بلوكاتنس
()061/01 - 061/5
االسم العلمي:
املودٌبٌن 2مجم  +فالسارتان  031مجم.
املودٌبٌن 01مجم  +فالسارتان  031مجم.
املودٌبٌن 2مجم  +فالسارتان  01مجم .
الشكل الدوائي :أقراص مغلفة.

 -0ماهو بلوكاتنس وما هو استخدامه:
ٌحتوي بلوكاتنس على مادتٌن املودٌبٌن و فالسارتان وكالهما ٌعالجان ارتفاع ضغط الدم.
 املودٌبٌن من مثبطات قنوات الكالسٌوم حٌث انه ٌمنع مرور الكالسٌوم من خالل غشاء الخلٌة فٌقلل من مقاومهاالوعٌه وٌزٌد من تدفق الدم فٌها.
فالسارتان فهو مضاد نوعى لمستقبالت االنجٌوتنسٌن . IIاالنجٌوتنسٌنٌ IIفرز بواسطة الجسم وهو ٌعمل على
تضٌٌق االوعٌه الدموٌة لذا ٌعمل فالسارتان على منع هذا التأثٌر.
ٌعمل املودٌبٌن وفالسارتان على منع تضٌٌق االوعٌة الدموٌة لذا ترتخى االوعٌة الدموٌة وٌنخفض ضغط الدم.
ٌستخدم بلوكاتنس فً عالج ضغط الدم للبالغٌن اللذٌن لم ٌستجٌبوا للعالج االحادي باملودٌبٌن او فالسارتان منفردا.

 -2االستخدام والجرعة:
ٌجب استخدام بلوكاتنس طبقا الرشادات الطبٌب للحصول على افضل نتائج وتجنب االثار الجانبٌة.
الجرعة :
قرص واحد ٌومٌا ( 031/2أو  01/2أو  ) 031/01حسب ارشادات الطبٌب.
 ٌفضل استخدام الجرعة ٌومٌا فً نفس الوقت ٌومٌا. ٌفضل تناول الجرعة مع كوب ماء. ٌمكن تناول بلوكاتنس مع او بدون الطعام  .ال ٌجب استخدامه مع الجرٌب فروت.طبقا الستجابتك للدواء سوف ٌحدد طبٌبك الجرعة المناسبة سواء بزٌادة الجرعة او تقلٌلها.
ال تتجاوز الجرعة المحددة لك.
في حالة نسيان الجرعة ٌ:مكن تناوله عند التذكر ومتابعة اخذ الجرعة التالٌة فً موعدها .اما فً حالة تذكر عدم اخذ الجرعه
فً مٌعاد الجرعة التالٌة فٌجب االكتفاء بأخذ الجرعة الحالٌة فقط وعدم مضاعفة الجرعة.

في حالة التوقف عن تناول الدواء :التوقف المفاجئ قد ٌؤدي الً سوء حالتك المرضٌة لذا ٌجب عدم وقف الدواء اال
باستشارة الطبٌب.

العبوه:
بلوكاتنس  :031/2علبه كرتون تحتوى على شرٌطٌن (الومٌنٌوم/الومٌنٌوم) كل شرٌط  01قرص مغلف  +نشرة داخلٌة.
بلوكاتنس:031/01علبه كرتون تحتوى على شرٌطٌن (الومٌنٌوم/الومٌنٌوم) كل شرٌط  01قرص مغلف  +نشرة داخلٌة.

 -3التخزين:
-

ٌحفظ فً مكان جاف فً درجه حرارة التتعدى  01درجة مئوٌة.
ٌحفظ بعٌدا عن متناول األطفال.

 -4مكونات بلوكاتنس:
ٌحتوى كل قرص مغلف على:
مواد فعاله :
املودٌبٌن بٌسٌالت3.6مجم ٌكافىء 2مجم املودٌبٌن  +فالسارتان  031مجم .
أو املودبٌن بٌسٌالت 00.01مجم ٌكافىء 01مجم املودٌبٌن  +فالسارتان  031مجم
أو املودٌبٌن بٌسٌالت 3.6مجم ٌكافىء 2مجم املودٌبٌن  +فالسارتان  01مجم .
.

