سوبزاكسيم
سيفيكسيم
ألشاص يهجّسخ  200يهؾ
انتزكيب:
كمّ لشص سٕثشاكسٛى  200يهؾ ٚحزٕ٘ ػهٗ:
سٛفٛكسٛى صالص ٙاإليبْخ يؼجّش ػُّ ثسٛفٛكسٛى انالّيبئ 200...........................................................................................ٙيهؾ
انسٕاؿبد :سٛهٛهٕص يٛكشٔكشٚسزبن ،ٍٛكشٔسكبسيٛهٕص انظٕدٕٚو ،ربنك ،سزٛئشاد انًـُضٕٚوْٛ،ذسٔكس ٙثشٔثٛم يضٛم سٛهٛهٕص،صُبئٙ
أٔكسٛذ انزٛزبٌ ،ثٕن ٙإٚضٛه ٍٛؿهٛكٕل .4000
انتصنيف اندوائي انعالجي:
سٛفبنٕسجٕس ٔ ٍٚػبئالرٓب.
(:Jيؼبد ػبو نهؼذٖٔ نالسزؼًبل انًغًٕػ.)ٙ
ْزا ان ّذٔاء يؼبد ح ٕ٘ٛيٍ ػبئهخ ثٛزب الكزبيُٛبد ٔ يٍ صيشح سٛفبنٕسجٕس ٍٚيٍ انغٛم انضّبنش.
دواعي االستعمبل:
ٚسزؼًم سٕثشاكسٛى لشص  200يهؾ نذٖ انجبنـ ٔ ٍٛرنك نؼالط:
 ػذٖٔ عشصٕيٛخ إػبفٛخ النزٓبة انمظجبد انحبد ٔ َسْٕ َسح إلنزٓبة انمظجبد انًضيٍ. إنزٓبة سئٕ٘ رٔ ْٛئخ عشصٕيٛخ. إنزٓبة انغٕٛة ٔاالنزٓبة انحبد نألرٌ. إنزٓبة انحٕٚؼخ ٔ انكهٛخ ثذٌٔ إػزالل ثٕن.ٙ ػذٖٔ انًسبنك انجٕنٛخ انسّفهٗ يؼمّذح أو ال ثبسزضُبء إنزٓبثبد انجشٔسزبرخ. إنزٓبة اإلحهٛم انسٛالَ ٙانزكش٘.انمقبديز:
ٚخظّ ض اسزؼًبل سٕثشاكسٛى لشص  200يهؾ نذٖ ألؽفبل يب فٕق  12سُخ ٔ نذٖ انجبنـ.ٍٛ
انغشػخ انًأنٕفخ رم ّذس ثمشص  200يهؾ يشّر ٍٛف ٙانٕٛو ٔ رؤخز ك ّم  12سبػخ.
نؼالط إنزٓبة اإلحهٛم انسّٛالَٚ،ٙؤخز لشط ٍٛيٍ سٕثشاكسٛى  200يهؾ ف ٙعشػخ ٔاحذح.
في جميع األحوال ،يجب التقيّد تقيّدا صارما بوصفة الطبيب.
طزيقت االستعمبل:
ػٍ ؽشٚك انفى.
 رؤخز ألشاص سٕثشاكسٛى  200يهؾ يغ كٕة يٍ انًبء.أوقبث االستعمبل:
ٚؤخز سٕثشاكسٛى يشّر ٍٛف ٙانٕٛو ثفبسق صيُ ٙلذسِ  12سبػخ.
ًٚكٍ رُبٔل ان ّذٔاء ػهٗ انسّٕاء لجم ،أصُبء أٔ ثؼذ انٕعجبد.
مدّة االستعمبل:
ٚغت احزشاو ي ّذح انؼالط انزٔ ٙطفٓب نك انطجٛت.
نٛكٌٕ ْزا انًؼبد انح ٕ٘ٛفؼّبال ٚغت رُبٔل انغشػبد انًٕطٕفخ ثظفخ يُزظًخ ؽٛهخ انً ّذح انزَ ٙظح ثٓب انطجٛت.
حبنت تنبول جزعت مفزطت:
ف ٙحبنخ رُبٔل عشػخ يفشؽخ يٍ سٕثشاكسٛىٚ ،غت يؼبنغخ األػشاع ٔ انز ٙلذ رشًم ؿسم انًؼذح.
إذا تناولت جرعة من سوبراكسيم أكبر من الّتي كان الزم أخذها :أعلم طبيبك بسرعة.

مضبداث االستعمبل:
ال يجوز استعمال هذا الدواء في الحاالت التالية:
 حساسية معروفة لسيفيكسيم أو للمضادات الحيوية من صنف سيفالوسبورينات ،أو ألحد السواغات.في حالة الشك ،ال ب ّد من استشارة الطبيب أو الصيدلي.

احتياطات االستعمال:

 يجب إعالم الطبيب فورا عن ك ّل ر ّد فعل حساسي ( طفح جلدي ،ح ّكة) تظهر أثناء فترة ال عالج .بالفعل ،ظهور تفاعالت حساسية يتطلّب وقفالعالج.
 هناك احتمال حدوث حساسية متصالبة (  5إنٗ  % 10يٍ الحبالد) نذٖ األشخبص انّزٚ ٍٚؼبٌَٕ يٍ حسبسٛخ إرّغبِ البينيسيلينات أوالبيتاالكتامينات األخرى .أعلم طبيبك عن ك ّل حساسية أور ّد فعل حساسي تظهر أثناء العالج بالمضادات الحيوية من عائلة البينيسيلينات.
 -في حالة حدوث إسهال أثناء العالج بسوبراكسيم ،يجب األخذ فورا برأي طبيبك .ال تتناول دواءا مضادا لإلسهال بدون استشارة الطبيب.

تحذيزاث:
 يٍ ان ّؼشٔس٘ إحبؽخ انطجٛت ػهًب ف ٙحبل اإلطبثخ ثًشع كهٕ٘ َظشا نؼشٔسح ػجؾ انغشػخ انٕٛيٛخ
انكشٚبر.ٍُٛٛ

ٔرنك حست رظفٛخ

ف ٙحبنخ انش ّ
ك الث ّذ يٍ اسزشبسح انطّجٛت أٔ انظّٛذن.ٙ
انتأثيزاث اندوائيت :
نى رس ّغم أ ّ
٘ رأصٛشاد سشٚشٚخ يؼزجشح أصُبء انزغبسة انسشٚشٚخ.
نمذ صجذ ّ
أٌ عًغ 1ؽ يٍ انجشٔثُٛٛسٛذ يغ سٛفٛكسٛى لذ ٚؤ ّد٘ إنٗ رخفٛغ ة  % 25يٍ انزظفٛخ انكهٛخ نهذٔاء.
نزفبد٘ انزفبػالد انًحزًهخ ث ٍٛػ ّذح أدٔٚخٚ ،غت دائًب إػالو انطجٛت أٔ انظٛذن ٙثك ّم ػالط آخش لٛذ اإلعشاء.
انتأثيزاث األخزى:
ْزا ان ّذٔاء ًٚكٍ أٌ ٚسجّت اػطشاة ثؼغ انفحٕطبد:
 انجحش ػٍ انكٛزٌٕ ف ٙانجٕل. انجحش ػٍ ثٛهخ سكشٚخ&.ع اخزجبس كٕيس.انحمم و اإلرضبع:
ًٚ كٍ اسزؼًبل سٛفٛكسٛى أصُبء انحًم ػُذ انؼّ شٔسح.
 اإلسػبع يًكٍ ف ٙحبنخ رُبٔل ْزا انًؼبد انح .ٕ٘ٛف ٙحبنخ ظٕٓس إسٓبل ،داء انًجٛؼبد أٔ ؽفح عهذ٘ نذٖ انشػٛغ ٚغت انزٕلّف
يٍ اإلسػبع ( أٔ يٍ رُبٔل ان ّذٔاء).
ثظفخ ػبيخُٚ ،جـ ٙدائًب أصُبء انحًم ٔ اإلسػبع اسزشبسح انطجٛت أٔ انظّٛذن ٙلجم اسزؼًبل أ ّ
٘ دٔاء.
اآلثبر انجبنبيت:
يضم كم يسزحؼش فؼّبل ،لذ ٚؤ ّد٘ رُبٔل ْزا انذٔاء نذٖ ثؼغ األشخبص إنٗ سدٔد فؼم يضػغخ:
انًزكشّ سح:
 أػشاع ْؼًٛخ :إسٓبل ،ؿضٛبٌ ،لٙء ،ػسش انٓؼى ،أنى ثطُ.ٙانُّبدسح:
 أػشاع كجذٚخ طفشأٚخ :إسرفبع يؼزذل ٔ ػبثش نجؼغ اإلَضًٚبد انكجذٚخ. أػشاع كهٕٚخ :إسرفبع ؽفٛف نٕٛسٚب ٔ انكشٚبر ٍُٛٛف ٙانذو.ّ
 أػشاع ديٕٚخ :كضشح انظفٛحبد ،لهّخ انظّفٛحبد ،لهّخ انكشٚبد انجٛغ ،لهخ انؼذالدَ ،ذسح انًحجّجبد ،فشؽ انٕٛصُٛٚبد. أػشاع حسبسٛخ :ؽفح عهذ٘ ػبثش ،ح ًّٗ ،ح ّكخَ ٔ ،بدسا رَفبػُالد رَأَلِّٛخ يضم ششٖ أٔ ٔريخ ٔػبئٛخ. ع ّذ َبدسا يب ٚحذس ؽفح فمبػ( ٙحًبيٗ ػذٚذح األشكبل ٔ يزالصيخ سزٛفُس -عَٕسٌٕ). طذاع ،دٔاس.ٚغت إػالو انطجٛت أٔ انظّٛذن ٙػٍ أ ّ
٘ أصش ؿٛش يسزحت ٔ يضػظ ؿٛش يزكٕس فْ ٙزِ انُششح.
انتعبئت:
ػهجخ رحزٕ٘ ػهٗ  8ألشاص يهجّسخ  200يهؾ.
انحفظ:
 ٚحفع ف ٙدسعخ حشاسح يب ث 30 ٔ 15 ٍٛو.° يجب عدم تجاوز تاريخ االستعمال المحدّد في التعبئة الخارجية.ال تترك األدوية في متناول األطفال
انقبئمت I
رقم انتسجيم10/13 B 201/ 097:
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