كبسوالت جٌالتٌنٌة صلبة و أكٌاس بودرة لعمل معلق
االسم العلمً:

كبسوالت جٌالتٌنٌة صلبة :اومٌبرازول  02أو  02مجم  +صودٌوم بٌكربونات  0022مجم.
أكٌاس (كل كٌس ٌحتوى على  6جرام بودرة لعمل معلق) :اومٌبرازول  02مجم أو  02مجم  +صودٌوم بٌكربونات  0662مجم.
الشكل الصٌدلى:
 داونوبرازول 02مجم و02مجم كبسوالت جٌالتٌنٌة صلبة.داونوبرازول  02مجم و  02مجم أكٌاس كل كٌس ٌحتوى على  6جرام بودرة لعمل معلق ماهً أهم المعلومات التً ٌجب معرفتها
عن داونوبرازول؟
 قد ٌساعد داونوبرازول على تحسن األعراض المرتبطة بحمض المعدةماهو داونوبرازول ؟
داونوبرازول هو من االدوٌة التى تحتوي علً مثبطات مضخة البروتون حٌث ٌقلل من كمٌة الحمض الموجود فً المعدةو التهاب
المعده وارتجاع المرىء وقرحه المعده والتقلٌل من خطر نزٌف المعده وارتجاع المرئ اللٌلى وجرثومه المعده
ٌستخدم داونوبرازول مع البالغٌن:
-

لمدة  0أسابٌع لعالج قرحة االثنً عشر .قد ٌصف الطبٌب  0أسابٌع أخرى من العالج بداونوبرازول.

-

لمدة تصل إلى  6أسابٌع لعالج قرحة المعدة.

-

لمدة تصل إلى  0أسابٌع لعالج حرقان فم المعدة وأالعراض التى تحدث مع إرتجاع عصارة المعدة إلى المرئ الذى من
أعراضة الشعوربحرقان فً الصدرأوالحلق ،وإفسادالتذوق أو التجشإ.

-

لمدة تصل إلى  6أسابٌع للشفاء من األضرارالناتجه عن تؤكل بطانةالمريء بسبب حمض المعدة (وٌسمى التهاب
المريء التآكلً) حٌث ٌستخدم للمساعدة علً التؤم بطانة المرئ المتؤكلة.

-

لتقلٌل النزٌف بالمعدة فً المرضى ذوي الحاالت الحرجة (داونوبرازول  02مجم معلق فقط)

كٌفة تناول داونوبرازول
 تناول داونوبرازول كما وصفه لك الطبٌب. ال تغٌٌرالجرعةأو توقف تناول داونوبرازول دون التحدث مع طبٌبك .تناول داونوبرازول على الرٌق قبل وجبة الطعامبساعة واحدة على األقل.
 افرغ محتوٌات الكٌس فً كوب ٌحتوى على 0-0ملعقة كبٌرة من الماء (ال تستخدم سوائل أخرى أو طعام) قلبها جٌدا ثمتناولها فورا.أمال الكوب مرة أخرى بالماء وتناوله.
تبلع الكبسولة مع الماء والٌستخدم أي سائل اخر .ال تفتح الكبسولة وتفرغ محتوٌاتها على الطعام.
 اذا نسٌت جرعه فتناولها عند تذكرهااذا كان وقت تذكر الجرعه هو تقرٌبا وقت تناول الجرعة التالٌة فال تتناول الجرعه الفائتة وتناول الجرعة التالٌه فى
الوقت المخصص لها،التؤخذ جرعتٌن لتعوٌض الجرعة المنسٌة.
 ال تتناول كبسولتٌن من داونوبرازول 02مجم بدال من كبسولة واحدة  02مجم ،ألنك بذلك سوف تتناول ضعف كمٌةبٌكربونات الصودٌوم .
 ال تتناول كٌسٌن من داونوبرازول 02مجم بدال من كٌس واحد  02مجم ،ألنك بذلك سوف تتناول ضعف كمٌةبٌكربونات الصودٌوم .
 ٌحفظ بعٌدا عن متناول األطفال. داونوبرازول  02مجم  02 ،مجم كبسوالت جٌالتٌنٌة صلبةٌ :حفظ فً مكان جاف فً درجة حرارة ال تتعدى  02درجة مئوٌة.ماهً مكونات داونوبرازول ؟

التركٌب:
تحتوي كل كبسولة جٌالتٌنٌة صلبة على :
مواد فعالة :
 02أو  02مجم.
اومٌبرازول
صودٌوم بٌكربونات  0022مجم.
ٌحتوى كل كٌس  6جرام بودرة لعمل معلق على ائمواد فعالة:
 02مجم أو  02مجم .
اومٌبرازول
 0662مجم.
صودٌوم بٌكربونات

ٌمكن تعاطً داونوبرازول معلق عن طرٌق األنبوبة المعدٌة الفموٌة أو األنفٌة و ٌحضر المعلق فً  02مل ماء وٌقلب جٌدا ثم
ٌتناول فورا (ال تستخدم سوائل أخرى أو طعام) وٌجب استخدام سرنجة مناسبة إلدخال المعلق داخل األنبوبة وبعد ذلك ٌمرر فً
األنبوبة  02مل ماء لغسل المعلق.

العبوة:
داونوبرازول 02او  02مجم كبسوالت جٌالتٌنٌة صلبة :علبة كرتون تحتوى على شرٌط  00كبسولة جٌالتٌنٌة صلبة  +نشرة
داخلٌة.
داونوبرازول  02مجم أو  02مجم أكٌاس :علبة كرتون تحتوى على  7أكٌاس ٌ ،تكون الكٌس6جم بودرة لعمل معلق  +نشرة
داخلٌة.
:

