
 

 

 يجى أقزاص  52 ديكهىفيــٍ

َسخخ يحهيخ ) انجذيم  يهجى 52 ديكهىفيــٍ أقزاص عتجزت، و نهصُبعبد انذوائيخ  سيذيكىشزكخ هذا انًستحعز انذوائً يٍ إَتبج 

، و ثبنتبنً فأٌ أقزاص  يهجى أقزاص 52فىنتبريٍ أو انًثيم ( نهًستحعز انذوائً صبحت انعاليخ انتجبريخ انعبنًيخ  

 يجى . 52فىنتبريٍ ثأقزاص انَفس انخىاص و َفس انًفعىل انخبص  هبيجى ، ن 52ديكهىفيــٍ

أقزاص ، هى يجى  52 ديكهىفيــٍ

أحذ األشكبل انذوائيخ انعذيذح نهعاليخ 

 ( ، فهُبك أكثز يٍديكهىفيــٍ) 

يستحعز دوائً يحًهىٌ اسى 

و نكٍ ثأشكبل و ، ديكهىفيــٍ

 تزكيشاد يختهفخ 

، هى اسى  ديكهىفيُبك انصىديىو 

يهجى ) انجزاو =  52يحتىي عهً  ديكهىفيــٍيجى ، فبنقزص انىاحذ يٍ   52ديكهىفيــٍانًبدح انفعبنخ انتً تتكىٌ يُهب أقزاص 

، و تُجع اهًيخ يعزفخ انًبدح انفعبنخ فً انًستحعز انذوائً ، يٍ كىَهب هً انًبدح  ديكهىفيُبك انصىديىو يهجى ( يٍ يبدح  0111

 ىل و خىاص هذا انذواء .انتً تحذد يفع

 ؟  أقراص 52ديكهىفيــنما هى دواعى استعمال 
( ، و هى يعًم عهً تسكيٍ األنى و  يعبداد اإلنتهبة انغيز ستيزويذيخيُتًً إنً فئخ يٍ األدويخ تسًً )   أقزاص 52ديكهىفيــٍ

 تخفيط درجخ انحزارح ، و انتقهيم يٍ أعزاض اإلنتهبة األخزي .

سُىاد و يب  8كيهىجزاو أو اكثز ) أي أَخ يُبست نألغفبل يٍ سٍ  52يُبست نهًزظً انذيٍ يشَىٌ   أقزاص 52ديكهىفيــٍ

 كيهىجزاو أو اكثز  ( . 52فىق ، ثشزغ أٌ يكىٌ وسَهى 

 ت لعدوى  حاال هى تخفيط درجخ انحزاح انًزتفعخ ، و انتً فً انعبدح يب تصبحت   أقزاص 52ديكهىفيــٍيٍ أشهز إستعًبالد 

لعشويوة  مثل لعتهابا ت لألذن لعىسطى فى لالطفال ، إعتهاب لعلىزتين ، إعتهاب لعحنجرة ،ى يجب فى هذة لعحاال ت لن يكىن 

كدالج مساعو فقط ، كما يجب مداعجة لعحاعة لعمرضية باعدالج لألساسى لعمناسب ، كما يجب   أقرلص 55ويكلىفيــن إستخولم 

فى لعحاال ت ساعفة لعذكر يقتصر على كىنة ) مخفف مؤق ت عألعم أى إلرتفاع ورجة    أقرلص 55ويكلىفيــن لعتنىية إعى أن وىر

، عذل كان لألقرلص لعحرلرة ( ى لعتى ما تلبث أن تداىو فى لإلرتفاع ) أ  ورجة لعحرلرة ( مرة لخر  بدو إنتهاء مفدىل 

 . و فقطمساعو عالج على كىنة   أقرلص 55ويكلىفيــنضرىريا مداعجة لعحاعة بإستخولم لعدالج لالساسى ى لن يقتصر وىر 

  .لعمفاصل لعتهاب من يدانىن لعذين لالطفال فى ملجم  55أعفين أقرلص  تستدمل

 بدو أعم ى ،(  لعكسىر ى لعرضىض)  لعصوما ت بدو لألعم حاال ت فى لألعم تخفيف فى   أقرلص 55ويكلىفيــنيستخوم  أن يمكن

 . لعجرلحية لعدظام عمليا ت ى لعمختلفة لألسنان إجرلءل ت ى عمليا ت بدو مثل لعدمليا ت

 هى لعمثيل لعمحلى  ويكلىفيــن)  ارينمن لعرلبط هنا يمكن لعتدرف على لعمزيو من لعتفاصيل عن وىلعى لستدمال لعفىعت

 .(   ويكلىفيــنفىعتارين ، ى جميع خىلص لعفىعتارين تنطبق على  علمستحضر لعداعمى

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

 لإلرشادات التالية :

http://pharmacia1.com/2015/09/14/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86-25-%d8%a3%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b5-voltaren-25-mg-tablet/
http://pharmacia1.com/2015/09/14/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86-25-%d8%a3%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b5-voltaren-25-mg-tablet/
http://pharmacia1.com/2015/09/11/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-nsaid/
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/


 

 

  جرعا ت . 3إعى  5لعيىم ، مقسمة على  ، عكل كيلىجرلم من ىزن لعجسم ، فىويكلىفيــنملجم من لع 5إعى  5.5من 

  عكل كيلىجرلم من ىزن لعجسم ، فى كلىفيــنويملجم من لع 3فى حاال ت لعرىماتىيو ، يمكن أن تزيو لعجرعة إعى ،

 جرعا ت . 3إعى  5لعيىم ، مقسمة على 

 نية ممكنة .بشكل عام يجب أن تحوو لعجرعة بشكل فرو  ، بحيث تكىن لقل جرعة فداعة ممكنة ى ألقل فترة زم 

 ؟  أقراص 52ديكهىفيــنمىانع استعمال 

  كيلىجرلم . 55فى لعمرضى لعذين يزنىن أقل من   أقرلص 55ويكلىفيــنال يجب لستدمال 

  ويكلىفيــنفى لعمرضى لعمتحسسىن عماوة لع ويكلىفيــنال تستدمل لقرلص. 

  حاعة ) ربى لعمسكنا ت ( .ى لعمرضى لعذين يدانىن من ف ويكلىفيــنلقرلص لعال تستدمل 

 لعمرضى لعمصابين بقرىح لى نزيف فى لعقناة لعهضمية .فى  ويكلىفيــنال يجب لستدمال لقرلص لع 

 لعداعمى علمستحضر لعمحلى لعمثيل هى  ويكلىفيــن)  .من هنا يمكن لعتدرف على لعمزيو من مىلنع لستدمال أقرلص لعفىعتارين 

 .(ويكلىفيــنفىعتارين ن ى جميع خىلص لعفىعتارين تنطبق على 

 انمتاحة  أقراص 52ديكهىفيــنئم 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 

 tablfen O mephaup/M 10.25 25  أقراص 50أولفين 

 RHEUMARENE 25 TABLET SEDICO 4.80 أقراص  50 ديكلوفيــن

 

 روابط ذات صهة 

 . لالعرلض لعجانبية علفىعتارين .1

 . لألوىية لالخر لعوىلئية مع فىعتارين تولخال ت لع .5

 ى مرضى لإلكتئاب .فىعتارين لع .3

 . ى مرضى ضغط لعومفىعتارين لع .4

  على لعقناة لعهضميةفىعتارين خطىرة لع .5

 أثناء لعحمل ى لعرضاعة .فىعتارين لع .6

 pharmacia1.comوها بىلسطة هذة لعىثيقة تم إعول

 

 

 

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/

