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Diclopinda

(SUPPOSITORIES)

coMPosition:
Each suppository contains (12.5-25-50-100) mg of Diclofenac sodium.
ProPerties:
Diclofenac is non-steroidal anti-inflammatory, with marked analgesic actions. It is suitable for
use in inflammatory conditions. It has properties give an adequate activity in the treatment of
rheumatic and inflammatory pain.
inDications:
– Inflammatory forms of rheumatoid, osteoarthritis, ankylosing spondylitis and sondyloarthritis.
– Non articular forms of rheumatism.
– Post-operative pain and post –traumatic inflammation and swelling.
– Treatment of primary dysmenorrhoea.
– As an adjuvant in severe painful infections of the ear, nose, or throat.
contrainDications:
Diclofenac is contraindicated in:
Peptic ulcer, hypersensitivity to the product or other NSAIDs e.g aspirin, and it hould not be
taken by asthmatics especially when sensitive symptoms appeared e.g., swelling face,
tongue, dyspnea and Proctitis.
siDe effects:
Occasionally, gastro-intestinal disorders (gastrointestinal ulcer, gastrointestinal haemorrhage)
headache, dizziness, or vertigo, rash, hypersensitivity reaction.
DrUg interactions:
– Co-administration of diclofenac with aspirin should be avoided.
– Caution should be exercised when diclofenac is administered with methotrexate, anti-coagulants,
and oral antidiabetic agents.
– Combination with preparations containing lithium or digoxin, diclofenac may raise their plasma
concentration.
Use in Pregnancy:
category c: No enough data available to use during pregnancy, this drug and NSAIDs should
be avoided during late pregnancy, because it may cause closure of the foetal ductus arteriosus,
and delay labour and birth.
Use in Lactation:
Following oral doses of 50 mg administered every 8 hours, the active substance, diclofenac,
passes into the breast milk. This drug is not recommended for use in nursing women.
PrecaUtions:
Gastrointestinal effects: To reduce the risk of GI toxicity in patients with a history of ulcer,
particularly if complicated with haemorrhage or perforation, and in the elderly, the treatment
should be initiated and maintained at the lowest effective dose.
Gastrointestinal bleeding, ulceration and perforation in general have more serious
consequences in the elderly. They can occur at any time during treatment with or without
warning symptoms or a previous history.
This drug should be taken carefully in hypertension patients and Cardiovascular events.
Elevations of one or more of liver enzymes (ALT or AST) may occur during drug therapy.
Physicians should inform patients of the warning signs and symptoms of hepatic damage
(e.g., nausea, fatigue, pruritus, jaundice, "flu-like" symptoms).Monitoring of renal function as
a precautionary measure is therefore recommended when using this drug in advanced renal
disease.

PharMacokinetics:
Diclofenac100 mg suppositories, the rectal absorption of diclofenac was almost immediate
(Tmax 0.62hr and the Cmax was lower but more sustained. The t½ was significantly longer for
the suppository).
Following oral or rectal administration, about half the active substance is metabolised during
its first passage through the liver ("first pass" effect).
Diclofenac becomes bound to serum proteins to the extent of 99.7%, chiefly to albumin
(99.4%). The terminal half-life in plasma is 1 to 2 hours.
Dosage:
adults:
Initial dosage is 75 to 150 mg daily.
For long-term therapy, 75 to 100 mg daily is usually sufficient.
The daily dosage should generally be prescribed in 2 or 3 fractional doses. To suppres snocturnal
pain and morning stiffness, treatment with tablets during the day can be supplemented by the
administration of a suppository at bedtime (up to a maximum daily dose of 150 mg).
In primary dysmenorrhoea the daily dosage, which should be individually adapted, is generally
50 to 150 mg. Initially a dose of 50 to 100 mg should be given and, if necessary,raised in the
course of several menstrual cycles up to a maximum of 200 mg/day.
Post-operative analgesia in children (6–12 year):
A first dose of 1–2 mg/kg followed by 1 mg/kg three times daily for a maximum of three days total
therapy. The maximum daily dose is 3 mg/kg.
oVerDosage:
Management of acute poisoning with NSAIDS, including diclofenac, consists essentially of
supportive measures and symptomatic treatment. There is no typical clinical picture resulting
from an overdosage of diclofenac. Overdosage can cause symptoms such as vomiting,
gastrointestinal haemorrhage, diarrhea, dizziness, tinnitus or convulsions. In the event of
significant poisoning, acute renal failure and liver damage are possible.
The therapeutic measures to be taken in cases of overdosage are as follows: Absorption should
be prevented as soon as possible after the overdosage by treatment with activated charcoal.
Supportive and symptomatic treatment should be given for complications such as hypotension,
renal failure, convulsions, gastrointestinal disorder, and respiratory depression. Haematological
and biochemical parameters, and the presence or absence of blood in the stools, should be
monitored.
Specific therapies such as forced diuresis, dialysis, or haemoperfusion are probably of no help
in eliminating NSAIDS.
Package:
10 Suppositories in two blisters packed in carton box.
storage:
Store below 25°C.
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this is a MeDicaMent

– A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to
instructions is dangerous for you.
– Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the
pharmacist who sold the medicament.
– The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
– Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
– Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
– Keep medicaments out of reach of children.
(Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)
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ديكلوبيندا

(تحاميل شصرجية)

التركيب:

كل تحميلة تحتوي  )100-50-25-12,5( :ملغ ديكلوفيناك الصصوديوم.
الخواصص الدوائية:

دي˘ك˘ل˘وف˘ي˘ن˘اك مضص˘اد ال˘ت˘ه˘اب غ˘ي˘ر سص˘ت˘ي˘روئ˘ي˘دي ي˘م˘ت˘لك خ˘واصض مضص˘ادة ل˘Óل˘ت˘ه˘اب ،ومسص˘ك˘ن˘ة ل˘أÓلم ،ك˘م˘ا ي˘تميز
الديكلوفيناك بخواصصه التي تعطي نتائج إايجابية ملموسصة في تسصكين اآللم المصصاحبة للحالت اللتهابية.
ا’سستطبابات:

يسصتعمل ديكلوبيندا في معالجة:
 التهابات المفاصصل الرثواني الحاد والمزمن. الفصصال العظمي (التهاب المفاصصل والعظام). التهاب الفقار الÓصصق (المقسصط). اللتهاب والتورم بعد العمليات الجراحية. مسصكن آللم الدورة الشصهرية (عسصر الطمث). يسصتخدم كدواء مسصاعد في العديد من اإلصصابات اللتهابية التي تصصيب األذن واألنف والحنجرة.مضسادات ا’سستطباب:

ل يعطى الدواء في حالت:
 فرط الحسصاسصية نحو الديكلوفيناك أاو مضصادات اللتهاب غير سصتيروئيدية كاألسصبرين وغيرها. ل يعطى الدواء مرضصى الربو ول سصيما عند ظهور أاعراضض تحسصسصية كانتفاخ الوجه واللسصان وضصيق التنفسضوالتهاب المسصتقيم.
التأاثيرات الجانبية:

كما هو الحال مع سصائر األدوية يمكن أان يسصبب هذا الدواء تأاثيرات جانبية .ل تنزعج من قائمة التأاثيرات الجانبية
المحتملة التالية ،يمكن أان ل تصصاب بأاي منها :قد يحدث اضصطرابات معدية  -معوية (تقرحات ،نزوف) ،صصداع،
دوخة ،دوار ،طفح ،تفاقم البواسصير.
التداخÓت الدوائية:

 يجب تجنب إاعطاء الديكلوفيناك مع األسصبرين. يعطى بحذر مع الميتوتركسصات و مضصادات التخثر وخافضصات السصكر الفموية. يجب النتباه عند مشصاركته مع المركبات الحاوية على الليثيوم والديجوكسصين حيث أان الديكلوفيناك يمكنأان يزيد تركيزها في البÓسصما.

قد يحصصل ارتفاع في أاحد األنزيمات الكبدية ( ALTو  )ASTفي حال المعالجة المزمنة ،لذا يجب إاخبار
الطبيب في حال أاي عرضض من أاعراضض الضصرر الكبدي (مثل :غثيان ،إاعياء ،حكة ،يرقان ،أاعراضض رشصح).
يجب مراقبة وظائف الكلية ول سصيما عند المصصابين بأامراضض كلوية مترقية.
الحرائك الدوائية:

تحاميل ديكلوفيناك 100( :ملغ تحاميل) تمتصض بشصكل فوري من المسصتقيم وتصصل لذروة التركيز البÓسصمي
خÓل ( 30دقيقة) .العمر النصصفي للتحاميل أاطول من األشصكال األخرى.
يسصتقلب نصصف الدواء بعد إاعطائه من طريق المسصتقيم بالمرور الكبدي األولي.
يرتبط الدواء ببروتينات البÓسصما بنسصبة  ،%99,7وعلى نحو رئيسض باأللبومين (.)%99,4
عمره النصصفي البÓسصمي  2 - 1سصاعة.
الجرعة الدوائية:

الكبار:

الجرعة البدئية 75 :ملغ يومياً ،مرة واحدة يوميًا ،وفي حالت األلم الشصديد يمكن مضصاعفة الجرعة إالى  150ملغ
يوميًا كحد أاقصصى ،تقسصم الجرعة اليومية إالى  3 - 2جرعات .تعد جرعة  100 - 75ملغ يوميًا كافية عادة.
لمعالجة األلم الليلي واليبوسصة الصصباحية ،تسصتعمل التحاميل اسصتكمالً للمضصغوطات عند النوم بجرعة يومية
عظمى  150ملغ.
لمعالجة عسصرة الطمث البدئية 150 - 50 :ملغ يومياً .يمكن أان تصصل لجرعة عظمى  200ملغ يومياً.
مسسكن بعد العمل الجراحي عند األطفال من عمر  12- 6سسنة:

الجرعة البدئية 2 - 1 :ملغ/كغ ،يلي ذلك  1ملغ/كغ ثÓث مرات يومياً ،لمدة ثÓثة أايام.
ل ينصصح بالتحاميل للفئة العمرية أاقل من  12شصهر.
الجرعة المفرطة:

تدبير التسصمم الحاد بمضصادات اإللتهاب غير السصتيروئيدية بما فيها ديكلوفيناك ،يتضصمن إاجراءات داعمة ومعالجة
عرضصية ،ل توجد صصورة سصريرية نموذجية لفرط جرعة الديكلوفيناك ،تتضصمن اإلجراءات العÓجية لفرط الجرعة
إاعطاء الفحم الفعال  activated charcoalبالسصرعة الممكنة.
تعطى معالجة عرضصية وداعمة للمضصاعفات (هبوط الضصغط ،فشصل كلوي ،إاختÓج ،اضصطراب هضصمي) ،يجب
مراقبة المتغيرات الدموية والكيميائية الحيوية ،ووجود أاو غياب الدم في البراز.
التعبئة:

10تحاميل في شصريطين من البÓسصتر ضصمن عبوة كرتونية مع نشصرة.
الحفظ:

يحفظ بدرجة حرارة الغرفة أاقل من °25م.

’رضساع:
الحمل وا إ

ينتمي الدواء للفئة  :cل يوجد دراسصات كافية لسصتعماله عند الحامل.
في الثلث الثالث من الحمل ،يجب اجتناب الدواء وغيره من مضصادات اللتهاب غير السصتيروئيدية بسصبب احتمال
انغÓق القناة الشصريانية القلبية السصالكة عند الجنين واحتمال نقصض التقلصض الرحمي ،مما قد يؤوخر الولدة.
قد يمر إالى حليب األم ،لذا ل يحبذ اسصتعمال الدواء عند المرضصع.
التحذيرات:

التأاثيرات المعدية  -المعوية :إلنقاصض خطورة السصمية المعدية المعوية خصصوصصاً لدى كبار السصن والمرضصى الذين
يعانون من قرحة هضصمية فإانه ينصصح البدء بالجرعة الفعالة األدنى.
يمكن أان يحدث عند كبار السصن تقرح هضصمي ،أاو نزف أاو إانثقاب خÓل المعالجة في أاي وقت .كما يجب أاخذ
الحذر عند مرضصى ارتفاع الضصغط الشصرياني والأمراضض القلبية وذلك بسصبب خطورة التعرضض لحوادث قلبية وعائية.
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الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك ،واسصـتهÓكه خـÓفًا للتعـليمات يعـرضصك للخـطر.
اتبع بدقـة وصصفـة الطبـيـب وطريقـة ا’سصـتعمال المنصصـوصس عـليها ،وتعـليمات الصصـيد’ني الـذي صصـرفها لـك.
اإن الطبـي ـب والصصـيد’ني هـما الخبـيران بالـدواء ونفـعه وضصـرره.
’تقطـع م ـدة العـÓج المـحددة من تلـقاء نفـسصك.
’ تك ـ ـرر صص ـ ـرف ال ـ ـدواء ب ـدون وصصفـ ـ ـة طبي ـ ـ ـة.
احف ـ ـظ ال ـ ـدواء بعي ـ ـداً ع ـن متـ ـنـ ـاول اأ’طف ـ ـال.
(تعليمـ ـات مجلـ ـسس وزراء الصصحـ ـة العـ ـرب واتحـ ـاد الصصيادلـ ـةالعـ ـرب)

التراميديكا للصصناعات الدوائية :سصورية  -دمشصق  -صصيدنايا
هاتف - ٠٠٩٦٣ ١١ ٥٩٥٥٣٣٩ :فاكسس٠٠٩٦٣ ١١ ٥٩٧٥١٧٤ :
بريد الكترونيwww.ultra-medica.net - info@ultra-medica.net :

