معلومات االستخدام :معلومات للمستخدم
®

دوريجريبين

 500ملغم 10 /ملغم أقراص
المواد الفعالة :باراسيتامول  /ھيدروكلوريد الفينيليفرين
لالستخدام لدى البالغين واألطفال ابتداء من عمر  11عاما ً.
قبل البدأ في تناول ھذا العقار يرجى قراءة سائر النشرة المرفقة بالعبوة بعناية ،ألنھا تتضمن معلومات ھامة.
تناول ھذا العقار الدوائي دائما ً بدقة كما ھو موصوف في النشرة المرفقة أو تبعا ً لتعليمات طبيبك أو الصيدلي المختص بك.


الرجاء االحتفاظ بنشرة العبوة .ربما ترغب في قراءتھا مرة أخرى في وقت الحق.



قم باالستفسار لدى الصدلي المختص بك ،إذا كنت تحتاج إلى معلومات أخرى أو لنصيحة.



إذا الحظت أعراض جانبية ،فيرجى التوجه إلى طبيبك أو الصيدلي المختص بك .يسري ھذا أيضا ً على األعراض الجانبية الغير مذكورة في نشرة العبوة ھذه .أنظر فقرة .4



إذا لم تتحسن األعراض الجانبية بعد  3أيام أو أحسست بسوء حالتك يرجى التوجه إلى طبيبك.

ماذا يوجد في ھذه النشرة
®

 .1ما ھو دوريجريبين ولماذا يتم استخدامه؟
®

 .2مالذي ينبغي عليك مراعاته قبل تناول دوريجريبين ؟
®

 .3كيف يتم تناول دوريجريبين ؟
 .4ما ھي األعراض الجانبية المحتملة؟
®

 .5كيف يتم حفظ دوريجريبين ؟
 .6محتوى العبوة ومعلومات أخرى
.1

®

ما ھو دوريجريبين ولماذا يتم استخدامه؟
®

®

دوريجريبين ھو دواء لالستخدام في حالة أمراض البرد والزكام .دوريجريبين يحتوي على المركب المسكن لألالم والخافض للحرارة باراسيتامول وكذلك والمركب الخافض لتورم األغشية
المخاطية في األنف فينيليفرين.
مواضع االستخدام
للعالج قصير المدى ألعراض البرد والزكام التي يصاحبھا ارتفاع في الحرارة وصداع والرشح واألم األطراف.
للبالغين واألطفال ابتداء من  11عاما ً.
.2

®

مالذي ينبغي عليك مراعاته قبل تناول دوريجريبين ؟

يحظر تناول دوريجريبين

®

-

إذا كان لديك حساسية ضد بارسيتامول أو أحد المكونات األخرى لھذا الدواء المذكورة في الفصل .6

-

فترة الحمل والرضاعة

-

في حالة نشاط الغدد الدرقية؛

-

في حالة أورام الغدة الكظرية )ورم القواتم(.

-

في حالة الغلوكوما )غلوكوما ضيقة الزاوية(.

-

إذا كانت تعاني من أضرار حادة في وظائف الكبد.

-

في حالة التغيرات العضوية الحادية للقلب واألوعية القلبية ،إضطرابات ضربات القلب )أضطرابات النبض( ،ارتفاع ضغط الدم )فرط الضغط(.

-

في أزمات الشعب الھوائية ،أمراض الجھاز التنفسي اإلنسدادية المزمنة ،أعمال التنفس الغير كافية )قصور التنفس( وثباط التنفس )نقص التھوية(.

-

في حالة ضيق المسالك البولية )على سبيل المثال في حالة تضخم البروستاته(.

-

في إضطرابات بناء المادة الحمراء للدم )بريفريا(.

-

في حاالت نقص نازعة الھيدروجين جلوكوز  6فوسفات الناجم عن أسباب وراثية )خطأ في األنزيم(

-

في حالة األطفال الذين تقل أعمارھم عن  11سنة.

التحذيرات وإالجراءات االحتياطية
®

قبل تناول دوريجريبين يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي.
®

من الضروري الحرص عند تناول دوريجريبين ،
في حالة مرضى السكر.
في حالة أورام الغدة الكظرية.
في جميع أمراض القلب واألوعية )على سبيل المثال ظاھرة رينو(.
إذا كنت تعاني من قصور في وظائف الكبد.
إذا كان لديك إضطرابات في وظائف الكلى.
في حالة النسبة المتزايدة بشكل خلقي من البيليروبين في الدم )متالزمة غلبرت أو متالزمة مويلن كراخت(.
إذا كانت مريض بإدمان الكحول.

في التناول في نفس الوقت أو حتى أسبوعين سابقين ألدوية معينة ضد اإلكتئاب )مثبطات أكسيداز أحادي األمين أو مثبطات استرداد السبرتونين االنتقالية أو مضاد أكتئابي ثالثي الحلقات(.
إذا ساءت األعراض أو لم يطرأ تحسن بعد أكثر من ثالثة أيام أو في حالة إرتفاع درجة الحرارة يجب عليك التوجه إلى طبيبك.
لمنع خطر التناول بجرعة مفرصة ،ينبغي عليك التأكد ،أن األدوية األخرى التي يتم تناولھا في نفس الوقت ال تحتوي على باراسيتامول.
كذلك أيضا ً ينبغي عليك تجنب تناول األدوية المھدئة لتورمات الغشاء المخاطي وكذلك أدوية نوبات البرد األخرى.
في حالة استخدام مسكنات األالم لفترات طويلة وبجرعات عالية مبشكل مخالف للتعليمات قد يطرأ صداع ال يجوز معالجته بجراعات عالية من الدواء.
ً
عامة قد يؤدي التناول بشكل معتاد لمسكنات اآلالم وعلى األخص في حالة مزج عدة مواد فعالة لتسكين األالم إلى أضرار دائمة بالكلى يصحبھا خطر الفشل الكلوي )اعتالل الكلية بالمسكنات(.
في حالة التوقف المفاجئ بعد استخدام مسكنات األالم لفترة طويلة وبجرعات عالية مخالفة للتعليمات قد بطرأ صداع وكذلك إرھاق وأالم في العضالت وقلق وأعراض ذاتية .إال أن أعراض
التوقف عن التناول تختفي خالل عدة أيام قليلة .حتى ذلك ينبغي االستمرار في عدم تناول مسكنات األالم وأن ال يتم التناول مرة أخرى بدون استشارة طبية.
بدون استشارة طبية أو استشارة طبيب األسنان ينبغي تناول األدوية المحتوية على باراسيتامول عامة لعدة أيام قليلة فقط وليس بكميات كبيرة.
®

تناول دوريجريبين مع عقاقير دوائية أخرى:
إذا كنت تتناول عقاقير دوائية أخرى ،يجب أن تخبر طبيبك أو الصيدلي ،بأنك تناولت قبل فترة قصيرة عقار دوائي آخر أو لديك النية لتناول عقار دوائي آخر.
في حالة التناول في نفس الوقت أو التناول حتى أسوبعين سابقين ألدوية مضادة لإلكتئاب )مثبطات أكسيداز أحادي األمين أو مثبطات استرداد السيرتونين االنتقالية أو مضاد أكتئابي ثالثي
الحلقات( قد يحدث تأثير على النظام العصبي المركزي مثل حاالت التوتر والتوھان وارتفاع الحرارة وتغيرات في وظائف التنفس والدورة الدموية )ما يسمى بمتالزمة السيروتونين( وكذلك أيضا ً
ارتفاع ضغط الدم.
في حالة التناول في نفس الوقت ألدوية أخرى تھدئ النظام العصبي المركزي وتناول الكحول في نفس الوقت قد يزداد التأثير حدة.
االستخدام في نفس الوقت لمضادات اإلكتئاب ثالثية الحلقات والمواد لمخدرة )المخدرات( والغليموزيدات المؤثرة على القلب )مثل ديجوكسين( ما تسمى بمثبطات  COMTلعالج مرض
باركينسون وأدوية خفض تورم األغشية المخاطية ومفقدات الشھية واألدوية ذات الفعالية المحاكية الودية )المشابھة لألدرينالين( قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات شديدة على القلب والدورة الدموية
لھذه األدوية )على سبيل المثال ارتفاع ضغط الدم ،نبض غير منتظم ،ارتفاع خطر أزمة قلبية( .كذلك أيضا ً قد تشداد حدة تأثير سلفات األتروبين واألدوية التي تثبط الجھاز العصبي المركزي.
في حالة استخدام محصر البيتا )مثل بروبانولول( أو مضادات ارتفاع ضغط الدم )مثل جواناتيدين أو ريسيربين( مع فينيليفرين قد يطرأ إرتفاع في ضغط الدم .أما تأثير مضادات السكر فقد
تنخفض.
من المكن حدوث تأثيرات تفاعلية مع
®
®
 أدوية النقرس مثل بروبينيسيد :في حالة تناول بروبينيسيد في نفس الوقت ينبغي خفض جرعة دوريجريبين  ،ألن التخلص من دوريجريبين قد يصبح بطيئا ً.®

-

أدوية لخفض مستوى الدھون المرتفعة في الدم مثل خافض الكوليسترول :ھذه يمكن أن يخفض من امتصاص باراسيتامول وبالتالي من تأثير دوريجريبين .

-

أجوية ضد التشنجات مثل فينيتوين أو كاربامتسيبين أو فينوباربيتال واألدوية المنومة واألدوية المضادة للدرن )ريفامبيسين أو أيزونياتسيد( :ھذه يمكن أن تؤدي أيضا ً من خالل الجرعات
الغير ضارة للمادة الفعالة باراسيتامول إلى اإلضرار بالكبد .نفس األمر يسري أيضا ً عند إسائة استھالك الكحول.

-

المضادات الحيوية مثل كلورامفينيكول :في حالة تناول باراسيتامول وكلورامفينيكول قد يتبطأ بشكل ملحوظ التخلص من كلورامفينيكول األمر الذي ينجم عنه نشؤ خطر التسمم.
®

لم يتم بعد تقييم التفاعالت المتبادلة بين باراسيتامول ومشتقات الكومارين )أدوية لخفض قدرة الدم على التجلط( من حيث أھميتھا الطبية .أما استخدام دوريجريبين لفترة طويلة لدى المرضى
الذين يتم عالجھم بأدوية خافضة لتجلط الدم )مضادات تجلط يتم تناولھا عبر الفم( ينبغي أن يتم لذلك تحت مراقبة طبية فقط.
®

في حالة استخدام باراسيتامول وزيدوفودين في نفس الوقت يشتد الميل إلى خفض كرات الدم البيضاء )قلة الخاليا المتعادلة( .لذلك ينبغي تناول دوريجريبين في نفس الوقت مع زيدوفودين بعد
تقرير الطبيب فقط.
في االستخدام لنفس الوقت لألدوية المؤدية إلٮى بطأ تفريغ المعدة مثل بروبانتيلين قد يتأخر امتصاص وتأثير باراسيتامول.
في حالة االستخدام لنفس الوقت لألدوية المؤدية لإلسراع من تفريغ المعدة مثل ميتوكلوبراميد قد يتأخر امتصاص وتأثير باراسيتامول.
تأثير تناول درويجريبين على الفحوص المعملية
قد تتأثر نتائج تحديد الحامض البولي وكذلك السكر في الدم.
تناول درويجريبين مع المواد الغذائية والمشروبات والكحول
أثناء تناول درويجريبين ينبغي تجنب تناول الكحول بقدر اإلمكان.
فترة الحمل والرضاعة
ً
ت تنوي على الحمل ،فيجب االستفسار قبل تناول ھذا العقار الدوائي لدى طبيبك أو لدى الصيدلي.
ت تعتقدين أنك حامال أو كن ِ
ت حامالً أو تقومين باإلرضاع أو إذا كن ِ
إذا كن ِ
®

ال يجوز تناول دوريجريبين في فترة الحمل والرضاعة
القدرة على القيادة وتشغيل الماكينات
حتى اآلن غير معروف خلل في القدرة على القيادة وتشغيل الماكينات تتعلق بتناول درويجريبين.
في حالة ممارسة ھذه األعمال ينبغي مراعاة إمكانية األثار السلبية مثل اإلحساس الدوران والتوھان أو إضطرابات الرؤية.
®

 .3كيف يتم تناول دوريجريبين ؟
تناول ھذا العقار الدوائي دائما ً بدقة كما ھو موصوف في النشرة أو تبعا ً لالتفاق المتفق عليه مع طبيبك أو الصيدلي .قم باالستعالم لدى طبيبك أو الصيدلي المختص بك ،إذا لم تكن متأكداً تماما ً.
الجرعة المنصوح بھا تبلغ
البالغين والفتيان الذين تزيد أعمارھم عن  14عاما ً يتناولون عند الحاجة  2 - 1قرص حتى  3مرات يوميا ً .األطفال من سن  11حتى  14عاما ً يحصلون على قرص واحد حتى  3مرات يوميا ً.
طريقة االستخدام
®

تناول دوريجريبين بدون مضغ مع بعض من السوائل .التناول بعد الوجبات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى تأخر التأثير.
مدة االستخدام
®

ال تتناول دوريجريبين بدون استشارة طبية لفترة أطول من  3أيام.
مجموعات خاصة من المرضى
إضطرابات وظائف الكبد والقصور الخفيف في وظائف الكلى
في حالة المرضى الذين يعانون من إضطرابات في وظائف الكبد والكلى وكذلك متالزمة غيلبرت يجب خفض الجرعة أو إطالة الفترات بين الجرعات.

المرضى المسنين
ليس من الضروري إجراء تعديل خاص للجرعة.
األطفال الذين تبلغ أعمارھم أقل من  11سنوات
®
يحظر تناول األطفال الذين تبلغ أعمارھم أقل من  11عاما ً ل دوريجريبين .
®

إذا كنت قد تناولت كمية أكبر من المقرر من دوريجريبين

في حالة الشك في تناول جرعة مفرطة من درويجريبين يجب إخطار الطبيب على الفور بسبب خطر الفشل الكبدي.
في حالة التناول المتعمد أو الغير متعمد للدرويجريبين بشكل مفرط قد يطرأ في البداية صداع وغثيان وقئ وارتفاع في ضغط الدم مع نبض القلب وإضطرابات في الرؤية ودوران وإحساس
مرضي عام.
في حالة تناول باراسيتامول بشكل مفرط يظھرعامة خالل  24ساعة أعراض الشكوى التي تتضمن الغثيان والقئ وفقدان الشھية وشحوب في الوجه وآالم في البطن .بالرغم من التحسن في الحالة
العامة قد يحدث ضرر متقدم للكبد حتى الفشل الكبدي.
بغض النظر عن ذلك قد يحدث أيضا ً أضرار بالكلى مع تراجع التخلص من البول.
وتبعا ً ألي فترة يرجع التناول ،ينصح باإلجراءات التالية:
-

خالل الساعات الست األولى قد يكون من المناسب التخلص من السم من خالل القئ المتعمد أو غسيل المعدة.

-

تناول أدوية سيستيامين أو ن-أسيتيلسيستين ينبغي أن يتم خالل الساعات الثمانية األولى بقدر اإلمكان بعد التسمم ،لمعادلة منتجات استقالب باراسيتامول المضرة بالخاليا.

-

غسيل الدم )الديلزة( يمكن أن تخفض من تركيز الباراسيتامول في الدم.

في حالة االرتفاع ضغط الدم الخطير قد يكون من المفيد تناول حاصرات آلفا.
®

اإلمكانيات األخرى لعالج التسمم بال دوريجريبين تتحدد تبعا ً لحجم وتطور وأعراض المرض.
إذا نسيت تناول دوريجريبين

®

ال تتناول جرعة مزدوجة ،إذا كنت قد نسيت تناول الجرعة السابقة .أستمر في بالتناول كما ھو موصوف في دليل الجرعة.
إذا توقفت عن تناول دوريجريبين

®

®

في حالة تناول دوريجريبين تبعا ً للتعليمات يجب عدم مراعاة أشياء خاصة.
في حالة التوقف المفاجئ بعد استخدام مسكنات األالم لفترة طويلة وبجرعة عالية بشكل مخالف للتعليمات قد بطرأ صداع وكذلك إعياء وأالم في العضالت وقلق وأعراض ذاتية .ھذه األعراض
الناجمة عن التوقف تختفي خالل أيام قليلة .حتى يحدث ذلك ينبغي عدم تناول مسكنات آالم .أيضا ً بعد ذلك يجب أن ال يتم التناول مرة أخرى بدون استشارة الطبيب.
إذا كان لديك استفسارات أخرى حول تناول ھذا العقار الدوائي ،فيرجى التوجه إلى طبيبك أو الصيدلي.
 .4ما ھي األعراض الجانبية المحتملة؟
كما ھو الحال في جميع العقاقير الدوائية قد يكون لھذا العقار الدوائي أعراض جانبية أيضاً ،لكن قد ال تظھر ھذه األعراض عند كل شخص.
في حالة تقييم األعراض الجانبية تم ذلك على أساس بيانات التكرار التالية:
 غالبا ً جدأً :أكثر من  1من بين ُ 10م َعالجون


غالبا ً 1 :حتى ُ 10م َعالجون من بين 100



أحيانا ً 1 :حتى ُ 10م َعالجون من بين 1,000



نادر 1 :حتى ُ 10م َعالجون من بين 10,000
نادر جداً :أقل من  1من بين ُ 10000م َعالج



غير معروف :ال يمكن تقدير التكرار على أساس البيانات المتوافرة.



األعراض الجانبية المحتملة
أمراض القلب
نادراً جداً نبض القلب ،إضطرابات في النبض وضيق في القلب )شكاوي قلبية(
أمراض األوعية الدموية
نادر :ارتفاع ضغط الدم ،وصداع حاد
أمراض الكبد والمرارة
نادراً :أرتفاع خفيف النزيمات كبد محددة )سيرومترانساميناسين(
أمراض الدم والجھاز الليمفاوي
نادراً جداً خلل في العد الدموي الكامل مثل إنخفاض خاليا الدم البيضاء )قلة الكرات البيضاء ،ندرة المحببات( ،عدد منخفض من الصفائح الدموية )قلة الصفائح الدموية( أو إنخفاض عدد جميع
خاليا الدم )قلة الكريات الشاملة(
أمراض الجھاز المناعي
نادراً جداً :ردود فعل حساسية تصيب المسالك التنفسية .في حالة األشخاص المصابين في وقت سابق قد يحدث تشنج عضالت التنفس )التشنج القصبي( من خالل الباراسيتامول )أزمة  -مسكنات
األالم(
نادراً جداً ردود فعل حساسية مثل الطفح الجلد ,اويما  -كوينكا وضيق النفس وفرط العرق والغثيان وھبوط الضغط الدموي حتى الصدمة

جة التي أسفل الجلد
أمراض الجلد واألنسج
ننادراً جداً ما أخبر عن حاالت حساسسية جلدد حادة.
ضد األعراض الجانبية؟
ضادة الالزم اتخاذھا ض
مما ھي اإلجراءات المض
®

ى .قم بإخطار طبيبك ،لكي يمكنه تقرير ة
المات لردود فعل حسساسية يحظر تناول دووريجريبين مرة أخرى
ففي حالة ظھور أول عال
حدة األعراض وإتخاذ اإلجراءات الالزمة ،إذا ستدعى األمر ذلك.
األعراض الجانبية
ض
اإلخطار عن
يسري ھذا أيضا ً على األعرراض الجانبية الغير مذذكورة في نشرة العبوة ھذه.
ي
الصيدلي المختص بك.
ي
جانبية ،فيرجى التوجه إلى طبيبك أو
إإذا الحظت أعراض ج
ج  -كيسنجر أليه ،3
سية ،كورت  -جيورج
جانبية مباشرة عن طرييق نظام اإلخطار لدى المعھد االتحادي لألدووية والمنتجات الطبية ،قسم الصيدلة االحتراس
ككذلك تستطيع أيضا ً اإلخطار باألعراض الجا
http
 35175بون  /ألمانيا ،صفحة اإلنترنتp://www.bfarm.dde :
5
ئي.
سالمة ھذا العقار الدوائي
ففي حالة اإلخطار عن أعراض جانبية تستطييع أن تساھم في توفير معلومات أكثر عن س
®

 .5كيف يتم حفظ دوريجريبين ؟
الدوائي بعيداً عن متناول األألطفال.
ي
ييحفظ ھذا العقار
ال يجوز استخدام ھذا العقار الدوائي بعد تارييخ انتھاء الصالحية المذكور على العبوة واللوعاء بعد "يستخدم حتتى .":تاريخ انتھاء الص
صالحية يشير إلى أخر يوم في الشھر المذكوور.
تستخدمه بعد ذلك .بھذا تساھمم في حماية البيئة.
ه
ي ،إذا كنت لن
ص من العقار الدوائي
ف أو القمامة المنزلية .استعلم لدى الصدلي الخاص بك كيف تتخلص
ال تتخلص من العقار الدوائي في مياه الصرف
 .6محتوى العبوة وومعلومات أخرى
جريبين
مما ھي مكونات دوريج


®

ي:
المواد الفعالة ھي
ملعم ھيدروكلوريد فينيليفر
قرص واحد يحتووي على  500ملغم بااراسيتامول و 10م
رين.



األخرى ھي:
ى
المكونات
ت ،سترات المغانسيوم ،،ماكروجول
حامض سترين ،تالك ،سيمميثيكون ،ثاني أكسيد السليكون عالي التشتيت
بوفيدون  ،25بفييدون  ،30سيليلوز دقيقيق البلورات ،نشا ذرة معدل ،نشا ذرة ،ض
ميتاكريالت-ثاني أكسيد الكربون-ميثيلميتاكريالت[ )(1:2:1
ت
سيد الكربون2-ديميثيألممينوإيثيل(-
 ،6000كروسرامل ح صوديوم ،كرووسبوفيدون بولي]بوتيلمميتاكريالت-ثاني أكمسي

ككيف يبدو دوريجرين ووما ھو محتوى العبوةة
رة مع عالمة " "21عللى الظھر
أقراص بيضاء مستدير
 20قرصا ً
العبوة األصلية بھا 2
ة
شركة األدوية
ش
والشركة المنتجة
والشركة المنتجة
ة
شركة األدوية
ش
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ھھذه النشرة تم مراجعتتھا مؤخراً في أكتوبر 2014
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