
  

        نشرة معلومات للمستعملنشرة معلومات للمستعملنشرة معلومات للمستعملنشرة معلومات للمستعمل
        

        ميكروغرامميكروغرامميكروغرامميكروغرام    ۱۱۱۱٠٠٠٠٠٠٠٠، ، ، ، ٥٠٥٠٥٠٥٠أقراص يوتيروكس أقراص يوتيروكس أقراص يوتيروكس أقراص يوتيروكس 
        ))))Levothyroxine sodium((((تيروكسين تيروكسين تيروكسين تيروكسين لٻڤولٻڤولٻڤولٻڤوصوديوم صوديوم صوديوم صوديوم 

        
  هذه النشرة مترجمة وفق النشرة األلمانية الموجودة داخل

  علبة المستحضر، وهي مرخصة في بلد المصدر
  

        ....إقرأ بإمعان كامل النشرة قبل تناول الدواءإقرأ بإمعان كامل النشرة قبل تناول الدواءإقرأ بإمعان كامل النشرة قبل تناول الدواءإقرأ بإمعان كامل النشرة قبل تناول الدواء
  .ثانية التمعن بهامن الجائز أن تحتاج . كون بمتناول اليدإحفظ النشرة بحيث ت  -
  .إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، إسأل طبيبك أو الصيدلي خاصتك  -
قد يضرهم، حتى ولو كانت األعراض  فهو. ال تعطيه لآلخرين. هذا الدواء وصف من أجلك  -

  .شابهة ألعراضكم  لديهم
يذكر في هذه النشرة، الرجاء  حظ عرضًا جانبيًا لمالإذا تفاقم أي عرض جانبي، أو إذا كنت ت  -

  .بلّغ طبيبك أو الصيدلي خاصتك عن ذلك
  

  ::::محتوى النشرةمحتوى النشرةمحتوى النشرةمحتوى النشرة
   وما هي إستعماالتهما هو يوتيروكس   -۱
  قبل تناول يوتيروكس  -۲
  كيفية تناول يوتيروكس  -۳
  أعراض جانبية محتملة  -٤
  كيفية تخزين يوتيروكس  -٥
  معلومات إضافية  -٦
  
        هي إستعماالتههي إستعماالتههي إستعماالتههي إستعماالتهيوتيروكس وما يوتيروكس وما يوتيروكس وما يوتيروكس وما     ما هوما هوما هوما هو    ----۱۱۱۱
        

من قبل  المنتج، المركب الفعال في يوتيروكس، هو بديل تركيبي للهورمون الطبيعي تيروكسينلٻڤو
. أو في قصور األداء الوظيفي للغدة الدرقيةالغدة الدرقية ويستعمل لعالج أمراض الغدة الدرقية 

  .من قبل الغدة الدرقية المنتجمشابه للهورمون الطبيعي تأثير ذو  تيروكسينلٻڤو
  

  :يوتيروكس يستعمل لعالج الحاالت التالية
لدى معالجين ذوي نشاط سليم للغدة ) ة الحميددرقيالورم (الحميد لغدة الدرقية تضخم ا  -

  الدرقية،
  بعد عملية جراحية، ةدرقيالورم ظهور منع تكرر   -
إذا كانت الغدة الدرقية لديك ال تنتج  ماه الغدة الدرقية فيالهورمون الطبيعي الذي تنتج إستبدال  -

  بكمية كافية، تيروكسين
  .تثبيط تجدد نمو ورم لدى معالجين يعانون من سرطان الغدة الدرقية  -
  

الغدة تنتجه ميكروغرام أيضًا لموازنة نسب الهورمون الذي  ۱٠٠، ٥٠تستعمل أقراص يوتيروكس 
  .بأدوية مثبطة لنشاط الغدة الدرقيةالدرقية، وذلك عندما يعالج فرط نشاط الغدة الدرقية 

  
  .ميكروغرام تستعمل أيضًا لفحص سالمة نشاط الغدة الدرقية ۱٠٠أقراص يوتيروكس 

  
        قبل تناول يوتيروكسقبل تناول يوتيروكسقبل تناول يوتيروكسقبل تناول يوتيروكس    ----۲۲۲۲
        

  :تعاني من إحدى الحاالت التاليةإذا كنت     ال تتناول يوتيروكسال تتناول يوتيروكسال تتناول يوتيروكسال تتناول يوتيروكس
  ،)٦أنظر بند (تيروكس لٻوللمركب الفعال أو ألي مركب آخر ) حساسية زائدة(أليرجيا   -
خلل وظيفي غير معالج للغدة الكظرية أو الغدة النخامية أو فرط نشاط غير معالج للغدة   -

  ،)فرط نشاط الغدة الدرقية(الدرقية 
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  ).إحتشاء عضلة القلب أو إلتهاب القلب(مرض قلبي شديد   -
  

تمعني (ة الدرقية إذا كنت في فترة الحمل، ال تتناولي يوتيروكس بمشاركة أدوية مثبطة لنشاط الغد
  ).الحقًا" الحمل والرضاعة"بند  في

  
  :إذا كنت تعاني من أحد أمراض القلب التالية    تناول يوتيروكستناول يوتيروكستناول يوتيروكستناول يوتيروكس    عندعندعندعندإحذر بصورة خاصة إحذر بصورة خاصة إحذر بصورة خاصة إحذر بصورة خاصة 

  ،)ذبحة صدرية(إضطراب في تدفق الدم في األوعية الدموية التاجية   -
  قصور القلب،  -
  نبض سريع أو غير منتظم،  -
  ضغط دم مرتفع،  -
  ).شرايينالتصلب (ية على جدران الشرايين طبقة شحم  -
  

أو قبل إجراء فحص تثبيط األمراض بعالج دوائي قبل أن تبدأ بتناول يوتيروكس  هذهيجب معالجة 
ه الغدة الدرقية نسب الهورمون الذي تنتج يجب فحصيجب فحصيجب فحصيجب فحص في فترات متقاربة. نشاط الغدة الدرقية

من وجود هذه الحاالت لديك، أو إذا كنت تعاني  إذا لم تكن متأكدًا. تيروكسٻوبلديك أثناء العالج 
  .األمراض لكنك لم تتلق حتى اآلن عالجًا لها، كن على إتصال بطبيبك هذهمن أي مرض من بين 

  
أو الغدة  يفحص طبيبك فيما إذا كنت تعاني من خلل في وظيفة الغدة الكظرية، الغدة النخامية

، ألنه يجب عالج )ذاتية الغدة الدرقية(الغدة الدرقية  زائد وغير مراقب لهورمونات إنتاجمع  الدرقية
هذه الحاالت بواسطة األدوية قبل أن تبدأ بتناول يوتيروكس أو قبل إجراء فحص تثبيط نشاط 

  .الغدة الدرقية
  

  :بلّغ طبيبك إذا
بسبب خطورة . )بعد فترة سن اليأس(أو بعدها ) سن اليأس( الطمثكنت في فترة إنقطاع   -

خلخل العظام، من الجائز أن يحتاج األمر فحص نشاط الغدة الدرقية بصورة اإلصابة بت
  .منتظمة

يمكن أن يكون  اتأثير كل واحد منهم. الحالي خاصتك بدواء آخر تيروكسينلٻڤوإستبدلت الدواء   -
 .أوقات أكثر تقاربًايتم فحصك بمن الجائز أن يحتاج األمر أن ومختلفًا بعض الشيء عن اآلخر، 

  .ئز أيضًا أن يحتاج األمر مالءمة الجرعة الدوائية من جديدمن الجا
  

        عند تناول يوتيروكس بشكل متزامن مع أدوية أخرىعند تناول يوتيروكس بشكل متزامن مع أدوية أخرىعند تناول يوتيروكس بشكل متزامن مع أدوية أخرىعند تناول يوتيروكس بشكل متزامن مع أدوية أخرى
        

  :يمكن أن يؤثر على عملها يوتيروكسالمذكورة أدناه، ألن إذا كنت تتناول أحد األدوية  بلّغ طبيبك،
  ):أدوية خافضة لنسبة السكر في الدم( أدوية مضادة للسكري  -

تأثير الدواء المضاد للسكري الذي تتناوله، لذلك يمكن أن تحتاج  لللليقليقليقليقليمكن أن  وكسيوتير
  . تيروكسبٻوإجراء فحوص إضافية لنسب السكر في الدم، خاصة عند بدء العالج 

المضاد  تيروكس، من الجائز أن يحتاج األمر مالءمة الجرعة الدوائية للدواءبٻوأثناء العالج 
  .للسكري الذي تتناوله

      ): أدوية تستعمل لمنع تخثر الدم(مشتقات الكومارين   -
هذا األمر يمكن أن يزيد خطورة حدوث نزف، . تأثير هذه األدوية يزيديزيديزيديزيديمكن أن  يوتيروكس

 لذلك من الجائز أن يتطلب األمر إجراء فحوص منتظمة لقيم تخثر الدم. خاصة لدى المسنين
من الجائز أن يحتاج األمر  ،تيروكسبٻوء العالج أثنا. تيروكس وخاللهبٻولديك عند بدء العالج 

  .مالءمة الجرعة الدوائية لدواء الكومارين الذي تتناوله
     

عليك تناول أي دواء من بين  توجبتأكد من أنك تعمل حسب الفواصل الزمنية الموصى بها، إذا 
  : هذه األدوية

مثل (لعالية للكولسترول لربط الحموض الصفراوية وتخفيض النسب ا المستعملةدوية األ  -
  ):cholestipol -ل ستېپوٻلأو كو cholestyramine  - ستيرامينيكول

تناول هذه األدوية، ألنها يمكن أن  قبلقبلقبلقبلساعات  ٥حتى  ٤ يوتيروكستأكد من أنك تتناول   
  .في األمعاء يوتيروكسإمتصاص  تحجب



3 

، سوكرالفات )نأدوية تستعمل لتخفيف آالم البطن وضد الحرقا(مضادات الحموضة   -
)Sucralfate ،أدوية أخرى تحوي ألومنيوم، أدوية )ثنى عشرلعالج القرحات في المعدة أو اإل ،

  : تحوي حديد، كربونات الكالسيوم
قد تقلل تناول هذه األدوية، وإال فهي  قبلقبلقبلقبلساعتين على األقل  يوتيروكستأكد من أنك تتناول   

  .يوتيروكستأثير  من
  

 من تأثير  للللتقلتقلتقلتقلتناول أي دواء من بين األدوية المذكورة أدناه، ألنها يمكن أن بلّغ طبيبك إذا كنت ت
  : يوتيروكس

  ،)دواء لعالج فرط نشاط الغدة الدرقية - Propylthiouracil(وراسيل تيوأ پېلوپر  -
  ،)أدوية مضادة للتحسس ومضادة لإللتهاب – Glucocorticoids( رتيكوئيداتكوكوچلو  -
  ،)ة خافضة لضغط الدم تستعمل أيضًا لعالج أمراض القلبأدوي(ات بيتا حاجب  -
  ،)دواء لعالج اإلكتئاب النفسي - Sertraline(سيرترالين   -
  ،)دواء لمنع المالريا أو لعالجها - Proguanilأو  Chloroquine(انيل چووپرين أو وكلوروك  -
أو ) أو أقراص منومة أدوية مهدئة(أدوية تنشط عمل خمائر معينة في الكبد مثل باربيتورات   -

دواء لعالج الصرع، يستعمل أيضًا لتعديل أنواع مختلفة  - Carbamazepine( نيپٻكارباماز
  ،)لأللم ولموازنة أمراض معينة لإلكتئاب النفسي

أدوية تحوي استروجين تستعمل كعالج هورموني بديل أثناء فترة سن اليأس أو بعدها أو   -
  كوسائل مانعة للحمل، 

  ،)ستعمل لعالج مرضى يعانون من فشل كلوي مزمندواء يربط الفوسفات ي( –ر ميسٻڤٻال  -
  ).أدوية مضادة للسرطان ومضادة لإللتهاب(مثبطات تيروزين كيناز   -
  

من تأثير  تزيدتزيدتزيدتزيدبلّغ طبيبك إذا كنت تتناول أي دواء من بين األدوية المذكورة أدناه، ألنها يمكن أن 
  : يوتيروكس

  ،)تعمل لتخفيف األلم أو تخفيض السخونةأدوية تس(ساليسيالت   -
  ،)دواء مضاد لتخثر الدم - Dicumarol(ديكومارول   -
  ،)دواء مدر للبول(ملغ أو أكثر  ٢٥٠بجرعة دوائية عالية قدرها ) Furosemide(فورو سيميد   -
  ). الدمفي شحوم الدواء لتخفيض نسب  - Clofibrate(برات يكلوف  -
  

نجاعة بـبـبـبـ تخلتخلتخلتخلأي دواء من بين األدوية المذكورة أدناه، ألنها يمكن أن  بلّغ طبيبك إذا كنت تتناول
  : يوتيروكس

أدوية  –وتياز پر، مثبطات Lopinavir – Indinavir -  Ritonavir( پېناڤٻر، لوڤٻر، اينديناڤٻرريتونا  -
  ،)،HIVتستعمل لعالج 

  ).دواء يستعمل لعالج الصرع - Phenytoin(فينيتوئين   -
  

من الجائز أن يكون . تحتاج إجراء فحوص منتظمة لقيم هورمون الغدة الدرقية لديك من الجائز أن
  .تيروكس لديكلٻوهذا ضروريًا من أجل مالءمة الجرعة الدوائية 

  
، ألن )منتظمالغير يستعمل لعالج النبض  دواء - Amiodarone(ميودارون بلّغ طبيبك إذا كنت تتناول أ

  .لديك يفة ونشاط الغدة الدرقيةهذا الدواء يمكن أن يؤثر على وظ
  

تحوي  ةباينم موادأو فحوص تشخيصية أخرى بواسطة  ننتچجراء صورة بأشعة رإل بحاجةإذا كنت 
 قد التييمكن أن يتطلب منك تلقي حقنة  ،ذلكلنتيجة  هألن. يوتيروكسيود، بلّغ طبيبك بأنك تتناول 

  .تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية لديك
  

  بما في ذلك ، يبك أو الصيدلي خاصتك إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا أية أدويةالرجاء إبالغ طب
  .دون وصفة طبيةبأدوية تصرف 

  
تناول هورمونات الغدة الدرقية ال يسبب . هورمونات الغدة الدرقية غير مخصصة لتخفيض الوزن

أعراض جانبية . العاديةالحدود نسبة هورمون الغدة الدرقية لديك ضمن وزنك، إذا كانت  انخفاض
الجرعة الدوائية دون إستشارة  بزيادةخطيرة أو حتى أنها تشكل خطرًا على الحياة يمكن أن تظهر 

  .طبيبك
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        مع طعام ومشروبات مع طعام ومشروبات مع طعام ومشروبات مع طعام ومشروبات     يوتيروكسيوتيروكسيوتيروكسيوتيروكستناول تناول تناول تناول 
 تستهلكهاالصويا التي  منتجات معدلالصويا، خاصة إذا كنت تغير  منتجاتبلّغ طبيبك إذا كنت تتناول 

من الجائز أن . من األمعاء يوتيروكستحوي صويا يمكن أن تخفض إمتصاص  اتمنتج. في غذائك
  .يوتيروكسيحتاج األمر تغيير الجرعة الدوائية التي تتناولها من 

  
        الحمل والرضاعةالحمل والرضاعةالحمل والرضاعةالحمل والرضاعة
تكلمي مع طبيبك عن الحمل، ألنه من الجائز . يوتيروكسإستمري بتناول  الحمل إذا كنت في فترة

  .أن تحتاجي مالءمة الجرعة الدوائية
  

مع دواء مضاد للغدة الدرقية لمعالجة فرط نشاط  بصورة متزامنة يوتيروكسإذا كنت تتناولين 
ً  عندما تصبحينتيروكس بٻوالغدة الدرقية، فإن طبيبك يوصيك بالتوقف عن العالج    .حامال

  
كمية المادة الفعالة . حسب تعليمات طبيبك يوتيروكسة الرضاعة، إستمري بتناول إذا كنت في فتر

  .المطروحة في حليب األم تكون صغيرة بحيث ال تؤثر على رضيعك
  

        السياقة وتشغيل ماكناتالسياقة وتشغيل ماكناتالسياقة وتشغيل ماكناتالسياقة وتشغيل ماكنات
بما أن . على تأثير هذا الدواء على القدرة على السياقة أو تشغيل ماكنات أبحاث ىجرلم تُ
بصورة طبيعية، فمن غير المتوقع في الجسم  ورمون الغدة الدرقية المنتجابه هيش تيروكسينلٻڤو
  .القدرة على السياقة أو تشغيل ماكنات من يوتيروكسيضعف أن 

  
                مركبات يوتيروكس مركبات يوتيروكس مركبات يوتيروكس مركبات يوتيروكس     بعضبعضبعضبعضمعلومات هامة على معلومات هامة على معلومات هامة على معلومات هامة على 

ستشارة طبيبك، إذا كنت تعلم قبل أن تقوم بإ يوتيروكسناول تت الالرجاء . ء يحوي لكتوزهذا الدوا
  .نواع مختلفة من السكرألك تعاني من عدم تحمل بأن
  
        كيفية تناول يوتيروكسكيفية تناول يوتيروكسكيفية تناول يوتيروكسكيفية تناول يوتيروكس    ----    ٣٣٣٣
        
  .طبيبك إذا لم تكن متأكدًا إسأل. حسب تعليمات طبيبك بدقة يوتيروكسحرص دائمًا على تناول إ

  
دأ يب. على فحوص مختلفة وفحوص مخبريةيحدد لك طبيبك الجرعة الدوائية التي تناسبك باإلعتماد 

. أسابيع، وصوالً إلى الجرعة المحددة لك ٤دوائية منخفضة، تزداد كل أسبوعين حتى عادة بجرعة 
عتمد على نتائج الفحوص يُ. فحوص مخبريةجراء إل مواعيدحدد لك ج تخالل األسابيع األولى للعال

  .لتحديد الجرعة الدوائية المناسبة لك
  

طبيبك بالبدء بجرعة  ن يوصيلغدة الدرقية، من الجائز أنشاط افي قصور  معإذا ولد رضيعك 
        هيالجرعة اإلبتدائية الموصى بها . دوائية أكبر، ألنه من المهم تسريع إعطاء بديل الهورمون

  . األولى الثالثة من وزن الجسم وذلك في األشهر واحد موغرام لكل كغرميك ١٥حتى  ١٠
  . بعد ذلك، يحدد لك طبيبك الجرعة التي تناسبك

  
 ة دوائية أقلفإن جرع ،مع ذلك. يادية للجرعة الدوائية مسجلة في الجدول أدناهالت اإلعتاالمج

  :إذا يمكن أن تكون مناسبة
  
  كنت مسنًا،  -
  تعاني من مرض في القلب،كنت   -
  ،لفترة طويلةتعاني من قصور خطير في نشاط الغدة الدرقية أو كنت   -
  .كبير ةورم درقين وزن جسمك منخفضًا أو كان لديك كا  -
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        تيروكس تيروكس تيروكس تيروكس لٻولٻولٻولٻوجرعة يومية موصى بها جرعة يومية موصى بها جرعة يومية موصى بها جرعة يومية موصى بها         إستطبابات تناول يوتيروكسإستطبابات تناول يوتيروكسإستطبابات تناول يوتيروكسإستطبابات تناول يوتيروكس
لدى  الحميد لغدة الدرقيةا تضخملعالج  •

  معالجين ذوي نشاط سليم للغدة الدرقية
  ميكروغرام ٢٠٠حتى  ٧٥

بعد عملية  ةدرقيالورم ظهور لمنع تكرر  •
  جراحية

  ميكروغرام ٢٠٠حتى  ٧٥

من قبل  ستبدال الهورمون الطبيعي المنتجإل •
الغدة الدرقية، إذا كانت الغدة الدرقية لديك ال 

  تيروكسين بكمية كافية  تنتج

  جرعة دوائية إبتدائية −

  جرعة دوائية داعمة  −

  كبار
  
  

  ميكروغرام ٥٠حتى  ٢٥
  

  ميكروغرام ٢٠٠حتى  ١٠٠

  أطفال
  
  

  ميكروغرام ٥٠حتى  ١٢٫٫٫٫٥
  

  ميكروغرام ١٥٠حتى  ١٠٠
لمتر مربع من سطح 

  الجسم
نمو الورم من جديد لدى معالجين  لتثبيط •

  يعانون من سرطان الغدة الدرقية
  ميكروغرام ٣٠٠حتى  ١٥٠

ه الغدة لموازنة نسب الهورمون الذي تنتج •
الدرقية، عندما يعالج فرط نشاط الغدة 

  الدرقية بأدوية مثبطة لنشاط الغدة الدرقية

  ميكروغرام ١٠٠ حتى ٥٠

 ١٠٠ يوتيروكسمن قرصان (ميكروغرام  ٢٠٠  *لفحص سالمة نشاط الغدة الدرقية •
  أسبوعان قبل الفحص: بدء العالج ،)ميكروغرام

  
  .ميكروغرام فقط ١٠٠ يوتيروكسهذا اإلستطباب مخصص ألقراص *  
 

  طريقة اإلستعمال
  .لإلعطاء عن طريق الفممخصص  يوتيروكس

ساعة قبل وجبة  على األقل نصف(دائمًا يجب تناول الجرعة اليومية صباحًا، على معدة خاوية 
ً )الفطور   .، من المستحسن مع قليل من سائل، نصف كأس ماء مثال

للرضع على األقل نصف ساعة قبل وجبة الطعام  تيروكسمن يويجب إعطاء الجرعة اليومية 
مع القليل من الماء، قبل إعطاءه  هقبل اإلستعمال مباشرة، إسحق القرص واخلط. األولى اليومية

  .حضر دائمًا خليطًا طازجًا كالمطلوب. ئل أيضًاللطفل مع قليل من سا
   

  :مدة العالج
لذلك يناقشك طبيبك . تيروكسٻوبتتعلق فترة العالج بالحالة الصحية التي من أجلها أنت تتعالج 

أغلب المعالجين يحتاجون تناول . ج الطبيبخصوص الفترة الزمنية التي تحتاجها لتناول هذا المنتَ
  .طوال حياتهم يوتيروكس

  
        ::::إذا كنت تتناول كمية أكبر من يوتيروكس من الكمية الضرورية لكإذا كنت تتناول كمية أكبر من يوتيروكس من الكمية الضرورية لكإذا كنت تتناول كمية أكبر من يوتيروكس من الكمية الضرورية لكإذا كنت تتناول كمية أكبر من يوتيروكس من الكمية الضرورية لك

إذا تناولت جرعة دوائية أكبر من التي حددت لك، من الجائز أن تشعر بأعراض كنبض سريع، قلق، 
تظهر في حاالت فردية لدى معالجين يعانون من  أن إختالجات يمكن. هيجان أو حركات غير إرادية

  .إضطرابات عصبية كالصرع
  .راجع طبيبك إذا كنت تالحظ أي عرض من بين األعراض المذكورة هنا

  
        ::::إذا نسيت تناول يوتيروكسإذا نسيت تناول يوتيروكسإذا نسيت تناول يوتيروكسإذا نسيت تناول يوتيروكس

إذا نسيت تناول جرعة دوائية، ال تتناول جرعة مضاعفة بل تناول الجرعة الدوائية اإلعتيادية في 
  .اليوم التالي

  
جاء إسأل طبيبك أو ج الطبي، الرإذا توفرت لديك أسئلة إضافية بخصوص إستعمال هذا المنتَ

  .الصيدلي خاصتك
  
        أعراض جانبية ممكنةأعراض جانبية ممكنةأعراض جانبية ممكنةأعراض جانبية ممكنة    ----    ٤٤٤٤
        

تيروكس أن يسبب أعراض جانبية، على الرغم من عدم لٻوكما هو الحال في كل دواء، يمكن 
  .معاناة كل شخص منها
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أدناه إذا كنت تتناول  المذكورة من الجائز أن تشعر بعرض واحد أو أكثر من األعراض الجانبية
مثالً إذا (ددت لك غير مناسبة مما وصف لك، أو إذا كانت الجرعة الدوائية التي حُ رأكث يوتيروكس

  ):ينبغي تزداد أسرع مماكانت الجرعة الدوائية 
  

أو تقلص العضالت، تورد الوجه عضلي سريع أو غير منتظم، ألم في الصدر، صداع، ضعف    نبض
تظام الدورة الشهرية، ورم دماغي ، عدم إنات، سخونة، تقيؤ)شعور بسخونة وإحمرار في الوجه(

 ، إرتجاف، عدم)ضغط زائد داخل الجمجمة مع إنتفاخ العينين، pseudotumor cerebri(كاذب 
  .ت، إضطراب في النوم، تعرق، إنخفاض في الوزن، إسهاالالراحة

  
يقرر طبيبك بخصوص . إذا كنت تالحظ أي عرض جانبي من األعراض المذكورة هنا، راجع طبيبك

  .ة العالج أو إيقافه لعدة أيام أو تقليل الجرعة الدوائية اليومية حتى إختفاء األعراض الجانبيةمواصل
  

ماذا يحتوي ": ٦أنظر بند ( تيروكسيو من مكوناتردود فعل تحسسية ألي  أن تظهريمكن 
وذمة (ردود فعل تحسسية يمكن أن تظهر على شكل إنتفاخ الوجه والحنجرة "). يوتيروكس

ً ف). وعائية   .إذا حدث ذلك، راجع طبيبك حاال
  

خطير، أو إذا كنت تالحظ ظهور عرض جانبي غير مذكور في هذه جانبي عرض أي  أصبحإذا 
  .النشرة، الرجاء بلّغ طبيبك أو الصيدلي خاصتك عن ذلك

  
        كيفية تخزين يوتيروكسكيفية تخزين يوتيروكسكيفية تخزين يوتيروكسكيفية تخزين يوتيروكس    ––––    ٥٥٥٥
  
  .بعد الدواء عن متناول أيدي األطفال وعن مجال رؤيتهمأ

  
 ج الدوائي بعد إنقضاء تاريخ الصالحية المشار إليه على اللصاقة أوهذا المنتَال يجوز إستعمال 

  .يشير تاريخ الصالحية إلى اليوم األخير من الشهر. الدواء وعلى العلبة الكرتونية لويحة
  

  ].بشكل قنينةالعبوة  فقط يخص[ثالثة أشهر : ثبات الدواء بعد فتح القنينة للمرة األولى
  

يجب حفظ القنينة أو اللويحة في . درجة مئوية ٢٥دواء بدرجة حرارة تزيد عن ال يجوز تخزين ال
  .العلبة الكرتونية األصلية لتالفي تعرض الدواء للضوء

  
إسأل الصيدلي . مياه المجاري أو القمامة المنزلية العاديةفي ج الدوائي ال يجوز رمي هذا المنتَ

هذا األمر يساعد على الحفاظ على . ريةخاصتك بخصوص كيفية التخلص من أدوية لم تعد ضرو
  .بيئتنا

  
        معلومات عامةمعلومات عامةمعلومات عامةمعلومات عامة    ––––    ٦٦٦٦
  

        ميكروغرامميكروغرامميكروغرامميكروغرام    ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠، ، ، ، ٥٠٥٠٥٠٥٠ماذا يحتوي قرص يوتيروكس ماذا يحتوي قرص يوتيروكس ماذا يحتوي قرص يوتيروكس ماذا يحتوي قرص يوتيروكس 
صوديوم  ميكروغرام ١٠٠، ٥٠كل قرص يحوي . تيروكسينلٻڤوالمادة الفعالة هي   -

  .تيروكسينلٻڤو
كتوز مونوهيدرات كروسكارميلوز، جيالتين، لالمركبات اإلضافية هي نشاء الذرة، صوديوم   -

  .).Ph. Eur(ستئيرات ومغنزيوم 
  

        ميكروغرام ومحتوى العلبةميكروغرام ومحتوى العلبةميكروغرام ومحتوى العلبةميكروغرام ومحتوى العلبة    ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠، ، ، ، ٥٠٥٠٥٠٥٠كيف يبدو قرص يوتيروكس كيف يبدو قرص يوتيروكس كيف يبدو قرص يوتيروكس كيف يبدو قرص يوتيروكس 
  

  بيضاء اللون، دائرية الشكل، مسطحة من طرفيها، ذات ميكروغرام ١٠٠، ٥٠أقراص يوتيروكس 
  بما EM 100أو  EM 50الكتابة سطح العلوي للقرص يوجد خط للشطر وحافة مائلة، وعلى ال

  .يتالئم
  قرص ٥٠٠قرص أو  ١٠٠ذات كبيرة علب  متوفر ضمن يوتيروكس

  أو
  .قرص ١٠٠أو  ٥٠علب ذات  متوفر ضمن يوتيروكس
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        المنتج وصاحب رخصة التسويقالمنتج وصاحب رخصة التسويقالمنتج وصاحب رخصة التسويقالمنتج وصاحب رخصة التسويق
  شركة أدوية

Merck Serono GmbH                                                                                 ونوميرك سير  

Alsfelder Straße 17 

D-64289 Darmstadt                                                                        ت، ألمانياستاددارم  

E-mail: medizinpartner@merckserono.de                                            نيعنوان البريد اإللكترو  

Service number (six cent per phone call from the German Telekom landline, possibly 

deviating rates when calling from a mobile phone):                              الخدمة أرقام:  

Tel.: +٢٢٢٧٦٠٠ (٠١٨٠)-٤٩  
Fax: +٦٢٨٥ (٠٦١٥١)-٤٩-  ٨١٦   

  منتج
Merck KGaA 

Frankfurter Straße 250 

D-64293 Darmstadt 

  
        ج الطبي ضمن ترخيص في الدول األعضاء في المنطقة اإلقتصادية األوروبيةج الطبي ضمن ترخيص في الدول األعضاء في المنطقة اإلقتصادية األوروبيةج الطبي ضمن ترخيص في الدول األعضاء في المنطقة اإلقتصادية األوروبيةج الطبي ضمن ترخيص في الدول األعضاء في المنطقة اإلقتصادية األوروبيةع هذا المنتَع هذا المنتَع هذا المنتَع هذا المنتَوزوزوزوزيُيُيُيُ
))))EEA ( ( ( (وفق هذه األسماءوفق هذه األسماءوفق هذه األسماءوفق هذه األسماء::::        
  

  Supratirox: بلجيكا
  Euthyrox: دانمارك

  Euthyrox :ألمانيا
  Euthyrox :اليونان

  Supratirox :يسلنداأ
  Supratirox :إيطاليا
  Euthyrox: نرويج
  Euthyrox: النمسا

  Eutirox: البرتغال
  Eutirox: إسبانيا
  Euthyrox: السويد

  
Last approval of this package leaflet: September 2010. 

.٢٠١٠لقد رخص محتوى هذه النشرة مؤخرًا في شهر أيلول   
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