دولوكسبرين  03مجم &  63مجم
كجسىالد جيالتيُيخ صهجخ ذاد كسىح يعديخ
دونىكستيٍ هيدزوكهىزايد  03يجى
دونىكستيٍ هيدزوكهىزايد  63يجى

 -1ما هو دولوكسبرين وما هو استخذامه
ٌحتوى دولوكسبرٌن على المادة الفعالة دولوكستٌن ٌ .عمل دولوكسبرٌن على زٌادة مستوٌات السٌروتونٌن ونورادرٌنالٌن
فى الجهاز العصبى .
ٌستخدم دولوكسبرٌن فى عالج :
 -1االكتئاب.
 -2القلق واالضطرابات النفسٌة ( الشعور المزمن بالقلق أو العصبٌة)
 -3اآلالم العصبٌة التى تحدث مع مرضى السكر ( مثل الشعور بالحرقان والوخز واللسع والحكه أو الشعور كمن
صدم كهربائٌا ً وقد ٌفقد الشعور باالحساس بالمناطق المصابة أو ٌكون هناك احساس باللمس أو الحرارة أو
البرودة أو بالضغط مما ٌسبب ألم).
ٌبدأ تأثٌر دولوكستٌن لدى معظم االشخاص الذٌن ٌعانون من االكتئاب أو القلق فً غضون أسبوعٌن من بدء العالج،
فً األشخاص الذٌن ٌعانون من آالم ااالعتاللى العصبى السكري قد ٌستغرق ذلك بعض أسابٌع قبل شعورهم بتحسن.
تحدث إلى طبٌبك إذا لم تشعر بتحسن بعد شهرٌن من العالج..

 -4كيفيت تناول دولوكسبرين:
-

انتزو دائًب ً ثبنجسعبد انتً وصفهب نك طجيجك أو انصيدنً.
إستشس طجيجك أو انصيدنً إذا نى تكٍ يتأكد.
يجت تُبول دونىكسجسيٍ عٍ طسيق انفى .يجت اثتالع انكجسىنخ كبيهخ يع انًبء.
نإلكتئبة واالنى االعتالنً انعصجً انسكسي :انجسعخ انًعتبدح يٍ دونىكسجسيٍ  63يجى يسح واحدح فً
انيىو ،سيصف نك طجيجك انجسعخ انًُبسجخ نحبنتك.

-

انقهق واالضطساثبد انُفسيخ :فً انًعتبد تجدأ جسعخ دونىكسجسيٍ يٍ  03يجى يسح واحدح فً انيىو وثعد
ذنك تزيد نتصجح  63يجى يسح واحدِ فً انيىو ،سىف يصف نك طجيجك انجسعخ انًُبسجخ نحبنتك .يًكٍ
ضجظ انجسعخ حتً  023يجى فً انيىو حست استجبثتك ندونىكسجسيٍ.

-

لتفادى نسٌان جرعة دولوكسبرٌن ٌفضل تناولها فى نفس الوقت كل ٌوم.
تحدث مع الطبٌب عن مدة العالج ب دولوكسٌبرٌن .ال توقف الدواء أو تغٌٌر الجرعة بدون الرجوع الى
الطبٌب .إن عالج األضطراب الذى تعانى منه بشكل صحٌح مهم لمساعدتك على التحسن .إذا لم ٌتم عالجك قد
ال ٌشفى مرضك وقد ٌصبح أكثر خطورة وٌصعب عالجه.

.
عُد َسيبٌ أخر انجسعخ يهزو أخرهب عُد تركسهب  ،إ ذا تركسد فً ييعبد انجسعخ انتبنيخ ال يهزو يضبعفخ انجسعخ.
إرا توقفت فجأة عن تناول دولوكسيبرين :ال تىقف اندواء يٍ تهقبء َفسك دوٌ انسجىع إنً انطجيت حتً إذا
شعسد ثتحسٍ.
إذا زأي انطجيت أٌ انحبنخ نى تعد ثحبجخ إنً تُبول دونىكسجسيٍ سىف يطهت يُك تقهيم انجسعخ تدزجيبً عهً
يدي اسجىعيٍ عهً األقم قجم إيقبف انعالج تًبيب ً.

-5كيفيت حفظ دولوكسبرين
يحفظ ثعيدا عٍ يتُبول األطفبل.
يحفظ في يكبٌ جبف في دزجخ حسازح ال تتعدي  03دزجخ يئىيخ.
دولوكسبرين هو كجسىالد جيالتيُيخ صهجخ ذاد كسىح يعديخ
يحتىي عهً حجيجبد دونىكستيٍ هيدزوكهىزايد ذاد كسىح تحًيهب يٍ انحبيض انًعدي.
العبوة:
عهجخ تحتىي عهً  2أوشسيظ (انًىَيىو /ثً فً دي سً ) كم شسيظ  01كجسىنخ جيالتيُيخ صهجخ َ +شسح داخهيخ.

