
 

 

مجم من مادة  75، و األمبول الواحد يحتوى على  رومارينالصوديوم  هو اسم المادة الفعالة المكونة لحقن  ديكلوفيناك

 .الصوديوم  ديكلوفيناك

 .  فى عدة اشكال صيدالنية جهازية مختلفة ، مثل الحبوب ، اللبوسات الشرجية رومارينجدير بالذكر توافر  ال

 حقن  روماريندواعي استعمال 

 فى الحاالت التالية :  رومارينتوصف حقن 

 نوبات النقرس الحادة . .1

 المغص الكلوى و المرارى . .2

 لم بعد العمليات .آدمات و حاالت األلم بعد الص .3

 نوبات الصداع النصفى الشديدة . .4

 عند تفاقم حالة اإللتهاب و األلم فى اضطرابات العظام المختلفة . .5

لم ما بعد العمليات أثناء التواجد آعن طريق التسريب الوريدى ، للعالج و الوقاية من  رومارينيمكن استخدام حقن ال .6

 فى المستتشفى .

   رومارينتعمال حقن جرعت و طريقت اس

  كنصيحة عامة ، يجب تعديل الجرعة لتناسب كل مريض بحيث يتم استعمال أقل جرعة عالجية فعالة ، و تعطى

 ألقل فترة ممكنة .

  للحقن ، لمدة تتجاوز اليومين ، و عند الضرورة ، يمكن متابعة العالج  رومارينالبالغين : ال يجب أن يعطى محلول

 . رومارينبأقراص أو تحاميل 

  يجب أن تستخدم كل امبولة مرة واحدة فقط ، و يجب استخدام المحلول بعد فتح االمبول على الفور ، كما يجب ان

 يتم التخلص من اى محلول لم يتم استخدامة .

  مع اى حقن أخرى . رومارينال يجب أن تخلط حقن 

 . ال يجب استخدام المحاليل الوريدية إذا ظهرت بها اى ترسيبات 

 انحقن انعضهي أوال : 

 يجب اتباع التعليمات التالية للحقن بالعضل لتجنب أى تلف للعصب ، أو أنسجة أخرى فى موضع الحقن .

 ملجم يوميا ، تعطى بعمق داخل اإللية فى الربع العلوى الخارجى . 75تكون الجرعة بوجة عام امبولة  .1

يمكن زيادة الجرعة اليومية بصورة إستثنائية إلى فى الحاالت الشديدة ) مثل المغص المرارى أو الكلوى ( ،  .2

 ملجم ، بينهما عدة ساعات ) حقنة فى كل ردف ( . 75جرعتين تركيز 



 

 

)  رومارينملجم بتناول اشكال صيدالنية أخرى من ال 75و بدال من ذلك يمكن متابعة العالج بعد حقن أمبولة تركيز  .3

 ملجم . 151مثال أقراص أو تحاميل ( حتى الجرعة القصوى اليومية المسموح بها و هى 

ملجم ، بحيث  75فى نوبات الصداع النصفى ، تعتبر الخبرة اإلكلينيكية مقتصرة على اإلستعمال األولى ألمبولة  .4

ة ، و يجب أن ال تتجاوز الجرعة ملجم فى نفس اليوم عند الحاج 111تعطى حالما أمكن ، يعقب ذلك تحملية حتى 

 ملجم فى اليوم األول . 175جمالية اإل

 انتسريب انوريدى ثانيا : 

 % للحقن تم تلطيفة بكربونات الصوديوم  5% ، أو محلول سكرى  9للحقن ن بمحلول ملحى  رومارينيجب تخفيف محلول 

 للحقن . رومارينيوصى بإعطاء نظامين عالجين متناوبين من محلول 

دقيقة إلى ساعتين ،و  31ملجم بإستمرار على فترة  75، يتم تسريب  لعالج األلم المتوسط و الشديد بعد العمليات .1

 24ملجم ضمن أى فترة تبلغ  151الجرعة عند الضروة ، يمكن إعادة الجرعة بعد ساعات قليلة ، على أن تتجاوز 

 ساعة .

دقيقة  15ملجم بعد العملية على فترة  51ملجم ، إلى  25ة تبلغ ، يجب تسريب جرعة تحميليلمنع األلم بعد العمليات  .2

ملجم  151ملجم بالساعة ، حتى الوصول للجرعة اليومية القصوى و هى  5إلى ساعة ، يعقبها تسريب ممتد لحوالى 

. 

 األطفال و المراهقين ثالثا  : 

 لمراهقين .للحقن ال يناسب األطفال و ا رومارينبسبب تركيز الجرعة ، فأن محلول 

 ؟ رومارينماهي اآلثار انجانبيت نحقن 

 ما يلى : رومارينمن اآلثار الجانبية الشائعة لحقن 

 . أضطرابات الجهاز العصبى المركزى : صداع ، دوخة .1

 . أضطرابات األذن و الطبلة : دوار .2

 . ، فقدان الشهية إضطرابات القناة الهضمية : غثيان ، تقيؤ ، إسهال ، عسر الهضم ، ألم البطن ، غازات .3

 . إضطرابات الكبد و الصفراء : زيادة إنزيمات الترانس أمينيز .4

 إضطرابات الجلد ، و نسيج ما تحت الجلد : طفح .5

 خالل فترة انحمم و انرضاعت ؟ رومارينهم يمكن استعمال حقن 

 أوال انحمم 

فيجب   رومارينأو الثانية من الحمل ( إلى تناول ال )تسعى إلى الحمل أو أثناء الثالثة أشهر األولى  إذا أضطرت حالة أى سيدة

 . أن يكون ذلك بأقل جرعة ممكنة و ألقصر فترة عالجية ممكنة

األدوية المضادة  األشهر الثالثة األخيرة من الحمل ، و قد يؤدى تناول أى أدوية تنتمى لفئة خالل  رومارينيحظر تناول ال

، فى الثالثة أشهر األخيرة من الحمل إلى مشكالت فى   رومارين، بما فى ذلك ال  NSAIDs لأللتهاب الغير إستيرويدية ،

مما يؤدى إلى تطويل أو تأخر الوالدة ، نقباضات الرحم أثناء الوالدة ، اما انة يقلل من الكلى و الرئة و القلب وفى الجنين ، ك

 كما انها قد تؤدى إلى زيادة إحتمالية النزيف أثناء الوالدة .
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 ثانيا انرضاعت 

 كاجراء بالتالى و ، األم لبن فى ، رومارينال ذلك فى بما ،  NSAIDs  إستيرويدية الغير لأللتهاب المضادة األدوية تتسرب

 . مرغوبة غير ألثار الرضيع يتعرض ال حتى  رومارينلـل المرضع األم تناول عدم يجب احتياطى

لتخفيف اآلالم التى تلى عمليات الوالدة القيصرية او  رومارينالعملية تجيز استخدام الجدير بالذكر أن الممارسات الطبية 

أيام ، دون اى مشكالت تذكر على الرضاعة ، و يجب أن يكون ذلك بناء على وصفة طبية  3الطبيعية ، و لمدة قد تصل إلى 

 . من طبيب مختص

  تنويت هاو

) فولتارين حقن ( ، تعتبر النسخة المحلية ) البديل أو المثيل المحلى ( للمنتج صاحب العالمة التجارية العاليمية  رومارينحقن  

لها نفس الخواص و المفعول و اآلثار الجانبية لحقن الفولتارين ، و كل المعلومات التى تخص  رومارين، و بالتالى فأن حقن 

 . رومارينحقن الفولتارين تنطبق بشكل كامل على حقن ال

 موضوعاث ذاث صهت 

 و الخطورة على الجهاز الهضمى . رومارين .1

 . روماريناألعراض الجانبية ل .2

 خالل فترة الحمل و الرضاعة . رومارين .3

 .رومارينموانع استعمال ال .4

 المقترحة . رومارينجرعات ال .5

 و مرضى الربــــو . رومارين .6

 انمتاحت  رومارينبدائم حقن 

 السعر بالجنية المصرى الشركة  ليزيةاالسم باإلنج االسم بالعربية 

 Declophen 75 amp Pharco 5.50 أمبول 55 رومارين

 Epifenac 75 amp Epico 6 أمبول 55إيبيفيناك 

 Olfen 75 amp Mup/mepha 6.75 أمبول  55اولفين 
 Rheumafen 75 amp Gsk 8 أمبول  55 رومارين

 Rheumarene 74 amp Sedico 6 امبول  55رومارين 
 Romalex 75 amp Alex 6 امبول  55رومالكس 
 -- Rofenac 75 amp Spimaco أمبول  55روفيناك 
 -- Vortex 75 amp Hikma أمبول  55فوتركس 

 -- Voltic 75 amp Jamjoom pharma أمبول  55ولتك ڤ
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