
 

 

 مجم أقراص  52 أولفين

نسخة محلية )  ملجم 52 أولفين أقراص عتبرت، و مهن ) ميفا ( للصناعات الدوائية شركة الهذا المستحضر الدوائى من إنتاج 

، و بالتالى فأن أقراص  ملجم أقراص 52فولتارين البديل أو المثيل ( للمستحضر الدوائى صاحب العالمة التجارية العالمية  

 مجم . 52فولتارين بأقراص النفس الخواص و نفس المفعول الخاص  هامجم ، ل 52أولفين

مستحضر دوائى يحملون اسم  ( ، فهناك أكثر منأولفينأقراص ، هو أحد األشكال الدوائية العديدة للعالمة ) مجم  52أولفين 

 و لكن بأشكال و تركيزات مختلفة ، أولفين

يحتوى  أولفينمجم ، فالقرص الواحد من   52أولفين، هو اسم المادة الفعالة التى تتكون منها أقراص  ديكلوفيناك الصوديوم 

، و تنبع اهمية معرفة المادة الفعالة فى المستحضر  ديكلوفيناك الصوديوم ملجم ( من مادة  0111ملجم ) الجرام =  52على 

 ول و خواص هذا الدواء .الدوائى ، من كونها هى المادة التى تحدد مفع

 ؟  أقراص 52أولفينما هى دواعى استعمال 

( ، و هو يعمل على تسكين األلم و  مضادات اإللتهاب الغير ستيرويديةينتمى إلى فئة من األدوية تسمى )   أقراص 52أولفين

 تخفيض درجة الحرارة ، و التقليل من أعراض اإللتهاب األخرى .

سنوات و ما فوق  8كيلوجرام أو اكثر ) أى أنة مناسب لألطفال من سن  52مناسب للمرضى الذين يزنون   أقراص 52أولفين

 كيلوجرام أو اكثر  ( . 52، بشرط أن يكون وزنهم 

ت العدوى حاال هو تخفيض درجة الحراة المرتفعة ، و التى فى العادة ما تصاحب   أقراص 52أولفينمن أشهر إستعماالت 

الشديدة  مثل التهابات األذن الوسطى فى االطفال ، إلتهاب اللوزتين ، إلتهاب الحنجرة ،و يجب فى هذة الحاالت ان يكون 

كعالج مساعد فقط ، كما يجب معالجة الحالة المرضية بالعالج األساسى المناسب ، كما يجب   أقراص 55أولفين إستخدام 

فى الحاالت سالفة الذكر يقتصر على كونة ) مخفف مؤقت لأللم أو إلرتفاع درجة    أقراص 55أولفين التنوية إلى أن دور

، لذا كان األقراص الحرارة ( و التى ما تلبث أن تعاود فى اإلرتفاع ) أى درجة الحرارة ( مرة اخرى بعد إنتهاء مفعول 

 . د فقطمساعد عالج على كونة   أقراص 55أولفينضروريا معالجة الحالة بإستخدام العالج االساسى و ان يقتصر دور 

  .المفاصل التهاب من يعانون الذين االطفال فى ملجم  55ألفين أقراص  تستعمل

 بعد ألم و ،(  الكسور و الرضوض)  الصدمات بعد األلم حاالت فى األلم تخفيف فى   أقراص 55أولفينيستخدم  أن يمكن

 . الجراحية العظام عمليات و المختلفة األسنان إجراءات و عمليات بعد مثل العمليات

للمستحضر  هو المثيل المحلى  أولفين)  ارينمن الرابط هنا يمكن التعرف على المزيد من التفاصيل عن دواعى استعمال الفولت

 .العالمى ( 

 ) للمهن الطبية فقط ( المقترحة   أقراص 52أولفينجرعة 

بناء على وزن الجسم ، وفقا   ولفيناأل كيلوجرام ، ان يتم تحديد جرعة 05يفضل فى المرضى الذين يزنون أقل من 

 لإلرشادات التالية :

  جرعات . 3إلى  5اليوم ، مقسمة على  ، لكل كيلوجرام من وزن الجسم ، فىولفينملجم من األ 5إلى  5.5من 

  لكل كيلوجرام من وزن الجسم ، فى اليوم ، ولفينملجم من األ 3فى حاالت الروماتويد ، يمكن أن تزيد الجرعة إلى ،

 جرعات . 3إلى  5مقسمة على 

 نية ممكنة .بشكل عام يجب أن تحدد الجرعة بشكل فردى ، بحيث تكون اقل جرعة فعالة ممكنة و ألقل فترة زم 
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 ؟  أقراص 52أولفينمىانع استعمال 

  كيلوجرام . 55فى المرضى الذين يزنون أقل من   أقراص 55أولفينال يجب استعمال 

  ولفينفى المرضى المتحسسون لمادة األ أولفينال تستعمل اقراص. 

  حالة ) ربو المسكنات ( .ى المرضى الذين يعانون من ف ولفيناقراص األال تستعمل 

 المرضى المصابين بقروح او نزيف فى القناة الهضمية .فى  ولفينال يجب استعمال اقراص األ 

 .( العالمى للمستحضر المحلى المثيل هو  أولفين)  .من هنا يمكن التعرف على المزيد من موانع استعمال أقراص الفولتارين 

 المتاحة  أقراص 52أولفينئل بدا

 السعر بالجنية المصرى  الشركة المنتجة  األسم باللغة اإلنجليزية  األسم باللغة العربية 

 VOLTAREN 25 TAB NOVARTIS 11.25 ملجم  50فولتارين 

 DECLOPHEN 25 TAB PHARCO 4.50 أقراص 50ديكلوفين 

 EPIFENAC 25 TAB EPICO 4 أقراص 50إيبيفيناك 

 tab eclofenac D dwicA 4 25  أقراص 52ديكلوفيناك 

 RHEUMAFEN 25 TAB GSK 6.85 أقراص  50رومافين 

 RHEUMARENE 25 TABLET SEDICO 4.80 أقراص  50رومارين 

 

 روابط ذات صلة 

 . االعراض الجانبية للفولتارين .1

 . األدوية االخرىالدوائية مع فولتارين تداخالت ال .5

 و مرضى اإلكتئاب .فولتارين ال .3

 . و مرضى ضغط الدمفولتارين ال .4

  على القناة الهضميةفولتارين خطورة ال .5

 أثناء الحمل و الرضاعة .فولتارين ال .6

 pharmacia1.comدها بواسطة هذة الوثيقة تم إعدا
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