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 ميرزاجن أقراص  المادة الفعالة فىMIRZAGEN TABLET هى مادة  (ميرتازابين Mirtazapineو هو دواء )   يعالج

( , و يعمل عن طريق اعادة توازن المواد الكميائية الطبيعية ) العصبية (  Major Depressive Disorder االكتئاب )

 فى الدماغ .

 يمنح شعورا بااليجابية لدى مرضى االكتئاب , و يجعل المريض يعود للقيام بدور اكثر نشاطا  يحسن المزاج و هذا الدواء

 فى الحياة اليومية .

 ميرزاجن أقراص  يمكن استخدامMIRZAGEN TABLET . مع ادوية اخرى مضادة لالكتئاب 

  سنوات . 03ال يجب استخدام هذا الدواء فى االطفال اقل من 

 من ضمنهابشكل عام , األدوية الم ( ميرزاجن أقراص  ضادة لألكتئابMIRZAGEN TABLET قد تزيد من خطر )

 سنة . 52األفكار و السلوكيات األنتحارية فى األطفال و المراهقين و الشباب أقل من 

 ميرزاجن أقراص  بشكل عام , جميع المرضى الذين يتناولون أدوية مضادة لألكتئاب ) من ضمنهاMIRZAGEN 

TABLET ميع اعمارهم , تجب مراقبتهم عن كثب خوفا من تفاقم الحالة بعد تناول الدواء , و ظهور افكار و ( , بج

 سلوكيات أنتحارية , مع ضرورة التواصل مع الطبيب المتابع للمريض , فى حال ظهور أى أفكار او سلوكيات أنتحارية .

 

 : أرشادات و نصائح االستخدام MIRZAGEN TABLETميرزاجن أقراص 

 . يمكن تناول هذا الدواء مع أو بدون الطعام 

 بدقة حسب توجيهات الطبيب المعالج للحالة .و فى العادة ما تختلف الجرعة بحسب الحالة   يجب تناول هذا الدواء

 المرضية .

 ب أحتياج فى البداية بجرعات منخفضة , ثم , يقوم الطبيب برفعها بشكل تدريجى حس  فى العادة ما يتم استخدام هذا الدواء

 الحالة .

  ال يجب التوقف عن تناول هذا الدواء بدون توجيهات الطبيب , حتى و ان كان المريض يشعر بتحسن فى

التوقف المفاجىء قد يؤدى الى أنتكاس فى الحالة , و التوقف يجب ان يكون تدريجيا و بمعرفة الطبيب   ..ألن  حالتة

 المعالج للحالة .

 بأنتظام ) فى نفس التوقيت من كل يوم ( ..و ذلك للحصول على أفضل النتائج .  لدواءمن المنصوح بة تناول هذا ا 

 

 :األحتياطات و التحذيرات MIRZAGEN TABLETميرزاجن أقراص 

 ال يجب تناول الكحول أثناء فترة تناول هذا الدواء    

  يجب تجنب قيادة السيارة او القيام بأى هذا الدواء يؤدى الى اضطراب فى الرؤية و احساس بالدوار و النعاس ..و لذلك

 فى حالة جيدة .  عمل يتطلب اليقظة و الرؤية الواضحة ...حتى يتأكد المريض أنة
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 بحذر مع مدرات البول ..الن ذلك قد يؤدى الى بطء فى ضربات القلب مما قد يؤدى الى الموت   يجب استخدام هذا الدواء

 المفاجىء .

    لالصابة باالعراض الجانبية الممكنة نتيجة استخدام هذا   اكثر حساسية و اكثر عرضةاالطفال و المرضى المسنين

 الدواء.

 

 : األستعمال خالل فترة الحمل MIRZAGEN TABLETميرزاجن أقراص 

 . أثناء الحمل , اال فى حاالت الضرورة القصوى  هذا الدواء ال يجب استخدام

 ل خالل فترة الرضاعة: االستعما MIRZAGEN TABLETميرزاجن أقراص 

تمر من خالل حليب االم المرضعة ...و يمكن أن يؤدى الى أثار سلبية على الرضيع ...و فى حالة   المادة الفعالة فى هذا الدواء

, فقد يضطر الطبيب ان يطلب من االم ان تتوقف عن الرضاعة  ة االم المرضعبواسط الحاجة الضرورية الستخدام هذا الدواء 

 .الطبيعية 

 :االعراض الجانبية MIRZAGEN TABLETميرزاجن أقراص 

 قبل الشروع فى ذكر األعراض الجانبية التى يمكن أن تنجم عن استخدام هذا الدواء , يجب التنوية الى ما يلى :

  . أن الطبيب قد قام بوصف هذا الدواء بعد ان تأكد ان االستفادة من الدواء تفوق االضرار المحتملة نتيجة أستخدامة 

  االعراض الجانبية فى العادة ما تكون واضحة فى بداية االستخدام , ثم , تتناقص حدتها أو تختفى بشكل تدريجى مع

 الوقت .

 

 :   MIRZAGEN TABLETميرزاجن أقراص  تيجة استخدامفيما يلى االعراض الجانبية الممكنة ن
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الشهرية ) انقطاع الدورة ( , صعوبة فى حدوث الحمل ...و فى الرجال يؤدى ارتفاع مستويات البروالكتين الى ضعف 

 حيوانات المنوية .فى القدرة الجنسية و تضخم الثدى, و تأثر فى أنتاج ال

 


