
 

 

 ٍجٌ أقزاص  52 دينيىفيْبك

 أقزاص عتجزت، و  ADWICاىشزمخ اىعزثيخ ىيصْبعبد اىذوائيخ هذا اىَستحعز اىذوائً ٍِ إّتبج 

ٍيجٌ هى ّسخخ ٍحييخ ) اىجذيو أو اىَثيو ( ىيَستحعز اىذوائً صبحت اىعالٍخ  52دينيىفيْل 

ٍجٌ ، ىخ ّفس  52، و ثبىتبىً فأُ أقزاص دينيىفيْبك  ٍيجٌ أقزاص 52فىىتبريِ اىتجبريخ اىعبىَيخ  

اىخىاص و ّفس 

ثأقزاص اىَفعىه اىخبص 

 ٍجٌ . 52فىىتبريِ اى

ٍجٌ  52دينيىفيْبك

أقزاص ، هى أحذ 

األشنبه اىذوائيخ 

اىعذيذح ىيعالٍخ ) 

( ، فهْبك دينيىفيْبك

ٍستحعز  أمثز ٍِ

دوائً يحَيىُ اسٌ 

 و ىنِ ثأشنبه و تزميشاد ٍختيفخ ، دينيىفيْبك

، هى اسٌ اىَبدح اىفعبىخ اىتً تتنىُ ٍْهب أقزاص   DICLOFENAC انصىديىو كديكهىفينا

 0111ٍيجٌ ) اىجزاً =  52يحتىي عيً  دينيىفيْبكٍجٌ ، فبىقزص اىىاحذ ٍِ   52 دينيىفيْبك

، و تْجع اهَيخ ٍعزفخ اىَبدح اىفعبىخ فً اىَستحعز اىذوائً اىصىديىً دينيىفيْبك ٍيجٌ ( ٍِ ٍبدح 

 ىه و خىاص هذا اىذواء .، ٍِ مىّهب هً اىَبدح اىتً تحذد ٍفع

 ؟  أقراص 52ديكهىفيناك ما هى دواعى استعمال 
( ، و  ٍعبداد اإلىتهبة اىغيز ستيزويذيخيْتًَ إىً فئخ ٍِ األدويخ تسًَ )   أقزاص 52دينيىفيْبك 

 هى يعَو عيً تسنيِ األىٌ و تخفيط درجخ اىحزارح ، و اىتقييو ٍِ أعزاض اإلىتهبة األخزي .

مييىجزاً أو امثز ) أي أّخ ٍْبست ىألغفبه  52ٍْبست ىيَزظً اىذيِ يشّىُ   أقزاص 52فيْبك دينيى

 مييىجزاً أو امثز  ( . 52سْىاد و ٍب فىق ، ثشزغ أُ ينىُ وسّهٌ  8ٍِ سِ 

هى تخفيط درجخ اىحزاح اىَزتفعخ ، و اىتً فً اىعبدح   أقزاص 52دينيىفيْبك ٍِ أشهز إستعَبالد 

 ت لعدوى  لعدودو   ثل  لعهاااا ت لذأن  لعىطى  ى  لالىاا    لعهاا  لعوىتهد    لعهاا  لعحجرة   ى در  حاال ٍب تصبحت 

كدالج ثطاعو ىقى   كثا در  ثداعرة لعحاعة لعثةضدة ااعدالج   أقةلص 55ودكوىىدجاك  ى  هن  لعحاال ت ل  دكى  لطهخولم 

ى  لعحاال ت طاعاة لعنكة دقهصة عو  كىجة )    أقةلص 55ودكوىىدجاك  لذأطاط  لعثجاط    كثا در  لعهجىدة لع  أ  وىة

ثخاف ثؤق ت عألعم أى إلةهااع وةرة لعحةلة  ( ى لعه  ثا هواث أ  هداىو ى  لإلةهااع ) أ  وةرة لعحةلة  ( ثة  لخة  ادو 

   أقةلص 55ودكوىىدجاك   عنل كا  ضةىةدا ثداعرة لعحاعة اإطهخولم لعدالج لالطاط  ى ل  دقهصة وىة لذأقةلص لجهااء ثادى  

 . و ىقىثطاعو عالج عو  كىجة

  .لعثااص  لعهاا  ث  دداجى  لعند  لالىاا  ى  ثورم  55ودكوىىدجاكأقةلص  هطهدث 

 ادو أعم ى  (  لعكطىة ى لعةضىض)  لعصوثا ت ادو لذأعم حاال ت ى  لذأعم هخادف ى    أقةلص 55ودكوىىدجاك دطهخوم  أ  دثك 

 . لعرةلحدة لعدظام عثودا ت ى لعثخهواة لذأطجا  لرةلءل ت ى عثودا ت ادو ثل  لعدثودا ت
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 ) ودكوىىدجاك هى لعثلد  لعثحو  اةد ث  لعةلاى هجا دثك  لعهدةف عو  لعثتدو ث  لعهااصد  ع  وىلع  لطهدثا  لعاىعه

 .عوثطهحضة لعداعث  ( 

 ) نهمهن انطبية فقط ( انمقترحة   أقراص 52ديكهىفيناك جرعة 
بناء على وزن الجسم ، وفقا  ديكلوفيناكال كيلوجرام ، ان يتم تحديد جرعة 05يفضل فى المرضى الذين يزنون أقل من 

 لإلرشادات التالية :

   رةعا ت . 3لع   5لعدىم   ثقطثة عو   ثورم ث  لعودكوىىدجاك   عك  كدوىرةلم ث  ىت  لعرطم   ى  5لع   5.5ث 

   ثورم ث  لعودكوىىدجاك   عك  كدوىرةلم ث  ىت  لعرطم   ى   3ى  حاال ت لعةىثاهىدو   دثك  أ  هتدو لعرةعة لع

 رةعا ت . 3لع   5لعدىم   ثقطثة عو  

 جدة ثثكجة .ادك  عام در  أ  هحوو لعرةعة ادك  ىةو    احدث هكى  لق  رةعة ىداعة ثثكجة ى ذأق  ىهة  تث 

 ؟  أقراص 52ديكهىفيناك مىانع استعمال 

   كدوىرةلم . 55ى  لعثةض  لعند  دتجى  أق  ث    أقةلص 55ودكوىىدجاك ال در  لطهدثا 

  ى  لعثةض  لعثهحططى  عثاو  لعودكوىىدجاك . ودكوىىدجاكال هطهدث  لقةلص 

   حاعة ) ةاى لعثطكجا ت ( .ى  لعثةض  لعند  دداجى  ث   ودكوىىدجاكلقةلص لعال هطهدث 

 لعثةض  لعثصااد  اقةىح لى جتدف ى  لعقجا  لعاضثدة .ى   ودكوىىدجاكال در  لطهدثا  لقةلص لع 

 لعداعث  عوثطهحضة لعثحو  لعثلد  هى ودكوىىدجاك)  .ث  هجا دثك  لعهدةف عو  لعثتدو ث  ثىلجع لطهدثا  أقةلص لعاىعهاةد  

). 

 انمتاحة  أقراص 52ديكهىفيناك ئم 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 

 OLFEN 25 TAB ACINO 10.50 أقراص  50اولفين 

 RHEUMAFEN 25 TAB GSK 6.85 أقراص  50رومافين 

 RHEUMARENE 25 TABLET SEDICO 4.80 أقراص  50رومارين 

 

 روابط ذات صهة 

 . لالعةلض لعراجادة عواىعهاةد  .1

 . لذأوىدة لالخة لعوىلئدة ثع اىعهاةد  هولخال ت لع .5

 ى ثةض  لإلكهئا  .اىعهاةد  لع .3

 . ى ثةض  ضغى لعوماىعهاةد  لع .4

  عو  لعقجا  لعاضثدةاىعهاةد  خىىة  لع .5

 ألجاء لعحث  ى لعةضاعة .اىعهاةد  لع .6

 pharmacia1.comوها اىلطىة هن  لعىلدقة هم لعول

 

 

 

http://pharmacia1.com/2015/09/13/%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86/
http://pharmacia1.com/2015/09/13/%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86/
http://pharmacia1.com/2015/09/13/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
http://pharmacia1.com/2015/09/13/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
http://pharmacia1.com/2015/09/13/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/
http://pharmacia1.com/2015/09/13/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%b6%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%83%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%a8/
http://pharmacia1.com/2015/09/13/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%b6%d9%89-%d8%b6%d8%ba%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9/
http://pharmacia1.com/2015/09/13/%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b6%d9%85%d9%8a%d8%a9/
http://pharmacia1.com/2015/09/13/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d8%a9/
http://pharmacia1.com/

