
 

 لتنظٌم و المرتفع الدم ضغط لخفض أقراص بٌسكور
 الصدرٌة الذبحة ألم و القلب ضربات

 

 

 المحتوى و المكونات : BISCOR TABLET أقراص بيسكور

  الصدرٌة الذبحة ألم و القلب ضربات لتنظٌم و المرتفع الدم ضغط لخفض أقراص بٌسكور

 . BISCOR TABLET أقراص بٌسكور  منها تتكون التى الفعالة المادة اسم هو Bisoprolol بٌسوبرولول

 : التالية التركيزات فى BISCOR TABLET أقراص بيسكور يتواجد

 ( بٌسوبرولول مادة من مجم 5 على ٌحتوى قرص كل ان اى)  اقراص مجم 5   بٌسكور . 

 أقراص مجم 01  بٌسكور . 

 اقراص مجم 5,5بٌسكور . 

 

 العمل كيفية و االستعمال دواعى : BISCOR TABLET أقراص بيسكور

 

 بٌسوبرولول ٌستخدم  (أقراص بٌسكور BISCOR TABLET ) ضغط ارتفاع لعالج  اخرى ادوٌة مع او منفرد بشكل 

 .الكلٌتٌن فً المشاكل ٌمنع و القلبٌة، والنوبات الدماغٌة السكتات منع على ٌساعد الدم ضغط ارتفاع خفض و.  الدم

 قلبٌة بأزمة االصابة بعد الحالة  وتحسٌن  الصدرٌة الذبحة  ألم لعالج أٌضا الدواء هذا ٌستخدم . 

 بٌتا حاصرات باسم تعرف العقاقٌر من فئة إلى ٌنتمً بٌسوبرولولBeta Blocker . عمل إعاقة طرٌق عن ٌعمل و 

 ٌقلل التأثٌر وهذا. الدموٌة واألوعٌة القلب على ، االدرٌنالٌن مادة مثل الجسم، فً الطبٌعٌة الكٌمٌائٌة المواد بعض

 .القلب على والضغط الدم، وضغط القلب ضربات معدل من



 ومنع الكحول، انسحاب وأعراض القلب، وفشل القلب، ضربات انتظام عدم لعالج الدواء هذا ٌستخدم أن أٌضا ٌمكن 

 .النصفً الصداع

 

 االستعمال أرشادات : BISCOR TABLET أقراص بيسكور

 توجٌهات حسب او ٌومٌا مرتٌن او مرة تناولة ٌتم ما العادة فى و,  الطعام بدون أو مع الدواء هذا تناول ٌمكن 

 . المعالج الطبٌب

 بٌسوبرولول امتصاص من الجسم ٌمنع قد البرتقال وعصٌر التفاح عصٌر (أقراص بٌسكور BISCOR TABLET ) 

 .بٌسوبرولول أخذ من ساعات 4 غضون فً البرتقال/  التفاح عصٌر شرب تجنب األفضل فمن,   كامل بشكل

 للعالج  استجابتة مدى و,  بالمرٌض الخاصة الصحٌة الحاله اساس على  تحدٌدها ٌتم الدواء هذا جرعه. 

 منه االستفادة من قدر أكبر على الحصول أجل من منتظم بشكل الدواء هذا تناول الضرورى من. 

 ٌوم كل نفسة الوقت فى الجرعة تناول بة المنصوح فمن,  الجرعة مٌعاد تتذكر لكى . 

 المعالج الطبٌب أستشارة بدون  الدواء هذا تناول عن التوقف  او الجرعة زٌادة ٌجب  ال . 

 االستفادة قبل  المنتظم األستخدام من أسابٌع عدة الى االمر  ٌستغرق قد,   الدم ضغط ارتفاع حاالت معظم فى 

 . الدم ضعط ضبط على تأثٌرة فى الدواء هذا من الكاملة

 بانتظام  استخدامة ٌتم ان فٌجب الصدرٌة الذبحة من الناتج الصدر فً  االلم على للسٌطرة المنتج هذا استخدام تم إذا  

 عقاقٌر و ادوٌة استخدام ٌمكن االزمة عند و....حدوثه عند الصدر آالم لعالج ٌستخدم أن ٌنبغً ال  و,  فعال لٌكون

 .الطبٌب توجٌهات حسب أو  الصدر فً األلم لتخفٌف( اللسان تحت توضع النتروجلٌسرٌن مثل) اخرى

 

 الجانبية االعراض : BISCOR TABLET أقراص بيسكور

 للحالة المعالج الطبٌب ان التذكٌر ٌجب,  الدواء هذا من مرغوبة الغٌر االثار و الجانبٌة االعراض سرد فى البدء قبل 

 الجانبٌة االعراض و المشكالت تفوق الدواء هذا من المرجوة االستفادة ان تاكد ان بعد,  الدواء هذا بوصف قام قد, 

 . استخدامة نتٌجة الحدوث الممكنة

 او االستلقاء وضعٌة من االنتقال عند بوضوح تظهر و الدواء لهذا الجانبٌة االعراض أشهر من الدوخة و الدوار 

 االستلقاء او الجلوس وضعٌة من االنتقال ٌفضل العرض هذا حدة لتخفٌف و.... قائما الوقوف وضعٌة الى الجلوس

 و,  الدواء على الجسم ٌعتاد عندما الدواء تناول فى االستمرار مع حدتها تخف او  تزول ما العادة فى و......  ببطء

 و,  المعالج الطبٌب اخبار فٌجب, اسابٌع لعدة السابقة االعراض من اى استمرار حال فى و...الدواء تحمل فى ٌبدا

 .الالزمة االجراءات بأتخاذ سٌقوم الذى

 التدخٌن و,  االطراف  فى بالبرودة الشعور الى ٌؤدى مما والقدمٌن، الٌدٌن الى الدم تدفق من ٌقلل قد الدواء هذا 

 و الٌدٌن تدفئة على ٌساعد ما ارتداء على الحرص مع التدخٌن بتجنب ٌنصح لذلك و... الجانبى العرض هذا من ٌزٌد

 . القدمٌن

 فى ضٌق و الشفاة و الوجة فى تورم فى اعراضة تتمثل و نادر أمر الدواء لهذا المكونة الفعالة المادة تجاة الحساسٌة 

 . جلدى طفح مع التنفس

 التنفس فى ضٌق,  الكاحلٌن فى تورم... التالٌة االعراض من أى ظهرت اذا وقت أسرع فى الطبٌب مراجعة ٌجب  ,

 و االرتباك مثل مزاجٌة او عقلٌة تغٌرات,  القدمٌن او الٌدٌن اصابع فى زرقان,  الوزن فى مبررة غٌر زٌادة

 . المزاج تقلب و االكتئاب

 الدواء لهذة الجانبٌة االعراض كل لٌس سبق ما . 

 



 أقراص بيسكور BISCOR TABLET : تحذيرات و أحتياطات 

 الوقوف وضع الى االستلقاء او الجلوس وضع من االنتقال عند,  الدم ضغط فى مؤقت انخفاض الدواء هذا ٌسبب 

 . الجانبى العرض هذا لتالفى طءبب الجلوس او النوم وضعٌة من بالنهوض فٌنصح لذلك و,  قائما

 على العمل او المركبات قٌادة تجنب المرضى على فٌجب لذلك و,  الدوخة و بالدوار احساس الدواء هذا ٌسبب قد 

 . اتزانة و ٌقظتة تمام من ٌتأكد حتى المٌكانٌكٌة االالت

 أستخدامة ٌجب ال لذلك و,  الجنٌن ٌضر قد  انة حٌث الحمل فترة خالل لالستخدام الدواء هذا بأستخدام  ٌنصح ال 

 .المختص ٌقررها التى الضرورة حاالت فى و مختصة طبٌة استشارة بعد اال الحمل فترة خالل

 االمهات بواسطة الدواء هذا استخدام ٌجب ال لذلك و, الثدي حلٌب فً ٌمر الدواء هذا كان إذا ما المعروف غٌر من 

 .مختصة طبٌة أستشارة بعد اال  المرضعات

 فى السكر مستوٌات انخفاض اعراض ٌخفى الدواء هذا الن... السكر مرضى مع بحذر أستخدامة ٌجب الدواء هذا 

 . بانتظام الدم فى السكر مستوٌات متابعة بة المنصوح فمن لذلك و.. الغٌبوبة الى المرٌض ٌعرض قد مما الدم

 عدسة اعتام,  العضالت وهن مرض,  الدرقٌة الغدة نشاط فرط التالٌة الحاالت فى بحذر الدواء هذا استخدام ٌجب 

 . العٌن


