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معلومات االستخدام :معلومات للمستخدم
ميالبون ك  052ملغم  052 /ملغم  52 /ملغم أقراص
حامض أسيتيل ساليسيليك
باراسيتامول
كوفاين
لالستخدام لدى البالغين واألطفال ابتداء من عمر  20سنة ،إذا لم تؤثر اإلجراءات األخرى.

قبل البدأ في تناول هذا العقار يرجى قراءة سائر النشرة المرفقة بالعبوة بعناية ،ألنها تتضمن معلومات هامة.
تناول هذا العقار الدوائي دائما ً بدقة كما هو موصوف في النشرة أو تبعا ً لتعليمات الطبيب أو الصيدلي.
 الرجاء االحتفاظ بنشرة العبوة .ربما ترغب في قراءتها 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 هذا أيضا ً على األعراض الجانبية الغير مذكورة في نشرة
العبوة هذه .أنظر فقرة .4
 إذا لم تتحسن األعراض الجانبية بعد  4أيام أو أحسست بسوء حالتك يرجى التوجه إلى طبيبك.

ماذا يوجد في هذه النشرة
 .2ما هو ميالبون ك ولماذا يتم استخدامه؟
 .0مالذي ينبغي عليك مراعاته قبل تناول ميالبون ك؟
 .3كيف يتم تناول ميالبون ك؟
 .4ما هي األعراض الجانبية المحتملة؟
 .5كيف يتم حفظ ميالبون ك؟
 .6محتوى العبوة ومعلومات أخرى

 .1ما هو ميالبون ك ولماذا يتم استخدامه؟
ميالبون ك هو دواء مخفف لألالم وخافض للحرارة ومهدئ لاللتهابات (مضاد لاللتهابات الال سترويدية  /مسكن لأللم  -هو مزيج من حامض أسيتيل
ساليسيليك والبراسيتامول والكوفايين).
يستخدم ميالبون ك في حالة األالم الخفيفة حتى األالم الشديدة المحتملة.
الرجاء مراعاو البيانات الخاصة باألطفال والفتيان (أنظر الفقرة )0
إذا لم تتحسن األعراض الجانبية بعد  4أيام أو أحسست بسوء حالتك يرجى التوجه إلى طبيبك.
 .2مالذي ينبغي عليك مراعاته قبل تناول ميالبون ك؟
يحظر تناول ميالبون ك











إذا كان لديك حساسية ضد حامض أسيتيل ساليسيليك وبارسيتامول والكوفايين أو أحد المكونات األخرى لهذا الدواء المذكورة في الفصل .6
إذا كان قد حدث لديك رد فعل في الماضي على حامض ساليسيليك أو مضدات االلتهابات الال سترويدية (عقاقير محددة ضد األالم والحرارة أو
االلتهابات) من خالل نوبات أزمة أو بأي شكل آخر حساس؛
ي حاالت نزيف المعدة واألمعاء أو اإلنثقاب (ثقب) في التاريخ المرضي السابق فيما يتعلق بعالج سابق بمضادات روماتيزم ال سترويدية  /مسكنات
آالم ()sRASN؛
في حالة تكرار ظهور حالي أو في الماضي ألورام في المعدة واألثنى عشر (قرحة هضمية) أو نزيف على األقل بنوبتين يرجع إلى أورام ثبت وجودها
أو نزيف؛
في الميل المرضى الشديد للنزيف؛
في حالة الفشل الكيدي والكلوي؛
في حالة الضعف الحاد لعضلة القلب (قصور قلبي شديد)؛
إذا كنت تتناول في نفس الوقت  25ملغم أو أكثر في األسبوع من ميثوتركسيت؛
في األشهر الثالثة األخيرة من الحمل؛
األطفال الذين تبلغ أعمارهم أقل من  20سنة.

حامض أسيتيل سالي سيليك هو أحد المواد الفعالة من ميالبون ك وهي تنتمي إلى مجموعة األدوية (المضادة لاللتهابات الالسترويدية) ،التي قد تؤثر على
خصوبة السيدات .هذا التأثير يعود مرة أخرى بعد التوقف عن تناول الدواء (قابل لالنعكاس)
التحذيرات وإالجراءات االحتياطية
يرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي المختص بك قبل تناول ميالبون ك .
من الضروي إجراء مراقبة طبية دقيقة:
 في حالة الحساسية ضد مضادات االلتهاب األخرى  /مسكنات األالم (أدوية معينة ضد الروماتيزم أو االلتهابات) أو أي مواد أخرى مسببة للحساسية؛
 في حالة وجود حساسية (على سبيل المثال برودود فعل جلدية ،حكة ،حمى الشرى) أو أزمة أو االلتهاب األنفي األرجي ،تور األغشية المخاطية باألنف
(السالئل األنفية) ،أمراض المسالك الهوائية المزمنة؛
 في حالة القصور في وظائف الكيد أو الكلى؛
 في حالة ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب (احتشاء القلب)؛
 قبل العمليات الجراحية (أيضا ً في حالة العمليات الصغيرة ،مثل خلع أحد األسنان)؛ حيث قد يحدث ميل إلى النزف بشدة .الرجاء إخطار طبيبك أو
طبيب األسنان ،إذا كنت قد تناولت ميالبون ك.
 في حالة القصور في وظائف الكبد (التهاب الكبد ،متالزمة غلبرت)؛
 في حالة أمراض الكحول المزمنة؛
 في حالة نشاط الغدد الدرقية؛
 في حالة اضطرابات ضربات القلب؛
 في إضطرابات الخوف.

تأثيرات على الجهاز الهضمي
يجب تجنب استخدام حامض أسيتيل ساليسيليك في نفس الوقت مع مضادات االلتهابات الالسترويدية بما فيها ما يسمى مثبطات كوكس( 0-مثبطات
سيكلواوكسيجيناز )0-التي تستخدم من بين ذلك ضد أعراض الشكوى الروماتيزمية.
في حالة المرضى المسنين تظهر أعراض جانبية بشكل متزايد بعد استخدام مضادات االلتهابات الالسترويدية خاصة النزيف في منطقة المعدة واألمعاء التي
قد تكون مهددة للحياة.
لقد تم اإلخبار عن النزيف وتكون األورام والبطن الحاد (ثقوب) في منطقة المعدة واألمعاء التي قد تؤدي إلى الوفاة بشكل يتعلق بتناول جميع مضادات

االلتهابات الالسترويدية.
وقد ظهرت بأعراض تحذيرية مسبقة أو بدون أو أحداث حادة في الجهاز الهضمي في التاريخ المرضى السابق في أي وقت من العالج.
وقد إزداد الخطر لذلك مع زيا دة جرعة مضادات االلتهابات الالسترويدية لدى المرضى الذين أصيبوا بأورام في التاريخ المرضى السابق ،وعلى األخص
مع مضاعافات النزيف أو البطن الحاد ولدى المرضى المسنين .يجب على هؤالء المرضى البدأ في العالج بأقل جرعة متوافرة.
هنا ينبغي أخذ عالج للمضاعفات بدواء و اقي للألغشية المخاطية للمعدة (على سبيل المثال ميسوبروستول أو مثبط مضخة البروتون) في عين االعتبار.
وينصح بهذا أيضا ً للمرضى الذين يتناولون أدوية أخرى ترفع من خطر اإلصابة بمرض في الجهاز الهضمي (أنظر فقرة  0أسفله :تناول ميالبون ك مع
عقاقير دوائية أخرى").
المر ضى وخاصة المتقدمين في العمر منهم الذين ظهر لديهم في السابق أعراض جانبية في الجهاز الهضمي ،ينبغي عليهم اإلخطار بجميع األعراض الغير
عادية في حوض البطن ،وعلى األخص عند بداية العالج.
من الضروري الحرص لدى المرضى الذين يتناولون في نفس الوقت عقاقير دوائية ترفع من خطر اإلصابة بتكوين أورام أو نزيف ،على سبيل المثال
كورتيكويد ،األدوية المثبطة لتجلط الدم مثل فارفارين مثبطات استرداد السيروتونين االنتقائية ،التي يتم تقريرها لعالج اإلكتئاب أو مضادات الصفائح (أنظر
فقرة  0أسفله :تناول ميالبون ك مع عقاقير دوائية أخرى").
يجب إقاف العالج ،أذا حدث نزيف أو تكون ورم في الجهاز الهضمي.
تعليمات أخرى
يمكن خفض األعراض الجانبية ،إذا تم استخدام أقل جرعة ألقصر فترة من أجل مراقبة األعراض في الفترة الالزمة.
في حالة التناول الدائم لمسكنات األالم قد يحدث الصداع الذي قد يؤدي إلى التناول مرة أخرى وقد يؤدي هذا من جهة أخرى إلى استمرار الصداع.
إن التناول المعتاد لمسكنات األالم يمكن أن يؤدي إلى أضرار دائمة بالكلى تصل إلى خطر الفشل الكلوي (اعتالل الكلية بالمسكنات) .هذا الخطر يكون كبير
على األخص ،إذا تناولت عدة مسكنات مختلفة لألالم مختلطة مع بعضها البعض.
حامض أسيتيل سالسيليك يقلل في الجرعة المنخفضة التخلص من الحامض البولي .في حالة المرضى الذين يميلون إلى التخلص المنخفض من الحامض
البولي يمكن أن يؤدي هذا في بعض الظروف إلى التسبب في حالة نقرس.
األطفال والفتية
في حالة األطفال الذين تزيد أعمارهم على  20سنة المصابون بأمراض يصاحبها حمى ينبغي استخدام ميالبون ك بناء على تعليمات الطبيب فقط ويستخدم
فقط ،إذا لم تؤثر اإلجراءات األخرى .إذا وصل األمر في هذه األمراض إلى قئ مستمر لفترة طويلة ،فقد يكون هذا عالمة على منالزمة راي وهي مرض
نادر ،لكنه مرض مهدد للحياة ،يحتاج على الضرورة إلى معالجة طبية على الفور.
تناول ميالبون ك 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.
من الممكن أن يتأثر تأثير العقاقير الدوائية أو المجموعات الدوائية المذكورة فيما بعد في حالة العالج في نفس الوقت بميالبون ك.

حامض أسيتيل ساليسيليك يزيد من تأثير( :من جراء ذلك يرتفع خطر األعراض الجانبية)








األدوية المثبطة لتجلط الدم ،على سبيل المثال كومارين وفارفارين وهيبارين.
مثبطات الصفائح (األدوية التي تخفض من التصاق وتكتل الصفائح الدموية) ،على سبيل المثال تيسلوبيدين وكلوبيوجريل ومثبطات استرداد
السيروتونين االنتقائية (أدوية لعالج االكتئاب) ترفع من خطر اإلصابة بنزيف وتكون أورام في الجهاز الهضمي.
الهرمونات القشرية السكرية (أدوية تتحتوي على كورتيزون أو مركبات شبيهة بالكورتيزون) أو مضادات االلتهابات الالسترويدية األخرى  /مسكنات
األالم (أدوية مهدئة لاللتهبات ومسكنة لألالم) تزيد من خط أورام الجهاز الهضمي ونزيف الجهاز الهضمي.
ديجوكسين (دواء لتقوية القلب).
خافضات سكر الدم (أدوية تخفض من سكر الدم) :قد ينخفض معدل السكر في الدم.
ميتوتريكسات (دواء لعالج أمراض السرطان أو أمراض معينة من الروماتيزم).
حامض الفالبرويك (دواء لعالج حاالت التشنج).

حامض أسيتيل ساليسيليك يقلل من تأثير:

 مدرات البول (أدوية لزيادة التبول) في حالة تناول جرعات من ميالبون ك ابتداء من  3غم حامض اسيتيل سالسيليك (ما يعادل  20قرص) وأكثر كل
يوم.
 مثبط األنزيم المحول لألنجيوتنسين (أدوية معينة لخفض ضغط الدم) في حالة تناول جرعات من ميالبون ك ابتداء من  3غم حامض اسيتيل سالسيليك
(ما يعادل  20قرصاً) وأكثر كل يوم.
 أوية النقرس المدرة للبول (على سبيل المثال بروبينيسيد ،بينزبرومارون).

الكوفايين:








يقلل من التأثير المنشط للنوم لمركبات مثل باربيتوراتن (أدوية منومة معينة) ،مضادات الهيستامين (أدوية معينة ضد الحساسية) إلخ.
يرفع من التأثير الزائد لنبضات القلب لمركبات مثل المحاكي الودي (أدوية معينة للدورة الدموية) ،تيروكسين (أدوية معينة للغدد الدرقية) إلخ.
قد يرفع من تاثير باراسيتامول ويعض مضادات االلتهابات الالسترويدية (أدوية معينة مسكنة لألالم).
يقلل من التخلص من تيوفيلين (دواء معين لعالج أمراض الرئة).
يزيد من إمكانية إدمان مركبات من نوع إفيدرين.
وسائل منع الحمل الفموية (وسائل منع الحمل) ،سيميتيدين (دواء معين لعالج أورام المعدة) وديسولفيرام (دواء معين ضد إدمان الكحول) يقلل من
التخلص من الكوفايين في الكبد .باربيتوراتا (أدوية منومة معينة) والتدخين يزيدون منه.
المضادات الحيوية من نوع حامض كربونات الكوينولون (أدوية معيتة لعالج العدوى) يمكن أن تؤخر من التخلص من الكوفايين والمنتجات التي
تتخلص منه باراكسانتين.

باراسيتامول:
من المكن حدوث تأثيرات تفاعلية مع
 أدوية النقرس مثل ب روبينيسيد :في حالة تناول بروبينيسيد في نفس الوقت ينبغي خفض جرعة ميالبون ك ،ألنه التخلص من ميالبون ك قد يتم ببطأ. المنومات مثل فينوباربيتال األدوية المضادة للتشنجات مثل فينيتوين وكارباماتسبين األدوية المضادة للدرن (ريفامبيسين) األدوية األخرى التي يمكن أن تتضر بالكبدفي بعض الظروف قد تحدث أضرار للكبد في حالة التناول في نفس الوقت مع ميالبون ك.
 أدوية ضي الغثيان (يتوكلوبراميد ودومبيريون) :قد تسرع هذه من أمتصاص وظهور تأثير ميالبون ك. أدوية لخفض مستوى الدهون في الدم (خافضة للكوليسترول) :يمكن أن يخفض هذه من امتصاص ميالبون ك وبالتالي من تأثيره. المواد التي تبطئ من تفريغ المعدة :قد يتأخر االمتصاص وحدوث التأثير. أدوية لحاالت اإلصابة بفيروس العوز المناعي (زيدوفودين) :يزداد الميل إلى خفض الكرات الدموية البيضاء (قلة الخاليا المتعادلة) .لذلك يجب تناولميالبون ك في نفس الوقت مع زيدوفودين بعد تقرير الطبيب فقط.
تأثير تناول ميالبون ك على الفحوص المعملية
قد تتأثر نتائج تحديد الحامض البولي وكذلك السكر في الدم.
تناول ميالبون ك مع الكحول
ينبغي عليك في حالة استخدام ميالبون ك تجنب تناول الكحول بقدر اإلمكان ،ألن تناول الكحول قد يرفع من خطر حدوث أورام في الجهاز الهضمي.
الحمل والرضاعة والقدرة على اإلخصاب
ت تنوي على الحمل ،فيجب االستفسار قبل تناول هذا العقار الدوائي لدى طبيبك أو
ت تعتقدين أنك حامالً أو كن ِ
ت حامالً أو تقومين باإلرضاع أو إذا كن ِ
إذا كن ِ
لدى الصيدلي.
الحمل
ال يجوز لك تناول ميالبون ك في الثلث األول والثاني من الحمل إال بعد مراجعة طبيبك فقط .في األشهر الثالثة األخيرة للحمل ال يجوز تناول مبالبون ك
بسبب الخطر المرتفع للمضاعفات التي تنجم لألم والجنين.
فترة الرضاعة
المواد الفعالة حامض أسيتيل ساليسيليك وباراسيتامول وكوفايين تنتقل إلى لبن األم .في حالة االستخدام لفترة قصيرة أو الجرعة المنخفضة ال يستلزم ذلك
في العادة إيقاف الرضاعة .من الجائز أن يحدث ضرر لصحة وسلوك الرضيع من خالل الكوفايين الممتص في لبن األم.
في حال االستخدام لفترة طويلة أو التناول لجرعات عالية يجب في هذه الحالة فطام الطفل.
القدرة على اإلنجاب حامض أسيتيل ساليسيليك هو أحد المواد الفعالة من ميالبون ك التي تنتمي إلى مجموعة األدوية (المضادة لاللتهابات الالسترويدية) ،التي
قد تضر بخصوبة السيدات .هذا التأثير يعود مرة أخرى بعد التوقف عن تناول الدواء (قابل لالنعكاس)
القدرة على القيادة وتشغيل الماكينات
ليس من الضروري اتخاذ إجراءات احتياطية خاصة.
 .3كيف يتم تناول ميالبون ك؟
تناول هذا العقار الدوائي دائما ً بدقة كما هو موصوف في النشرة أو تبعا ً لالتفاق المتفق عليه مع طبيبك أو الصيدلي .قم باالستعالم لدى طبيبك أو الصيدلي
المختص بك ،إذا لم تكن متأكداً تماماً.

الجرعة المنصوح بها تبلغ
إجمالي الجرعة اليومية

جرعة فردية

العمر

حتى  6أقراص
(تعادل ما بين  2522ملغم من حامض أيتيل
ساليسيليك 2522 ،ملغم
باراسيتامول و 322ملغم كوفايين)

 0 - 2قرص
(تعادل ما بين  522 - 052ملغم من حامض
أيتيل ساليسيليك  522 - 052 ،ملغم باراسيتامول
و 222 - 52ملغم كوفايين)

البالغين واألطفال
ابتداء من  20عام

يمكن تناول الجراعات الفردية ،إذا كان من الضروري ،على فترات متباعدة من  8 - 4ساعات وحتى  3مرات يومياً.
الرجاء تناول األقراص مع كمية وفيرة من السوائل (على سبيل المثال مع كوب من الماء).
يحظ التناول والمعدة فارغة.
الخط الفاصل على القرص الهدف منه تقسيم القرص ،إذا كان لديك صعوبة في إبتالع القرص كامالً.
إذا كنت قد تناولت كمية أكبر من المقرر من ميالبون ك
لمنع خطر التناول بجرعة مفرصة ،ينبغي عليك التأكد ،أن األدوية األخرى التي يتم تناولها في نفس الوقت ال تحتوي على باراسيتامول.
يجب أن ال تتعدى الجرعة اإلجمالية للباراسيتامول للبالغين  4غم يوميا ً أي (ما يعادل  4222ملغم باراسيتامول).
في حالة التناول بجرعة مفرصة تظهر خالل  04ساعة أعراض الشكوى التي تتضمن الغثيان والقئ وفقدان الشهية وشحوب في الوجه وآالم في البطن.
أيضا ً الدوار والصف ير في األذن يمكنا أن يكونا عالمات تسمم جاد لدى األطفال والمرضةى المسنين .عالمات أخرى يمكن أن تكون شكوى قلبية ونبض
سريع.
إذا كان هناك شك ،أنه قد تم تناول ميالبون ك بكمية أكبر مما هو مقرر ،يجب عليك االتصال بأقرب طبيب لطلب المساعدة!
هذا يمكن له أن يقرر اإلجراءات الالزمة إذا استدعى األمر وذلك تبعا ً لحدة الجرعة المفرطة  /حدة التسمم.
إذا نسيت تناول ميالبون ك
ال تتناول كمية مزدوجة ،إذا كنت قد نسيت تناول الجرعة السابقة.
إذا كان لديك استفسارات أخرى حول تناول هذا العقار الدوائي ،فيرجى التوجه إلى طبيبك أو الصيدلي.
 .4ما هي األعراض الجانبية المحتملة؟
كما هو الحال في جميع العقاقير الدوائية قد يكون لهذا العقار الدوائي أعراض جانبية أيضاً ،لكن قد ال تظهر هذه األعراض عند كل شخص.
إن ذكر األثار الغير مرغوب فيها التالية يتضمن جميع األعراض الجانبية المعروفة مع العالج بحامض اسيتيل ساليسيليك والباراسيتامول وكذلك الكوفايين،
أيضا ً مثل هذه المركبات التي تم تناولها في عالج طويل المدى بجرعات عالية.
في حالة تقييم األعراض الجانبية تم ذلك على أساس بيانات التكرار التالية:
غالبا ً جداً:
غالباً:
أحياناً:
نادر:
نادراً جداً
غير معروف:

أكثر من  2من بين ُ 22معَالجون
 2حتى ُ 22معَالجون من بين 222
 2حتى ُ 22معَالجون من بين 20222
 2حتى ُ 22معَالجون من بين 220222
أقل من  2من بين ُ 220222معَالجون
ال يمكن تقدير التكرار على أساس البيانات المتوافرة.

أمراض الدم والجهاز الليمفاوي
ا لنزيف مثل نزيف األنف أو نزيف األسنان أو نزيف الجلد مع إمكانية طول فترة النزيف .وقد يستمر هذا التأثير لمدة  8 - 4أيام بعد التناول.
وقد تم اإلخبار بشكل نأدر ًا وحتى نادر ًا للغاية عن حدوث نزيف حاد مثل نزيف المخ ،خاصة لدى المرض الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم لم يتم
ضبطه و/أو العالج في نفس الوقت بمضدات التجلط (أدوية مثبطة لتجلط الدم) ،األمر الذي قد يكون في حاالت منفردة مهدد للحياة.

نادر ًا جد ًا

اإلقالل من عدد الصفائح الدموية أو الكرات البيضاء (قلة الصفائح ،ندرة المحببات).

أمراض الجهاز المناعي

أحيان ًا:

ردود فعل حساسية ،مثل ردود فعل جلدية.

نادر:

ردود فعل حساسية (مثل إحمرار الجلد ،أوديما ،العرق الشدبد حتى األرتكاريا) وربما بهبوط ضغط الدم وحاالت ضيق في التنفس وصدمات أرجية
وتورمات في الوجه واللسان والحنجرة (أوديما  -كوينكا) خاصة لدى األشخاص الذين يعانون من األزمة.
أمراض الجهاز العصبي
األرق ،القلق  ،الصداع ،الدوار ،إضطرابات في القدرة على السمع .صفير في األذن (التيتانوس) والتوهان العقلي يمكننا أن يكونا عالمات على فرط
الجرعة.
أمراض القلب والدورة الدموية
ضربات القلب السريعة (سرعة النبض)
أمراض الجهاز الهضمي

غالب ًا:

أعراض شكوى في الجهاز الهضمي مثل حرقة الفؤاد والغثيان والقئ وأالم البطن

نادر:

نزيف في المعدة واألمعاء التي يمكن أن تؤدي نادراً إلى نقص في الحديد األنيميا .أورام في الجهاز الهضمي ،في بعض الظروف مع نزيف وبطن حاد .هذه
األعراض الجانبية تظهر على األخص لدى المرضى المسنين .إذا ظهرت أالم شديدة في منطقة فوق المعدة وقئ دم ودم في البراز أو تلون البراز باللون
األسود ،يجب عليك إيقاف تناول ميالبون ك وإخطار الطبيب على الفور.
أمراض الكبد والمرارة

نادر:
تم مالحظة ارتفاع في قيم الكبد.
أمراض الجلد واألنسجة التي أسفل الجلد

نادر ًا جد ًا

ردود فعل جلدية حادة مثل الطفح الجلدي مع األحمرار وتكون فقاعات (مثل حمامي عديدة األشكال).
إذا الحظت لديك األعراض الجانبية المذكورة أعاله ،يجب عدم تناول ميالبون ك مرة أخرى.
قم بإخطار طبيبك ،لكي يمكنه تقرير حدة األعراض وإتخاذ اإلجراءات الالزمة ،إذا ستدعى األمر ذلك.
اإلخطار عن األعراض الجانبية
إذا الحظت أعراض جانبية ،فيرجى التوجه إلى طبيبك أو الصيدلي المختص بك .يسري هذا أيضا ً على األعراض الجانبية الغير مذكورة في نشرة العبوة
هذه.
من الممكن أيضا ً أن تبلغ مباشرة عن أعراض جانبية (أنظر التفاصيل فيما يلي) .في حالة اإلخطار عن أعراض جانبية تستطيع أن تساهم في توفير
معلومات أكثر عن سالمة هذا العقار الدوائي.
ألمانيا
المعهد االتحادي للدواء والمنتجات الطبية
Ana. gitoktmra P .tbA
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
 53235بون  /ألمانيا
صفحة اإلنترنتhttp://www.bfarm.de :
لوكسمبورغ  /لوكسمبورغ:
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
 .5كيف يتم حفظ ميالبون ك؟
ال يحفظ في درجات حرارة أعلى من  32درجة مئوية.
يحفظ هذا العقار الدوائي بعيداً عن متناول األطفال.
ال يجوز استخدام هذا العقار الدوائي بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور على الكرتونة الخارجية والعبوة بعد "يستخدم حتى .":تاريخ انتهاء الصالحية يشير
إلى أخر يوم في الشهر المذكور.

ال تتخلص من العقار الدوائي في مياه الصرف أو القمامة المنزلية .استعلم لدى الصدلي الخاص بك كيف تتخلص من العقار الدوائي ،إذا كنت لن تستخدمه
بعد ذلك .بهذا تساهم في حماية البيئة.
 .6محتوى العبوة ومعلومات أخرى
مكونات ميالبون ك
المواد الفعالة هي :حامض اسيتيل ساليسيليك وباراسيتامول وكوفايين
كل قرص يحتوي على  052ملغم اسيتيل ساليسيليك و 052غم باراسيتامول و 52ملغم كوفايين
المكونات األخرى هي:
سيليلوز دقيقة دقيقة البلورات ،تالك ،نشا ذرة ،هيدروكسيد بروبيل ميثيل سيللوز :ثاني أكسيد السليكون عالي التشتيت؛ ثنائي ميثيل السيلوكوزان؛ ميثيل
السليولوز؛ حمض السوربيك (الدستور األوربي لألدوية)
كيف يبدو ميالبون ك وما هو محتوى العبوة
أقراص بيضاء مستديرة أحد األزجه عليه عالمة تقسيم وعلى الوجه اآلخر تم طبع "."k
ميالبون ك متوافر في عبوات بها  02قرصاً.
الشركة صاحبة الترخيص
GC .EC gitokt Mkna P Er. EM
 , Kuhloweg 37, 58638 Iserlohnهاتف)20332( 250352 :
فاكس 0)20332( 533-305 :البريد اإللكترونيwww.medice.de ،info@medice-pharma.de :
شركة األدوية والشركة المنتجة
 0MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohnهاتف ،20332/533-2 :الفاكس-226 :
 0)20332( 533البريد اإللكترونيwww.medice.de ،info@medice.de :

هذه النشرة تم مراجعتها مؤخراً في نوفمبر 2115

