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معلومات للمستخدم: النشرة الداخلیة

  
  صلبةكبسوالت ملجم5أملور
  صلبةكبسوالت ملجم 10أملور 

  
  أملودیبین

  
  .مھمة لكاقرأ ھذه النشرة بالكامل بعنایة قبل البدء في تناول ھذا الدواء ألنھا تحتوي على معلومات 

قراءتھا مجددًافقد تحتاج إلى . احتفظ بھذه النشرة.  
 طبیبك أو الصیدليفاسأل ، إضافیةإذا كانت لدیك أي أسئلة.  
 كانت عالمات مرضھم مطابقة لعالماتإذا ، حتى ضرًرافقد یلحق بھم . آلخرینفال تعطھ . ك أنت فقطللقد تم وصف ھذا الدواء

  .مرضك
 غیر مدرجة في ھذه ھذا أي آثار جانبیة محتملة یتضمن . أي آثار جانبیة، فتحدث إلى طبیبك أو الصیدلي أو الممرضةأصبت بإذا

  . 4انظر القسم . النشرة

  :محتویات ھذه النشرة

  یستخدموفیما ما ھو أملور . 1
  أملورما ینبغي علیك معرفتھ قبل تناول . 2
  أملوركیفیة تناول . 3
  اآلثار الجانبیة المحتملة. 4
  أملوركیفیة تخزین . 5
  أخرىمعلومات محتویات العبوة و. 6

  یستخدموفیما أملور ما ھو  .1

  .الكالسیوممناھضاتمن األدویة تُدعى إلى مجموعةتنتمي التيأملودیبین المادة الفعالة یحتوي أملور على 
  

إحدى الصور النادرة والذبحة الصدریة، یُدعى أو نوع معین من ألم الصدر ) ارتفاع ضغط الدم(یُستخدم أملور لعالج ضغط الدم المرتفع 
  .الصدریة أو الذبحة الصدریة المتغیرةنزمیتالذبحة برھي لذبحة الصدریة ھذه ال

  
. أسھلخاللھا بشكل لدم یمر امن خالل إرخاء األوعیة الدمویة حتى یعمل ھذا الدواء ، المرتفعضغط الدمالمصابین بلمرضى لبالنسبة

تستقبل عندئٍذ المزید من التي لمرضى المصابین بالذبحة الصدریة، یعمل أملور من خالل تحسین إمداد الدم إلى عضلة القلببالنسبة ل
  .الذبحة الصدریةالناتج عن ألم الصدر فوریًا ال یخففھذا الدواء . ألم الصدرنتیجةً لھذا تتم الوقایة من األكسجین، و

  

  أملورقبل تناول ما ینبغي علیك معرفتھ  .2

  
  أملورال تتناول 

  
أو تجاه أي من 6المدرجة في القسم ھذا الدواء األخرى لمكونات التجاه أملودیبین، أو أي من إذا كنت مصابًا بالحساسیة ،

  .لجلد، أو صعوبة في التنفسافي حكة، أو احمرار صورة فيھذه الحساسیة تكون قد . الكالسیوم األخرىمناھضات
 المنخفضضغط الدممن ةشدیدحالة إذا كنت تعاني من.  
 حالة یكون فیھا قلبك غیر قادر على (صدمة قلبیة المنشأ أو ) األبھرتضیق (األورطيالقلب صمام إذا كنت تعاني من ضیق

  ).من الدمبالقدر الكافيالجسمإمداد 
 زمة قلبیةبعد التعرض ألإذا كنت تعاني من فشل القلب.  
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  تحذیرات واحتیاطات

  . تحدث مع طبیبك أو الصیدلي قبل تناول أملور

  :مصابًا أو سبق أن أصبت بأي من الحاالت التالیةعلیك إبالغ طبیبك إذا كنت ینبغي 
أزمة قلبیة حدیثة  
فشل القلب  
 أزمة ارتفاع ضغط الدم(ضغط الدمارتفاع شدید في(  
 كبديمرض  
زیادة جرعتكلزم تإذا كنت ُمسنًا و  

  
  األطفال والمراھقون

  
والمراھقین األطفال مع ینبغي استخدام أملور لعالج ارتفاع ضغط الدم فقط . أعوام6تحت سنلم تتم دراسة استخدام أملور مع األطفال 

  ).3انظر القسم (عاًما 17أعوام إلى 6من عمر 
  .من المعلوماتتحدث إلى طبیبك لمعرفة المزید

  
  أملوراألدویة األخرى و

  .التي تصرف دون وصفة طبیةاألدویة بما في ذلك ،أي أدویة أخرىمؤخًراأو تناولت أخبر طبیبك أو الصیدلي إذا كنت تتناول

  

  :على سبیل المثالقد یتأثر بھا، وأقد یؤثر أملور على األدویة األخرى 

 ،دواءان مضادان للفطریات(إیتراكونازول كیتوكونازول(  

 ،فیروس نقص المناعة البشریة تُدعى مثبطات إنزیم البروتیاز وتستخدم لعالج (نیلفینافیر إندینافیر، ریتونافیر)HIV((  

 مضادات حیویة(ریفامبیسین، إریثرومیسین، كالریثرومیسین(  

 نبتة سانت جون أو عشبة القلب(ھایبریكوم بیرفوراتوم(  

 ،للقلبدواءان (دیلتیازیم فیرابامیل(  

 الشدیدة في درجة حرارة الجسماالختالالتعالج تسریب ل(دانترولین(

 ،أدویة تُستخدم لتغییر الطریقة التي یعمل بھا جھازك المناعي(تیمسیرولیموس، وإیفیرولیموسوسیرولیموس، وتاكرولیموس(  

 دواء خافض للكولیسترول(سیمفاستاتین(  

 دواء كابت للمناعة(سیكلوسبورین(

  

  .ي منھالذي تعانضغط الدم المرتفعلعالج إذا كنت تتناول بالفعل أدویة أخرى بصورة أكبر ضغط دمك ضخففي سبب أملور تقد ی

  

  مع الطعام والشرابأملور 

الجریب فاكھة یرجع ذلك إلى أن . الجریب فروتوفاكھة الجریب فروت عصیر تناولأملور عدم الذین یتناولونینبغي على األشخاص 
زیادة غیر یمكن أن یسبب مما المكون الفعال، أملودیبین، في الدممستویات ارتفاع یمكن أن یؤدیا إلىفروت وعصیر الجریب فروت 

  .متوقعة في تأثیر أملور الخافض لضغط الدم
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  الحمل والرضاعة الطبیعیة

  الحمل

یجب أن إذا كنِت تعتقدین أنِك ربما تكونین حامًال أو كنِت تخططین للحمل، . لدى البشرأثناء الحمللم یتم إثبات سالمة استخدام أملودیبین 
  . أملوريتناولأن تقبل كِ طبیبتخبري 

  

  الرضاعة الطبیعیة

طبیعیة، الرضاعة البدءعلى وشك رضعین رضاعة طبیعیة أو كنتِ تُ إذا كنتِ . بكمیات صغیرةلبن األمىإلمرأملودیبین یأنتبینلقد 
  .قبل تناول أملورطبیبكِ یجب أن تخبري 

  .أو الصیدلي قبل تناول أي دواءكِ طبیباستشیري

  

  القیادة واستخدام اآلالت

سببت أو التعب، أو ،الدوارأو تشعر برغبة في التقیؤ، الكبسوالت جعلتك إذا . قد یؤثر أملور على قدرتك على القیادة أو استخدام اآلالت
  .بطبیبك على الفوراتصلوالقیادة أو استخدام اآلالت بفال تقم، لك صداًعا

  
  یحتوي أملور على الصودیوم

  .بشكل أساسي" اٍل من الصودیومخ"مما یعني أنھ لكل كبسولة، ) ملجم23(ملیمول من الصودیوم 1یحتوي ھذا الدواء على أقل من 

  

  أملوركیفیة تناول   .3

طبیبك أو الصیدلي إذا لم تكن متأكدًا مما یجب علیك راجع . احرص دوًما على تناول ھذا الدواء تماًما كما أخبرك طبیبك أو الصیدلي
  .فعلھ

  .مرة واحدة یومیًاملجم10إلى أملور الجرعة مكن زیادة تُ . مرة واحدة یومیًالجمم  5أملورھيالموصى بھا مبدئیةجرعة الال

. اءالمبعضمع كل یومالتوقیت نفس في الدواء تناول ھذا ینبغي أن ت. تناول األطعمة والمشروبات أو بعدھاھذا الدواء قبل استخدام یمكن 
  . ال تتناول أملور مع عصیر الجریب فروت

  

  مع األطفال والمراھقیناالستخدام 

األقصى الحد . في الیومملجم2.5ھي ، جرعة البدء المعتادة الموصى بھا)عاًما17- 6البالغین من العمر (لألطفال والمراھقین بالنسبة
  . حالیًامتوفرة غیر لجم م2.5كبسوالت أملور . في الیوملجمم5للجرعة الموصى بھا ھو 

  .زیارة طبیبكبأن تقومقبلإلى أن تنتھي كبسوالتك ال تنتظر . تناول الكبسوالتأن تواصلالمھم من 

  من أملورأكبر مما ینبغيإذا تناولت كمیة 
  

أو ،لدوارتشعر باقد . أو حتى انخفاضھ بصورة خطیرةضغط دمك انخفاضفي من الكبسوالتقد یتسبب تناول عدد أكبر من الالزم 
باردتشعر أن جلدك قد . تحدث صدمةیمكن أن شدیدًا بما یكفيضغط الدم كان انخفاض إذا . الضعفأو ،اإلغماءقد تصاب بأو ،الدوخة
  .من كبسوالت أملورعددًا أكبر من الالزمإذا تناولت ایة الطبیة الفوریةاطلب الرع. وقد تفقد الوعيورطب

  أملورإذا نسیت تناول 
  

ال تتناول جرعة مضاعفة . في الموعد الصحیحالتالیة جرعتك تناول . تماًما، فتخطّ ھذه الجرعة إذا نسیت تناول إحدى الكبسوالت. ال تقلق
  . المنسیةةلتعویض الجرع
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  أملورإذا توقفت عن تناول 

أن ھذا الدواء قبل استخدام توقفت عن إذا مرة أخرى ةحاللباتصابقد . تناول ھذا الدواء خاللھاطبیبك بالمدة التي ینبغي ینصحك سوف 
  .تُنصح بذلك

  .أو الصیدليطبیبك بشأن استخدام ھذا الدواء، فاسأل لة إضافیةأي أسئلدیك تإذا كان

  

  اآلثار الجانبیة المحتملة  .4

  .یسبب ھذا الدواء آثاًرا جانبیة، غیر أنھا ال تصیب الجمیعیمكن أن كما ھو الحال بالنسبة لجمیع األدویة، 

  .إذا تعرضت ألي من اآلثار الجانبیة التالیة بعد تناول ھذا الدواءعلى الفورطبیبك قم بزیارة 

 ،التنفسة فيالصدر أو ضیق التنفس أو صعوبفي أو ألم أزیز مفاجئ  
تورم الجفنین أو الوجھ أو الشفتین  
في التنفسة بالغةیسبب صعوبالذي تورم اللسان والحلق  
تقشر تبثر ووحكة أو جسمك بأكملھ،في أو الشرى، أو احمرار الجلدالشدید،الطفح الجلديبما في ذلك شدیدة، الجلدیة التفاعالت ال

أو ،)تقشر األنسجة المتموتة البشرویة التسممي، متالزمة ستیفنز جونسون(أو التھاب األغشیة المخاطیة ،الجلدشدیدین بوتورم 
  األخرىتفاعالت الحساسیة

األزمة القلبیة، اضطراب ضربات القلب  
  بشعور بالتوعك الشدیدیسبب ألًما شدیدًا في البطن والظھر مصحوبًا الذي قد التھاب البنكریاس  
  

لتتصأن ، ینبغي استمر ألكثر من أسبوع واحدمشكالت أو إذا إذا سبب لك ذلك . التالي ذكرهاألثر الجانبي الشائع للغایةتم اإلبالغ عن 
  .بطبیبك

  أشخاص10كل بینواحد منشخص أكثر من یصیب قد : للغایةشائع

 احتباس السوائل(التورم(  

أن ینبغي ، ألكثر من أسبوع واحدتاستمرإذا أو مشكالت أي من ھذه اآلثار سبب لك إذا . التالیةاآلثار الجانبیة الشائعةاإلبالغ عنتم
  . بطبیبكتتصل

  أشخاص10كل بین شخص واحد من ما یصل إلى قد تصیب : شائعة

 ،خاصة في بدایة العالج(الدوار، النعاس الصداع(  
 البیغ(االحمرار، )قلبكضربات الشعور ب(الخفقان(  
 ،الغثیان(الشعور برغبة في التقیؤ ألم البطن(  
 اإلسھال، اإلمساك، عسر الھضمالتبرزتغیر عادات ،  
التعب، الضعف  
 ،الرؤیةازدواج اضطرابات الرؤیة  
الشد العضلي
تورم الكاحل  
  

آثار جانبیة غیر الحظت أي أو إذا أصبح أي من ھذه اآلثار خطیًراإذا . القائمة التالیةالتي تم اإلبالغ عنھاى خراألجانبیة الثار اآلتتضمن
  .مدرجة في ھذه النشرة، یرجى إبالغ طبیبك أو الصیدلي

  شخص100كل بینشخص واحد منما یصل إلى قد تصیب : شائعةغیر 

 األرق، القلق، االكتئاب، یةالمزاجالتغیرات  
رتجاف، اضطرابات حاسة التذوق، اإلغماءاال
 فقدان اإلحساس باأللمأطرافك،التنمیل في الشعور بأو الخدر  
 األذنینطنین في  
المنخفضضغط الدم  
التھاب األنف(بطانة األنفسیالن األنف الناتجان عن التھاب /العطس(
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السعال  
 التقیؤالرغبة في (جفاف الفم، القيء(  
 حمراء على الجلد، تغیر لون الجلدوجود بقع ، الحكةالشعر، زیادة العرق، سقوط  
 زیادة عدد مرات التبولفي اللیلالتبول الحاجة إلى التبول، زیادة في اضطراب ،  
الثدي عند الرجالتضخم، الشعور بعدم راحة في منطقة الثدي أو عدم القدرة على االنتصاب  
عكاأللم، الشعور بالتو  
 المفاصل أو العضالت، ألم الظھرألم  
زیادة الوزن أو انخفاضھ  
  
  

  شخص1000كل بین شخص واحد من ما یصل إلى قد تصیب : نادرة

  
االرتباك  
  

  شخص10000كل بین شخص واحد من ما یصل إلى قد تصیب : نادرة للغایة

 سھولة النزیفأو غیر معتادمیسبب حدوث تكدقد الذي الدمویةعدد الصفائحانخفاض في عدد خالیا الدم البیضاء، انخفاض  
 الدمفرط جلوكوز (الدم في سكر نسبة الزیادة(  
 أو الخدر،التنمیلأو العضلي، یسبب الضعف الذي یمكن أن اضطراب األعصاب  
تورم اللثة  
 التھاب المعدة(انتفاخ البطن(  
 یؤثر على قد ، زیادة إنزیمات الكبد مما )الیرقان(، اصفرار الجلد )التھاب الكبد الوبائي(، التھاب الكبد كبدالوظائف وجود خلل في

  بعض االختبارات الطبیة
 العضليتوتر الزیادة  
 جلديطفح بغالبًا التھاب األوعیة الدمویة، المصحوب  
الحساسیة تجاه الضوء  
الحركةاضطرابات أو /والرعاشأو /اضطرابات تجمع بین التصلب و  

  

اإلبالغ عن اآلثار الجانبیة

. النشرةھذهفيمدرجةغیرمحتملةجانبیةآثارأيھذایتضمن. الممرضةأوالصیدليأوطبیبكإلىفتحدثجانبیة،آثارأيبأصبتإذا
منالمزیدتوفیرفيالمساعدةیمكنكالجانبیةاآلثارعنباإلبالغ. القومياإلبالغنظامعبرمباشرةالجانبیةاآلثارعناإلبالغأیًضایمكنك

  .الدواءھذاسالمةحولالمعلومات
  

  :المملكة العربیة السعودیة

  
  :لإلبالغ عن اآلثار الجانبیة

  
  )NPC(المركز الوطني للتیقظ والسالمة الدوائیة

7662 205 11 966+: فاكس  
 تحویلة، 2038222 11 00966اتصل بالمركز الوطني للتیقظ والسالمة الدوائیة على رقم:  

2317-2356-2353-2354-2334-2340  
8002490000:رقم الھاتف المجاني  
البرید اإللكتروني :npc.drug@sfda.gov.sa  
الموقع اإللكتروني :www.sfda.gov.sa/npc  

  
  

http://www.sfda.gov.sa/npc
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  أملوركیفیة تخزین   .5

  .احتفظ بھذا الدواء بعیدًا عن مرأى ومتناول األطفال

یشیر تاریخ انتھاء الصالحیة إلى آخر یوم في ". EXP"بعد رمز العبوةبعد تاریخ انتھاء الصالحیة المدون على ال تستخدم ھذا الدواء
  .ذلك الشھر

  

  

  .درجة مئویة30في درجة حرارة أعلى من تخزنھا ال 

. اسأل الصیدلي عن كیفیة التخلص من األدویة التي لم تعد تستخدمھا. المخلفات المنزلیةمع ال تتخلص من أي أدویة عبر میاه الصرف أو 
  .ستساعد ھذه اإلجراءات على حمایة البیئة

  محتویات العبوة ومعلومات أخرى  .6

  أملورما ھي محتویات 

  :المواد الفعالة ھي
  

  ملجم، كبسوالت صلبة5أملور 
  

  :المواد الفعالة ھي
  ملجم 6.944  .........................................................................................................................بیسیالت أملودیبین

  ملجم5.000  ........................................................................................................................أملودیبینیكافئ بما 

  لكل كبسولة صلبة واحدة

  
  .ستیارات المغنیسیومنشا ذرة، سلیلوز بلوري مكروي، : المكونات األخرى ھي

  ،ثاني أكسید التیتانیومأكسید الحدید األسود، أصفر الكینولین، جیالتین، : یحتوي غالف الكبسولة الصلبة على

  .أكسید الحدید األسودصمغ اللك، : یحتوي حبر الطباعة الموجود على غالف الكبسولة الجیالتینیة الصلبة على

  

  ملجم، كبسوالت صلبة10أملور 

  :المواد الفعالة ھي

  ملجم 13.889  .......................................................................................................................بیسیالت أملودیبین

  ملجم10.000  ......................................................................................................................أملودیبینیكافئ بما 

  لكل كبسولة صلبة واحدة

  
  .ستیارات المغنیسیومنشا ذرة، سلیلوز بلوري مكروي، : المكونات األخرى ھي

  .ثاني أكسید التیتانیوم،أكسید الحدید األصفرأكسید الحدید األسود، جیالتین، : یحتوي غالف الكبسولة الصلبة على

  .أكسید الحدید األسودصمغ اللك، : الصلبة علىیحتوي حبر الطباعة الموجود على غالف الكبسولة 

  

  محتویات العبوةوملورالشكل الخارجي أل
  

  :ملجم5أملور 



  

  2018نیسان/إبریلالمملكة العربیة السعودیة،                                                                                                                 9من 8صفحة 

باللون األسود على أحد جانبیھا "AML5"الرمزیأتي ھذا الدواء في صورة كبسوالت صلبة ذات لون أصفر وأبیض، مطبوع علیھا
  .على الجانب اآلخر"Pfizer"وشعار 

  .صلبةكبسولة 30ملجم، كبسوالت صلبة في عبوة بھا شرائط بلیستر مشكلة حراریًا، تحتوي على 5یتوفر أملور 

  :ملجم10أملور 

باللون األسود على أحد جانبیھا وشعار " AML10"یأتي ھذا الدواء في صورة كبسوالت صلبة ذات لون رمادي، مطبوع علیھا الرمز 
"Pfizer "على الجانب اآلخر .  

  .صلبةكبسولة 30ملجم كبسوالت صلبة في عبوة بھا شرائط بلیستر مشكلة حراریًا، تحتوي على 10یتوفر أملور 

  

  

  والجھة المصنعةمالك تصریح التسویق 
  

  شركة فایزر السعودیة المحدودة
  

  المصنعةالجھات 
المحدودةالسعودیةفایزرشركةمصنع

  

  
  

  2018شباط /فبرایرتمت المراجعة األخیرة لھذه النشرة في 
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  إن ھذا دواء
  

  .یؤثر على صحتك واستھالكھ خالفًا للتعلیمات یعرضك للخطرنتجمھو الدواء -
  .اتبع بدقة وصفة الطبیب وطریقة االستخدام وتعلیمات الصیدلي الذي قام بصرف الدواء-
  .الطبیب والصیدلي خبیران في األدویة وفوائدھا ومخاطرھا-
  .من تلقاء نفسكالموصوفةالعالج فترةال تقطع -
  .الدواء دون استشارة طبیبكالوصفة نفس تكرر ال -

  
  احتفظ بجمیع األدویة بعیدًا عن متناول ومرأى األطفال

  
  مجلس وزراء الصحة العرب

  
  اتحاد الصیادلة العرب

  


