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 Dexmethylphenidate   مغم 10 و 5ت اديكساميثيلفينيدنشرة معلومات لمستحضر أقراص 
 شعبة الصيدلة، وزارة الصحة 129 بموجب النظام رقم

  
 
 

 :اسم المستحضر 
  (فوكليناسم المستحضر األصلي: ) مغم أقراص 5 تاديكساميثيلفينيد

 (فوكليناسم المستحضر األصلي: ) مغم أقراص 10 تاديكساميثيلفينيد

 

 :اسم المادة الفعّالة  
   Dexmethylphenidate تاديكساميثيلفينيد

 

 :القوة وصورة التناول 
 مغم 10 أو 5 أقراص

 

 :التخصيص العالجي 

 .  ADHD واالنتباه التركيزاضطراب لعالج  مخصص تاديكساميثيلفينيدال

 

 :توجيهات االستخدام  

  تماما كما أمر الطبيب. من الممكن أن يقوم الطبيب بمالءمة وتغيير الجرعة  تاديكساميثيلفينيدالتناول

  إلى حين الوصول إلى الجرعة المالئمة.

  ساعات على األقل.  4تناوله مرتين في اليوم، بفارق 

 .باإلمكان تناوله مع أو بدون طعام 

 قلب وضغط دم خالل فترة العالج. يجب متابعة طول وجري الطبيب فحوص دم الممكن أن ي   من

ووزن األطفال الذين يتلقون العالج. من الممكن أن يتم وقف العالج إذا تبين وجود مشاكل في 

  الفحوص. 

  إذا تناولت أنت أو ابنك جرعة زائدة من الدواء، يرجى االتصال بالطبيب أو بالمركز الطبي أو

  الطوارئ من أجل تلقي العالج الفوري. بخدمات 

  

 :تحذيرات 

  مشكلة طبية لدى متلقي العالج أو عائلته، وخصوصا إذا: بأي قبل البدء بالعالج، أخبر الطبيب  

  نوع أو ضغط دم.كانت هنالك مشكلة قلب من أي 

  االكتئابمشاكل نفسية كالذهان، الهوس، اضطراب ثنائي األقطاب أو. 

  صرع، نوبات تشنجية، أو فحصEEG  نتائج استثنائية وغير سليمة. ذو 

  .مشاكل في تدفق الدم في أصابع اليدين أو الرجلين 

  ت منحاالوغيره من المحفزات، تم اإلبالغ عن  تاديكساميثيلفينيدالعند استخدام: 

 .وفاة مفاجئة لدى متلقي العالج الذين كانت لديهم مشاكل سابقة في القلب 

 .سكتة ونوبة قلبية لدى البالغين 

 القلب. وتيرةارتفاع في ضغط الدم و 
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 موانع االستخدام واألعراض الجانبية المعروفة 

  أو منفعال اإذا كان ابنك خائفا جدا، متوتر تاديكساميثيلفينيدالال يجوز استخدام. 

  الضغط داخل فرط إذا كان متلقي العالج يعاني من الماء األزرق ) تاديكساميثيلفينيدالممنوع تناول

   العين(، لديه تشنجات ال إرادية، او متالزمة تورت.   

  يوما الماضية دواء  14إذا كان متلقي العالج قد تناول خالل الـ  تاديكساميثيلفينيدالممنوع تناول

 . MAOI -مضادا لالكتئاب من عائلة مثبطات األكسيداز أحادي األمين 

  إذا كان متلقي العالج حساسا ألحد مركبات الدواء. انظر قائمة  تاديكساميثيلفينيدالممنوع تناول

 المركبات أدناه. 

  الوارد حصولها:الخطيرة األعراض الجانبية 

  :ج، ارتفاع درجة حرارة صعوبات في التنفس، صعوبة البلع، تهيّ ردات فعل حساسية حادّة

 الجسم. 

  .تأخير النمو بالطول وتأخير في ارتفاع الوزن لدى األطفال 

  من النوبات. تاريخنوبات من الصرع، خصوصا لدى األطفال ذوي 

 .تغييرات في الرؤية، تشويش الرؤية 

  انتصاب دائم ومؤلم: ق ساح. في مثل هذه الحالة يجب التوجه لتلقي العالج الطبي فورا، من

 أجل تفادي حصول ضرر دائم. 

 :أعراض جانبية شائعة 

  .آالم في البطن 

 غثيان. 

 .تراجع الشهية 

 ارتفاع الحرارة. 

 تشعر فيها  هذه ليست قائمة األعراض الجانبية الكاملة. اسأل الطبيب أو الصيدلي في أي حالة

 بعرض جانبي غير عابر. 

 

 شروط التخزين 
 30-15 احفظ األقراص في مكان آمن بعيدا عن متناول أيدي األطفال. يجب حفظ الدواء في درجة حرارة بين 

 .درجة مئوية

 

 :المواد غير الفعالة  

  D&C Yellow Lake#10 النشا، أحادي كلوهيدرات الالكتوز، تسيلولوز، سيترات الماغنيسيوم، صبغة طعام 

 مغم. 5 في أقراص الـ

 ك أصباغ طعام.هناليست مغم،  10 في أقراص الـ

 

 :اسم المستورد 
  import@shor.co.il  .تيكفا، سجوال، بيتاح 10دراجستور. نت م.ض، شارع تسفي برجمان 

 
 
 

 للمعلومات الكاملة باللغة اإلنجليزية، الرجاء الضغط هنا

mailto:import@shor.co.il
https://www.pharma.us.novartis.com/product/pi/pdf/focalin.pdf
https://www.pharma.us.novartis.com/product/pi/pdf/focalin.pdf

