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 1986 -نشرة للمستھلك بموجب أنظمة الصیادلة (مستحَضرات)  
 یُسّوق الدواء وفق وصفة طبیب فقط   

 ساتیڤكس 
 بّخاخ لتجویف الفم 

   
 التركیبة: 

 المرّكبات الفعّالة وتركیزھا: 
 ملل على:   1یحتوي كل 

 Delta-9-tetrahydrocannabinol 27 mg)( رباعي ھیدرو كانابینول  -9-ملغ دلتا  27
   (Cannabidiol 25 mg)كانابیدیول   ملغ 25 

 
"معلومات مھمة عن قسم من   2"معلومات إضافیة" والبند   6المرّكبات غیر الفعّالة والمثیرة للحساسّیة: انظر البند 

 مركبات الدواء". 
 

تحتوي ھذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا  اقرأ النشرة بتمعّن حتى نھایتھا وذلك قبل استعمال الدواء. 
 كانت لدیك أسئلة إضافّیة فتوّجھ إلى الطبیب أو إلى الصیدلّي. 

   ومرضھم.   ال تعِطھ لآلخرین. ألنھ قد یضّر بھم، حتى لو بدا لك تشابھ بین مرضك   .ھذا الدواء وصف لعالج مرضك
 
 

 لَم أعّد ھذا الّدواء؟  .1
لتخفیف األعراض لدى المرضى المصابین بتشنّج العضالت (التقبّض) المعتدلة حتى الخطیرة نتیجة للتصلّب المتعدد  

)MS على األقل في   20%)، مّمن ال یتجاوبون بالقدر الكافي مع العالجات األخرى ویبدون تحّسنًا سریریا بنسبة
 أسابیع).   4األعراض المرتبطة بالتشنجات خالل تجربة العالج األولي (تستمر 

 
 مسّكن آالم كانابینویدي  المجموعة العالجیة:

 
. معنى ھذا األمر ھو  متزایدعضالت تشنّج ا في "توتّر العضالت" الذي یؤدي للشعور بتصلّب أو تعني التشّنجات ازدیادً 
یصبح أصعب من العادة. یتم استعمال ساتیڤكس عندما ال تساعد األدویة األخرى في عالج تصلّب  أن تحریك العضالت 

 العضالت الذي تعاني منھ.      
 
 

 قبل استعمال الدواء  .2
 یُمنع استعمال الدواء إذا: 

الّدواء  كنت تعاني من فرط الحساسیة (ألرجي) لخالصة القّنب أو ألحد المركبات اإلضافیة الموجودة في ھذا  •
 ). 6(مفّصلة في البند 

كنت أنت أو أحد أفراد العائلة من أقاربك بالّدم، تعاني/یعاني من مشاكل نفسیة مثل انفصام الشخصیة،   •
 الذّھان أو غیرھا من االضطرابات النفسیة الجّدیة. ال یشمل ھذا األمر االكتئاب الناتج عن التصلّب المتعدد. 

 كنت مرضعة.    •
 
 

 خاّصة متعلّقة باستعمال الدواء تحذیرات 
 قبل بدء العالج بساتیڤكس، أخبر الطبیب إذا:   •
 كنت حامال أو تخططین للحمل.  −
 عاما.  18كنت دون سن  −
 كنت تعاني من الّصرع أو من النوبات (الّسقوط) بصورة دائمة.  −
 كنت تعاني من مشاكل في الكلى.  −
 كنت تعاني من مشاكل في الكبد، معتدلة حتى خطیرة.  −
تعاني من مرض خطیر في القلب، مثل: الذبحة الصدریة، نوبة قلبیة سابقة، ارتفاع ضغط الدم غیر   كنت −

 المتوازن كما ینبغي أو مشكلة في نظم القلب أو في نبض القلب.  
 كنت مسن�ا، وخصوصا إذا كنت تجد صعوبة في أداء المھام الیومیة مثل إعداد الطعام والمشروبات الساخنة.  −
 تاریخي من إساءة استعمال أي دواء أو أي ماّدة.    كنت صاحب سجل −
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یجب على النساء والرجال استعمال وسائل منع حمل موثوقة خالل فترة استعمال الدواء (انظروا أیضا "الحمل،  
 اإلرضاع ووسائل منع الحمل (النساء والرجال)"). 

 
 األطفال والمراھقون 

ونجاعتھ   ھعاما بسبب عدم توفر معلومات بشأن سالمت  18لألطفال والمراھقین دون سن  ال یوصى باستعمال ساتیڤكس 
 في ھذه األجیال.   

 
 األدویة األخرى وساتیڤكس 

تناولت مؤّخًرا، أدویة أخرى، بما في ذلك األدویة بدون وصفة طبّیة والمكّمالت الغذائیّة فأخبر  إذا إذا كنت تتناول أو  
   وبشكل خاّص، إذا كنت تتناول: الطبیب أو الصیدلّي بذلك. 

أو مشاكل النوم (األدویة المھدئة/األدویة المنومة مثل بنزودیازیپین، مثال دیازپام أو  القلقأدویة عالج  •
(مستحضر    St. John’s Wort،بوسپیرون، زولپیدیم، زوپیكلونتریازوالم؛ أدویة مھدئة أخرى، مثل 

 نباتي)).  
العدوى البكتیریة (المضادات الحیویة مثل ریفامپیسین، حاالت )، باكلوفینأدویة لعالج تشنجات العضالت (مثل  •

 كالریثرومیسین).
 ).كاربامازیپینأدویة لعالج نوبات الصرع أو األلم العصبي (مثل فینیتوین، فینوباربیتال،  •
 أو سیمڤاستاتین) أتورڤاستاتین؛ مثال اتاتین أدویة لعالج مستویات الكولیسترول المرتفعة (المعروفة بـ ست  •
 أدویة لعالج حاالت العدوى الفطریة (مثل إیتراكونازول، فلوكونازول وكیتوكونازول)  •
 (مثال ریتوناڤیر)    HIVأدویة لعالج العدوى بـ  •
 أدویة تسییل الدم (المعروفة بـ كومارینات؛ مثال وارفارین)   •
 ) پروپرانولول أدویة لعالج مشاكل القلب (المعروفة بحاصرات بیتا، مثال بیسوپرولول،  •
 ازون، پریدنیزولون)ث الكورتیكوستیرویدات التي تستعمل لعالج االلتھاب (مثل ھیدروكورتیزون، بیكلومی  •
یول،  أدویة ھورمونیة معینة تستعمل لمنع الحمل أو لعالج بعض أنواع السرطان (مثل إیثینیل إستراد •

 لیڤونورچیستریل أو دیدروچسترون)  
 أدویة التخدیر التي یتم إعطاؤھا قبل الجراحة، أدویة إلرخاء العضالت قبل الجراحة (مثل پروپوفول)    •

 
 إذا كنت تزور طبیبا آخر أو المستشفى فأخبرھم بشأن كل األدویة التي تتناولھا.

 
 استعمال الدواء والغذاء 

 "كیف تستعمل ساتیڤكس").   3ع أو بدون طعام (لكن انظر البند باإلمكان استعمال ساتیڤكس م
 

 استعمال الدواء واستھالك الكحول 
، وخصوصا في بدایة العالج أو عند  بصورة عامة، یجب االمتناع عن المشروبات الكحولیة خالل فترة استعمال ساتیڤكس

تغییر الجرعة. إذا كنت تشرب الكحول خالل استعمال ساتیڤكس فعلیك أن تكون على علم بأن استعمال ساتیڤكس بموازاة  
استھالك الكحول قد یزید من تأثیر ساتیڤكس والكحول (مثل فقدان التوازن أو فقدان القدرة على رّد الفعل بسرعة)، األمر  

 شأنھ أن یزید من مخاطر السقوط والحوادث األخرى. الذي من  
 

 الحمل، اإلرضاع ووسائل منع الحمل (النساء والرجال) 
إذا كنت حامًال أو مرضعة، تعتقدین بأنك قد تكونین حامال أو تخططین لتحملي فاستشیري الطبیب أو الصیدلّي    •

 قبل استعمال ھذا الّدواء.   
خالل الحمل، إال إذا أوصاك الطبیب بذلك. قد یؤثر ساتیڤكس على طریقة عمل وسائل   یُمنع استعمال ساتیڤكس •

، مثل "الحبوب" أو ِغراس منع الحمل. معنى ھذا أنھ یجب علیك استعمال وسیلة منع  الھرمونیةمنع الحمل 
 إضافیة. 

العازل األنثوي أو غطاء   یجب على النساء والرجال استعمال وسیلة منع حمل موثوقة مثل الواقي الذكري المطاطي،
أشھر على األقل بعد   3عنق الرحم خالل فترة استعمال ھذا الدواء. علیكم مواصلة استعمال وسائل منع الحمل لمدة 

 التوقف عن العالج. 
 منع استعمال ساتیڤكس خالل فترة اإلرضاع.  یُ  •

 
 السیاقة واستعمال الماكینات 

 ء تناول ساتیڤكس ألول مرة وحتى تصل إلى جرعة یومیة مستقرة.  عند بد  الماكیناتتُمنع السیاقة أو استعمال  •
قد یسبب ساتیڤكس النعاس أو الّدوار، األمر الذي من شأنھ أن یمس بالقدرة على الحكم على األمور وتنفیذ  •

المھام التي تستدعي المھارة. كذلك، تم في بعض األحیان النادرة، اإلبالغ عن أن الدواء یسبب فقدان الوعي  
 لحظي.  ال
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استعمال   وأ بعد أن تعتاد على تناول ساتیڤكس وبعد استقرار جرعتك، سیبقى من الواجب االمتناع عن السیاقة  •
الماكینات إذا كان ساتیڤكس یسبب أعراضا جانبیة مثل النعاس أو الّدوار، والتي من شأنھا أن تمّس بالقدرة على  

 قة أو تشغیل الماكینات. تنفیذ ھذه المھام. إذا لم تكن متأكدا، تُمنع السیا

 من الممكن أن یؤثر الدواء على القدرة على السیاقة نظرا ألنھ قد یؤدي للنعاس أو للّدوار.   
 ات الخطیرة، تُمنع السیاقة خالل فترة استعمال ساتیڤكس.    ربموجب أنظمة المواصالت اإلسرائیلیة وأوامر المخد

 
 السفر لخارج البالد مع ساتیڤكس 

 . یشمل ذلك أي دولة ستمّر فیھا.  ة ھذا الدواء قانونی  حیازة تبل السفر لخارج البالد، افحص إن كان ق
 ساتیڤكس ھو مخّدر خطیر، وتختلف وضعیتھ القانونیة بین الدول المختلفة.  •
 أن تكون غیر قانونیة في بعض الدول.    من شأن السیاقة خالل فترة تناول ساتیڤكس •

 
 معلومات مھّمة عن قسم من مرّكبات الدواء 

للجرعة. تساوي كمیة الكحول في الجرعة القصوى   إیثانول (كحول)ملغ  40یحتوي ساتیڤكس على  حتى  •
رتین بخة) من حیث القیمة، كمیة الكحول الموجودة في ملعقتین صغی  12الیومیة بالنسبة لغالبیة األشخاص ( 

الكمیة القلیلة من الكحول التي  ملل) من النبیذ تقریبا.   5ملل) من البیرة أو في ملعقة صغیرة واحدة ( 10(
 یحتویھا ھذا الدواء لن تتسبب بتأثیرات ملحوظة أیا كانت. 

میكرولتر   100یحتوي ساتیڤكس على پروپیلین چلیكول، والذي قد یسبب التھیّج. تحتوي كل بخة مؤلفة من  •
 ملغ پروپیلین چلیكول.  52على 

 
 كیف تستعمل الدواء؟  .3

یجب استعمال الدواء دائًما حَسب تعلیمات الطبیب. یجب علیك الفحص مع الطبیب أو الصیدلّي إذا لم تكن متأّكًدا فیما  
 یتعلق بالجرعة وبطریقة العالج بالدواء.  

في المنطقة الداخلیة من الخد أو تحت اللسان. قد یؤثر تناول   - ساتیڤكس مخصص لالستعمال في تجویف الفم فقط 
مع الطعام على الكمیة التي یمتصھا الجسم. علیك بذل جھد، قدر اإلمكان، لتناول ساتیڤكس بنفس الطریقة في  ساتیڤكس 

 سیاق استھالك الطعام في كل مرة، بحیث تحصل على نفس التأثیر في كل مرة. 
   

 الجرعة وطریقة التناول سیحّددھما الطبیب، فقط. الجرعة الموصى بھا بالعادة ھي: 
 مالءمة الكمیة لالستعمال:  

یتعلّق عدد البّخات الالزمة في كل یوم بمتلقي العالج الفرد. یحتاج كل شخص لعدد مختلف من البخات من أجل الحصول  
 مكن من التأثیرات غیر المرغوب بھا. على أفضل تخفیف لتصلّب العضالت، إلى جانب أقل عدد م

عندما تبدأ باستعمال ساتیڤكس أول مرة، علیك العمل بموجب األیام والساعات المذكورة في الجدول التالي، إلى   •
 حین العثور على عدد البخات األكثر مالءمة لك.  

قد تستغرق ھذه العملیة   ك. مة بالنسبة لئعلیك التوقف عن زیادة عدد البخات عندما تجد عدد البخات األكثر مال •
عّدة أیام فقط، أو أنھا قد تستمر حتى أسبوعین. ابذل جھدا ألجل استخدام ھذا العدد من البخات في كل یوم. بعد 

 ذلك یمكنك توزیع البخات بصورة متجانسة على مدار كل الیوم.  
 دقیقة على األقل بین البّخات.   15واحدة في كل مرة. یجب دائما االنتظار لمدة  یُمنع استعمال أكثر من بّخة  •
 علیك تفادي الجھد الزائد خالل األیام األولى من استعمال ساتیڤكس إلى أن تعرف كیف یؤثر علیك.   •
أن تعثر  إذا بدأت بالشعور بأعراض غیر مرغوب بھا (عادة ما یكون دوارا)، قم بتقلیل بّخة واحدة كل یوم إلى •

 على أفضل تخفیف لألعراض مع أقل عدد ممكن من التأثیرات غیر المرغوب بھا.
عندما تجد عدد البخات األكثر مالءمة لك، ابذل جھدا ألجل استخدام ھذا العدد في كل یوم. بعد ذلك یمكنك  •

  15النتظار لمدة توزیع البخات بصورة متجانسة على مدار كل الیوم بالطریقة التي تالئمك. ما یزال علیك ا
 دقیقة على األقل بین البّخات.   

   
 عدد البّخات  

 الیوم 
 

 ا صباحً 
(بین ساعة االستیقاظ  

 ظھرا)   12والساعة 

 مساءً 
ظھرا    4(بین الساعة 

 وحتى ساعة النوم) 
 

 مجموع البّخات كل یوم 
 
 

 1 1 0 1الیوم 
 1 1 0 2الیوم 
 2 2 0 3الیوم 



4 
 

 2 2 0 4الیوم 
 3 2 1 5الیوم 
 4 3 1 6الیوم 
 5 4 1 7الیوم 
 6 4 2 8الیوم 
 7 5 2 9الیوم 
 8 5 3 10الیوم 
 9 6 3 11الیوم 
 10 6 4 12الیوم 
 11 7 4 13الیوم 
 12 7 5 14الیوم 

 في الیوم الواحد، إال إذا أمرك الطبیب بالقیام بذلك.    بّخة 12یُمنع استعمال أكثر من 
 

 أسابیع:  4تجربة العالج بساتیڤكس لمّدة 
 یمكن لطبیب مختص فقط بدء معالجتك بساتیڤكس.

، سیقوم الطبیب المختص بإجراء تقییم. الھدف من التقییم ھو فحص مدى خطورة  قبل بدء استعمال ساتیڤكس •
 تصلّب العضالت الذي تعاني منھ. سیقوم بفحص فاعلیة العالجات األخرى التي تم إعطاؤھا في الماضي.    

في ألجل  أسابیع تجریبیة. بعد ذلك، سیقوم الطبیب المختص بإجراء تقییم إضا 4بعد ذلك ستتلقى ساتیڤكس لمّدة  •
 فحص ما إذا كان ساتیڤكس یساعدك.  

، یكون من المفترض أن  4فقط إذا أبدیت تحّسنا جدیا في األعراض المتعلقة بالتشنجات بعد ھذه األسابیع الـ  •
 تتلقى العالج بساتیڤكس.   

 
 طریقة االستعمال: 

 فتح البخاخ وتجھیزه لالستعمال: 
 لمعلومات مھمة حول تخزین ساتیڤكس).  5أخرج البخاخ من الثالجة (انظر البند  .1
ح البخاخ على الملصقة المرفقة بالبخاخ. قم بإلصاق الملصقة على البخاخ، بحیث یكون بإمكانك اكتب تاریخ فت  .2

 یوما) من یوم فتحھ.   42أسابیع ( 6استعمال البخاخ إذا مّرت أكثر من  عفحص التاریخ. یُمن 
 قم برّج حاویة البخاخ بلطف قبل االستعمال.  .3
 انزع الغطاء الواقي.   .4
 أمسك بالبخاخ بین اإلبھام والوسطى. ضع السبابة على المكبس.   .5
مرات، إلى أن   3أو  2عندما یتواجد البخاخ بوضعیة عمودیة، قم بالتدرب على الّرش داخل مندیل ورقي  .6

). تقوم ھذه الرشات بـ "تشغیل" المضخة وتساعد في التأكد من أنھا 1تحصل على رّشة ُمرضیة (انظر الرسم 
 نبغي.تعمل كما ی 

اآلن، أصبح البّخاخ جاھزا لالستخدام. لن تحتاج للقیام بالمزید من رّشات التشغیل إلى حین فتح عبوة بخاخ   .7
 جدیدة.   

 
                                                       

   1الرسم 
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 استعمال البّخاخ: 
 أمسك بالبخاخ بین اإلبھام والوسطى. ضع السبابة على المكبس.   .1
أمسك بالبخاخ بوضعیة عمودیة وقم بتوجیھھ داخل الفم. وّجھ المكبس إلى تحت اللسان أو إلى المنطقة الداخلیة   .2

زعاج في منطقة واحدة  ن في كل مرة. یساعد ھذا األمر في منع اإل  الفمفي من الخد. قم بتغییر منطقة الّرش 
 ).  2(انظر الرسم 

اضغط على المكبس لألسفل بقّوة. یُمنع القیام بأكثر من رّشة واحدة في كل مرة، حتى لو شعرت بأنك تحصل   .3
 على كمیة صغیرة من البخاخ فقط. 

 أعد الغطاء الواقي للحاویة.   .4
 

 2الرسم                                                             
 

   یُمنع تجاوز الجرعة الموصى بھا.
 

 إذا قمت بالّرش على العینین، عن طریق الخطأ، قم بغسلھما بالماء في أسرع وقت ممكن.  
 یُمنع استنشاق البخاخ (الرذاذ).  •
 أللیفة. یُمنع الرش بالقرب من األطفال أو الحیوانات ا •
 یُمنع استعمال البخاخ بالقرب من اللھب المكشوف أو مصدر حرارة.    •

 
 إذا استعملت كمیة أكبر مما یجب من ساتیڤكس 

 إذا استعملت، عن طریق الخطأ، كمیة من ھذا الدواء أكبر نسبیا من الكمیة العادیة، فمن الممكن: 
 سماع أشیاء غیر موجودة (ھذیان).   وأ رؤیة  •
 بالدوار، النعاس أو التلبّك.الشعور  •
 الشعور بتغییر في وتیرة نبض القلب.  •
   .الرجاء إبالغ الطبیب أو الصیدلي إذا استعملت كمیة أكبر مما یجب من ساتیڤكس •

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتالع كّمیة من الدواء عن طریق الخطأ فتوّجھ فوًرا إلى الطبیب أو إلى غرفة  
 ي المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.    الطوارئ ف

 
 إذا نسیت استعمال ساتیڤكس 

 إذا نسیت تناول جرعة، قم باستعمال البخاخ فور تذكرك أو عندما تشعر بالحاجة للّرش.  •
 یُمنع استعمال رشتین في نفس الوقت، للتعویض عن الجرعة التي تم تجاوزھا.  •

 
 تقریبا كیف تعرف إن كانت حاویة البخاخ فارغة 

بخة ُمقاسة. عندما تفرغ حاویة البخاخ، یتغیر صوت عملیة   90، تحتوي حاویة البخاخ على حتى 3بعد بخات التفعیل الـ 
الّرش. كذلك، من الممكن أن تكتشف أن الشعور بالّرش داخل الفم قد تغیر. السبب لھذا ھو أن حاویة البخاخ قد أصبحت  

 تح حاویة بخاخ جدیدة.  فارعة تقریبا. في ھذه الحالة، علیك ف
 

 إذا توقفت عن استعمال ساتیڤكس 
 یجب االستمرار في العالج حَسب توصیة الطبیب. 

  حتى إذا طرأ تحّسن على حالتك الصّحیة، یُمنع التوقّف عن تناول الدواء بدون استشارة طبیبا.
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إذا توقفت عن استعمال الدواء بصورة مفاجئة، فمن الممكن أن یؤثر ذلك على نومك، شھیتك أو مشاعرك لفترة زمنیة  
 قصیرة. عادة ما یعود تصلّب العضالت تدریجیا إذا توقفت عن استعمال ساتیڤكس.   

 
تتناول فیھا دواء.   في كّل مّرة وائیّة  یُمنع تناول األدویة في الظالم! تحقّق من الملصق على عبّوة الدواء ومن الجرعة الد 

 ضع النّظارات الطبّیة إذا كنت بحاجة إلیھا. 
 

   إذا كانت لدیك أسئلة إضافیّة بالنسبة إلى استعمال ھذا الدواء، فاستِشر الطبیب أو الصیدلّي.

 
 

 األعراض الجانبیة  .4
كجمیع األدویة، قد یسّبب ھذا الدواء أعراًضا جانبّیة، حتى ولو أنھا ال تحصل لدى الجمیع. ال تندھش عند قراءة قائمة  

 األعراض الجانبّیة. من المحتمل أّال تعاني من أّيٍ منھا.   
 

لخطیرة التالیة،  توقف عن استعمال ھذا الدواء وتوّجھ فورا للطبیب أو للمستشفى إذا حصل أحد األعراض الجانبیة ا 
 وذلك ألنك ستحتاج ألن تكون قید المتابعة إلى أن تتالشى األعراض: 

 رؤیة وسماع أشیاء غیر موجودة (ھذیان) •
 اإلیمان بأفكار غیر صحیحة  •
 شعور بأن األشخاص اآلخرین ضّدك •
 أفكار انتحاریة  •
 شعور باالكتئاب أو التلبّك (البلبلة)  •
 االرتباط بالواقع الشعور بفرط االنفعال أو فقدان  •

 
من المتوقع ظھور األعراض الجانبیة التالیة باحتمال أكبر في بدایة العالج. في غالبیة الحاالت، تكون األعراض الجانبیة  

 طفیفة جدا، وعادة ما تتالشى خالل عّدة أیام.  
ساتیڤكس إلى أن   أحد األعراض الجانبیة التالیة، قم بتخفیض عدد الرشات أو توقف عن استعماللدیك إذا حصل  •

 تشعر بعودتك إلى الحالة العادیة.    
عند بدء استعمالك للدواء مجددا، علیك العودة إلى عدد البّخات الذي لم تشعر معھ بھذه األعراض الجانبیة غیر  •

 المرغوب بھا.  
 

 متلقي عالج)  10من بین  1(تظھر لدى أكثر من   أعراض جانبیّة شائعة جدا:
 التعب الشعور بالدوار أو  •

 
 متلقي عالج) 10من بین  1(تظھر لدى أقل من   أعراض جانبیّة شائعة:

 مشاكل في الذاكرة أو صعوبات في التركیز. •
 شعور بالنعاس أو الدوار.  •
 تشویش الرؤیة.  •
 صعوبات في الكالم.  •
 تناول كمیة طعام أكبر أو أقل من العادة.  •
 تغییرات في حاّسة الذوق أو جفاف في الفم.  •
 إسھال. إمساك أو  •
 . ات الغثیان أو التقیؤحاالت  •
 مشاكل في الفم، وبضمن ذلك الحرقة، األلم أو التقرحات في الفم.  •
 انعدام الطاقة أو الشعور بالوھن، الضعف أو شعور عام بالمرض.  •
 شعور استثنائي أو شعور بالّسكر (الثمالة).  •
    فقدان التوازن أو السقوط.  •

 
 متلقي عالج)  100من بین  1(تظھر لدى أقل من  أعراض جانبیّة غیر شائعة: 

 إغماء. •
 تغییرات في النبض، نظم القلب أو ضغط الدم.  •
 ألم في الحلق أو تھیّج في الحلق.  •
 ألم البطن.  •
 تغییر في لون الفم أو األسنان.   •
 تھیّج في مكان رّش ساتیڤكس.  •
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 الّرش على ھذه المناطق. م أو تقّشر داخل الفم. یُمنع مواصلة فاحمرار وانتفاخ في ال •

 
إذا ظھر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد األعراض الجانبیّة أو إذا عانیت من أعراض جانبیّة غیر مذكورة في النشرة، علیك  

  استشارة الطبیب.

 
 التبلیغ عن األعراض الجانبیة

غ عن أعراض جانبّیة نتیجة من الممكن تبلیغ وزارة الصّحة عن أعراض جانبّیة من خالل الضغط على الرابط "التبلی 
) الذي یحّولك إلى  www.health.gov.ilلعالج دوائي" الموجود على الصفحة الرئیسیة في موقع وزارة الصّحة (

 /https://sideeffects.health.gov.il استمارة عبر اإلنترنت للتبلیغ عن األعراض الجانبّیة، أو عبر دخول الرابط: 
 وكذلك یمكنك التبلیغ بواسطة إرسال برید إلكتروني لوحدة سالمة متلقي العالج التابعة لصاحب التسجیل عبر: 

drugsafety@neopharmgroup.com 
 
 

 كیف یخزن الدواء؟  .5
 

تجّنب التسّمم! یجب حفظ ھذا الدواء، وكّل دواء آخر، في مكان آمن، بعیًدا عن متناول أیدي ومجال رؤیة األوالد و/أو  
 بدون تعلیمات صریحة من الطبیب. األطفال، وھكذا تتجّنب التسّمم. ال تسّبب التقّیؤ 

 
) الظاھر على العبّوة. تاریخ انتھاء الصالحّیة ینسب إلى  exp. dateیُمنع استعمال الدواء بعد تاریخ انتھاء الصالحّیة (

 الیوم األخیر من نفس الشھر.  
 

 شروط التخزین: 
 یجب تخزین الحاویات في وضعیة عمودیة (وقوفا).  •
 . C°8-2قبل الفتح، یجب التخزین في الثالجة بدرجة حرارة   •
 یوما.   42بعد الفتح (أول رّشة)، یجب استعمال الحاویة في نطاق  •

 . Cº25بعد الفتح، ال حاجة للتبرید، لكن یجب تخزین الدواء في درجة حرارة أقل من 

 االستعمال. المستحضر قابل لالشتعال. یجب إعادة الغطاء إلى الحاویة بعد 
 یُمنع إشعال سیجارة أو التعّرض للنار قبل جفاف المستحضر بصورة كاملة. 

یجب حمایتھ من الضوء وإبعاد الدواء عن مصادر الحرارة والنار. یجب التخزین في مكان آمن. یُمنع إعطاء الدواء  
 لشخص آخر.  

 
ي البیت. قم باستشارة الصیدلّي بالنسبة إلى كیفیة  یُمنع إلقاء األدویة في میاه الصرف الصّحّي أو في سلّة المھمالت ف

 التخلّص من األدویة التي لم تعد ضمن االستعمال. یساعد ذلك في الحفاظ على البیئة. 
 
 

 معلومات إضافیة  .6
 باإلضافة إلى المواّد الفعّالة، یحتوي الدواء، أیًضا: 

Ethanol anhydrous, propylene glycol, peppermint oil (flavour ) 
 

 كیف یبدو الدواء وماذا تحوي العبّوة:  
 ملل. المضخة محمیة بواسطة غطاء بالستیكي.  10بني داخل حاویة بخاخ زجاجیة مع مضخة بحجم -سائل بلون أصفر

 حاویة بخاخ.   12أو  10, 6, 5, 4, 3, 2,  1تحتوي كل عبوة ساتیڤكس على  
 قد ال یتّم تسویق جمیع أحجام العبّوات. 

 
 . 4917001یتح تكڤا پ  ، 7063. ب .ص ،  6 ح ھشیلو، .ض.م فیكی نت اوفارم سی ئ نی  وعنوانھ:  التسجیل صاحب 

 
 بریطانیا.  ،CB24 9BZ ،كامبریدجیجن بارك، ھیستون، ڤھاوس،   سوبراین .،م.ض  فارما  GWالمنتج وعنوانھ:  

 
 147-48-33290 رقم تسجیل الدواء في سجّل األدویة الرسمّي في وزارة الصّحة:

 
 وفق تعلیمات وزارة الصحة.    2022 حزیرانتم تحریرھا في 

 
 لتبسیط قراءة ھذه النشرة وتسھیلھا ورد النّص بصیغة المذّكر. مع ھذا فالدواء معّد لكال الجنسین. 

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

