  انقضاء انتبھ لتاریخ 



 

 ألحقت ضرراً بالمحقنة الفمویة، أو ال یمكنك قراءة العالمات، فاستعمل المحقنة اإلضافیة. انتبھ: إذا فقدت أو 

 

 تحضیر القنینة الستعمال إپیدیولیكس ألول مرة 
 الساعة). قم بإزالة غطاء األمان المقاوم للفتح من قبل األطفال بالضغط ألسفل أثناء تدویر الغطاء إلى الیسار (عكس اتجاه عقارب  .1

 

القنینة.   .2 القنینة بقوة لداخل  . إذا لم یتم إدخالھ بشكل كامل، أجزاء صغیرة مثل مالئم القنینة، یمكن أن تشكل خطر االختناق على األطفال  تأكد من إدخال مالئم القنینة بالكاملاضغط على مالئم 
 والحیوانات األلیفة.  

 د أن أدخلتھ. تخرج مالئم القنینة من القنینة بع ال مالحظة: 

 

 
 حّضر الجرعة الدوائیة

 سیوصیك الطبیب بكمیة إپیدیولیكس التي علیك أن تتناولھا أو إعطائھا. 

 استعمل ھذا الجدول لقیاس الجرعة الدوائیة اإلجمالیة من إپیدیولیكس التي یجب إعطاؤھا.  .3
 كیفیة القیاس    الجرعة الدوائیة

 مرة واحدة ملل 1استعمل المحقنة الفمویة                                          ملل او اقل  1
 مرة واحدة  ملل  5استعمل المحقنة الفمویة                 ملل  5ملل واقل من  1من اكثز 

 أكثر من مرة واحدة ملل  5 استعمل المحقنة الفمویة   ملل  5أكثر من 

 

 رأساً على عقب.  ادفع المكبس حتى النھایة وأدخل طرف المحقنة بشكل كامل لداخل مالئم القنینة. بعد أن تكون المحقنة الفمویة في مكانھا، أقلب القنینة  .4

 

 كیفیة قیاس الجرعة الدوائیة اإلجمالیة من إپیدیولیكس. 3المرحلة في اسحب مكبس المحقنة الفمویة ببطء لسحب الجرعة الدوائیة المطلوبة من إپیدیولیكس. أنظر   .5
 طرف المكبس للعالمة التي تناسب جرعتك/جرعة طفلك الدوائیة من إپیدیولیكس.  الئم

 طرف المحقنة  طرف المحقنة 

 المحقنة جسم
 المحقنة جسم

 المكبس المكبس



 

 ماذا تفعل إذا رأیت فقاعات ھواء: 
 حتى تختفي فقاعات الھواء.  5المرحلة . كرر ذا كانت ھناك فقاعات ھواء في المحقنة الفمویة، اترك القنینة رأساً على عقب وادفع المكبس حتى یتدفق كل السائل مرة أخرى إلى القنینةإ

 

 ة واقلب القنینة بحیث تقف بشكل مستقیم.  بعد قیاس الجرعة الدوائیة الصحیحة من إپیدیولیكس، اترك المحقنة الفمویة داخل مالئم القنین .6

 

 اخرج المحقنة الفمویة بحذر من مالئم القنینة.   .7

 
 
 
 
 
 
 

 إپیدیولیكساعط 
 
 أدخل طرف المحقنة مقابل الجزء الداخلي من الخد، وادفع المكبس برفق حتى تعطي كل كمیة إپیدیولیكس التي في المحقنة.   .8

 

 تدفع المكبس بقوة.   ال
 تحرر الدواء باتجاه الجزء الخلفي من الفم أو الحنجرة. قد یسبب ذلك اختناقاً. ال

 إلكمال الجرعة.  8إلى  4المراحل من  ، كرر ملل 5من  إذا وصف الطبیب جرعة دوائیة من إپیدیولیكس أكبر
 مثالً: 

ملل من الدواء. اعط الدواء    3ملل من الدواء لداخل المحقنة واعط الدواء. اعد طرف المحقنة مرة أخرى في مالئم القنینة واسحب    5ملل، قم بسحب    8إذا كانت الجرعة الدوائیة من إپیدیولیكس ھي  
 ملل. 8مالیھ ذات لتحصل على جرعة دوائیة إج

 
 



 نظف ورتب
 . أعد غطاء األمان المقاوم لألطفال إلى القنینة. قم بتركیبھ في مكانھ بقوة عن طریق تدویر الغطاء إلى الیمین (في اتجاه عقارب الساعة)  .9

 

 تنزع مالئم القنینة. سوف ینغلق الغطاء فوقھ. ال
 

 نة الفمویة عن طریق ضخ الماء داخل وخارج المحقنة باستخدام المكبس.  امأل كوباً بالماء الدافئ والصابون، ونظف المحق .10

 

 قم بإزالة المكبس من جسم المحقنة الفمویة، واغسل كال الجزئین بالماء الجاري تحت الحنفیة. .11

 

 تشطف المحقنة الفمویة في غسالة األطباق. ال
 واتركھا تجف في الھواء حتى االستعمال التالي. خض الماء الزائد من المكبس وجسم المحقنة الفمویة  .12

 

 بدو عكراً. من أن المحقنة الفمویة جافة تماماً قبل االستعمال التالي. إذا كان ھناك ماء في المحقنة، فاألمر قد یجعل الدواء ذو األساس الدھني ی تأكد
 في سلة المھمالت. ال ترم المحقنة الفمویة 
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