ممعلومات االستخدام :ممعلومات للمستخدم

أأقراص مغطاة بطبقة ررقيقة 80ملغم  90 /مملغم  180 /ملغم
ممستخلص جاف من جذذور الشبر )(5-8:1
ممستخلص جاف من أووراق شارب القط )(5-77:1
ممستخلص جاف من أع
عشاب قضبان الذھب ))(4-7:1
ن
للالستخدام لدى
البالغين والفتيان والفتيان ابتدااء من  12عاما ً.

ھذا العقار يرجى قراءة س
ققبل البدأ في تناول ا
سائر النشرة المرفقة بالعبوة بعناية  ،ألنھا تتضمن معلومات ھاممة.
تتناول ھذا العقار الدوائئي دائما ً بدقة كما ھو موصوف في النشرة أو تبعا ً لتعليمات الطبييب أو الصيدلي.
 الرجاء االحتفاظ بنشرة العبوة .ربما تررغب في قراءتھا مرة أخرى في وقت الحق.
خرى أو لنصيحة.
تحتاج إلى معلومات أخ
لدى الصدلي ،إذا كنت تح
 قم باالستفسار ى
في نشرة العبوة ھذه .أننظر فصل .4
أيضا ً على األعراض الججانبية الغير مذكورة ي
صيدلي .يسري ھذا ض
أعراض جانبية ،فيرجى التلتوجه إلى طبيبك أو الص
ض
 إذا الحظت
التوجه إلى طبيبك.
ه
بسوء حالتك يرجى
عراض الجانبية بعد  5أيام أو أحسست ء
 إذا لم تتحسن األع
شرة
مماذا يوجد في ھذه النش
®
 .1ما ھو أكواليبرا ولماذا يتم استخدامه؟
®
عليك مراعاته قبل تناول أكواليبرا ؟
 .2مالذي ينبغي ك
®
 .3كيف يتم تناول أككواليبرا ؟
ض
 .4ما ھي
األعراض الجانبية المحتملة؟
®
 .5كيف يتم حفظ أكوواليبرا ؟
 .6محتوى العبوة وممعلومات أخرى
®

 .1ما ھو أكواليبرا ولماذا يتم استخدامهه؟
®
أأكواليبرا ھو دواء نباتي لغسل المسالك البوولية جيداً.
®

كغسول لتجنب وعالج حصووات البول والكلى.
ل
ت البكترية وااللتھابية لللجھاز البولي.
سل في حالة اإلصابات
ييستخدم أكواليبرا للغس
ففي حالة وجود دم في البول أو عند الحمى أأو في حالة استمرار أعراض الشكوى لفترة تتعدى  5أيام يجب التلتوجه إلى الطبيب.
®

 .2مالذي ينبغي علييك مراعاته قبل تناولل أكواليبرا ؟
®
ييحظر تناول أكواليبرا
الدواء المذكورة في الفصل .6
ء
ات األخرى لھذا
القط أو أعشاب القضبان الذھب أو أحد المكونات
ساسية ضد جذور الشبرر أو أوراق شارب ط
 إذا كان لديك حس في حالة تجمع المماء في األنسجة )وذمةة( في أعقاب قصور ففي وظائف القلب أو الكلكلى.
وإالجراءات االحتياطية
ت
التحذيرات
®
را يرجى استشارة طببيبك أو الصيدلي.
ققبل تناول نقط أكواليبر
األطفال والفتيان
®
توافر فحوص كافية .لذذلك يحظر استخدام الدواء لدى األطفال الذينن تقل أعمارھم عن  12عاما ً.
الستخدام أكواليبرا لدى األطفال حيث ال تتو
ال
®

تتناول نقط أكواليبرا ممع عقاقير دوائية أخررى:
طبيبك أو الصيدلي بذلك
خرى يجب أن تخبر ط
ت قد تناولت قبل فترة قصيرة عقاقير دوائية أخرى أو كنت تعتزم تناول عقاقير دوائية أخ
إإذا كنت تتناول عقاقير دوائية أخرى ،أو كنت
ك.
والرضاعة
ة
ففترة الحمل
إإذا كنت حامالً أو تقوممين باإلرضاع أو إذا ككنت تعتقدين أنك الً
العقار الدوائي لدى طبيبك أو لدى الصيدلي.
ر
حامال أو كنت تنوي على الحمل ،فيجب االستفساار قبل تناول ھذا
®
را في فترة الحمل والالرضاعة بسبب عدم تتوافر فحوص كافية.
ييحظر استخدام أكواليبر
القدرة على القيادة وتش
شغيل الماكينات
®
أأكواليبرا ليس له ر
تأثير على ھذه األعمال.
®

ييحتوي أكواليبرا ى
على الكتوز وعل جلكوز
®
ك فقط ،إذا كان من المععروف لك ،إنك تعاني من عدم تحمل أنواع ممحددة من السكريات.
الرجاء تناول أكواليبرا بعد استشارة طبيبك
®

 .3كيف يتم تناول أككواليبرا ؟
أو الصديلي ،إذا لم تكنن متأكداً تماما ً.
الستعالم لدى طبيبك و
تتناول ھذا الدواء دائما ً بدقة بعد استشارة طبيبيبك أو الصيدلي .قم باال
الجرعة المنصوح بھا تبلغ
®
ن
ييتناول البالغين
والفتيان ابتداء من عمر  12ععاما ً قرصين أكواليبرا  3مرات يوميا ً مع كمية وفيرة من السوائئل.
®
سائر فترة العالج
عالقة بذلك .على أي ححال يجب تناول أكواليببرا مع كمية وفيرة ممن الماء .أيضا ً أثناء س
المغطة بطبقة دون مضغھا .يتم التناول عند الوجببات الغذائية أو بدون ع
ة
ُتبتلع األقراص
ييجب مراعاة تناول كممية وفيرة من السوائل ))على األقل  2لتر  /يووميا ً(.
ى أي حالة مراعاة البياانات المذكورة في الفقررة  1والفقرة .4
حدد تبعا ً لنوع وحدة وممسار المرض وتتحدد ممن الطبيب .يجب على
حددة أساساً ،لكنھا تتحد
ففترة االستخدام غير مح
®
أو ضعيف.
طبيبك أو الصيدلي ،إذا كان لديك اإلنطباع ،أن تأثثير أكواليبرا شديد و
ك
الرجاء مراجعة
®

إإذا تناولت كمية كبيرة من أكواليبرا  ،عما ھو مقرر لك
شكل أكثر حدة .في ھذذه الحالة يجب عليك
صوفة تحت الفقرة  4بش
اآلن حدوث تسمم من خالالل أكواليبرا  .عند تنناول كمية كبيرة من أككواليبرا فقد يحتمل ظظھور الشكوى الموص
غير معروف حتى ن
غ
.
الماء.
ستطيع تقرير اإلجراءاات الالزمة إذا استدعى األمر ذلك .إذا إزداددت حدة اإللحاح للتبولل ،فيجب معادلة ھذا ببكمية كافية من
إإخطار الطبيب .فھذا يس
®

®

®

إإذا نسيت تناول أكواليببرا
ال تتناول كمية مضاعففة ،إذا كنت قد نسيت تناول الجرعة السابقةة .يحظر تناول أكثر ممن  6أقراص يوميا ً.
®

إإذا توقفت عن تناول أككواليبرا
لليس من معروف حدووث تأثير سلبي.
استفسارات أخرى حول تناول ھذا العقار الدوائي ،فييرجى التوجه إلى طبيببك أو الصيدلي.
ت
إإذا كان لديك
األعراض الجانبية المحتملة؟
ض
 .4ما ھي
أيضاً ،لكن قد ال تظھر ھھذه األعراض عند كل شخص.
جميع العقاقير الدوائية قد ييكون لھذا العقار الدوائئي أعراض جانبية ض
ككما ھو الحال في ع
لج(
ننادر جداً )أقل من  1ممن بين ُ 10000م َعالج
 شكوى المعدة واألألمعاء )غثيان ،قئ ،إسسھال(
سية )طفح جلدي ،حكة((
 ردود فعل حساساألعراض الجانبية
ض
اإلخطار عن
نشرة العبوة ھذه.
ة
على األعراض الجانبيةاللغير مذكورة في
ي .يسري ھذا أيضا ً ى
إإذاالحظت أعراض جاانبية ،فيرجى التوجه إللى طبيبك أو الصيدلي
ج  -كيسنجر أليه ،3
سية ،كورت  -جيورج
جانبية مباشرة عن طرييق نظام اإلخطار لدى المعھد االتحادي لألدووية والمنتجات الطبية ،قسم الصيدلة االحتراس
ككذلك تستطيع أيضا ً اإلخطار باألعراض الجا
اإلخطار عن أعراض جانبيةة تستطيع أن تساھم ي
ر
 httpفي حالة
 35175بون  /ألمانيا ،صفحة اإلنترنتp://www.bfarm.dde :
5
في توفير معلومات أكثر عن سالمة ھذا العقارر الدوائي.
®

 .5كيف يتم حفظ أكوواليبرا ؟
الدوائي بعيداً عن متناول األألطفال.
ي
ييحفظ ھذا العقار
الحية يشير إلى أخر يووم في الشھر
ال يجوز استخدام ھذا العقار الدوائي بعد تارييخ انتھاء الصالحية المذكور على شريط األقراص والعبوة الخارججية بعد "يستخدم حتى .":تاريخ انتھاء الصال
المذكور.
درجات حرارة أعلى من  300درجة مئوية.
ت
ييحظر حفظه في
ه
ي ،إذا كنت لن
ص من العقار الدوائي
ف أو القمامة المنزلية .استعلم لدى الصدلي الخاص بك كيف تتخلص
ال تتخلص من العقار الدوائي في مياه الصرف
تستخدمه بعد ذلك .بھذا تساھمم في حماية البيئة.
 .6محتوى العبوة وومعلومات أخرى
®
مما ھي مكونات أكواليببرا
المواد الفعالة ھي:
صة :ماء.
 80ملغم مستخلص جااف من جذور الشبر )) (5-8:1مادة مستخلص
0
ص
 90ملغم من
0
مستخلص جاف من أوراق شاررب القط ) (5-7:1مادة مستخلصة :ماء.
ص
 180ملغم من
0
مستخلص جاف من أوراق ششارب القط ) (4-7:1ممادة مستخلصة :ماء.
المكونات األخرى ھي:
)كحول متعدد الفاينيل( ،الككتوز  -أحادية الھيدرات
ل
روجول ،3000
دقيق التبلور ،ستيرات المماغنسيوم ،تالك ،ماكرو
سبفيدون ،ثاني أكسيد الالسيليكون ،سليلوز ق
ببوفيدون ك  ،30كروس
ت ،عسل جليكوز
ممجفف الرش )السجل األوربي لألدوية( ،مالتلتوديكسترين ،ثاني أكس
سيد التيتانيوم ،الكلورفييل المتضمن للنحاس اللمعقد
®

ككيف يبدو أكواليبرا ووما ھو محتوى العبوةة
عبوة واحدة تتضمن  60قرص مستدير أخض
ع
ضر غامق.
والشركة المنتجة
ة
شركة األدوية
ش
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ھھذه النشرة تم مراجعتتھا مؤخراً في يوليو 20133
رسمية للنشرة األلمانيةة المرفقة بالعبوة
ﻩذه ليست الترجمة الر

