
 

 

 سيكنيدازول فى هذة الصفحة ستجد المعلومات التالية عن

 : SECNIDAZOLE TABLET أقراص

 دواعى األستعمال . 

 االحتياطات الواجبة . 

 االثار الجانبية . 

 األستخدام خالل الحمل . 

 االستخدام أثناء الرضاعة الطبيعية . 

 أشهر البدائل المتاحة. 

 ؟SECNIDAZOLE TABLET أقراص سيكنيدازول ا يوصف دواءلماذ

 أقراص سيكنيدازول يستخدم SECNIDAZOLE TABLET  و هو من االمراض ) لعالج داء المشعرات المهبلية

 .(يمكن أن تؤثر على الرجال والنساء التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي و

  (و هى عدوى تصيب األمعاء و تسبب اإلسهال، والغازات ، وتقلصات في المعدة) الجيارديا  عالج . 

  تسبب اإلسهال وتشنجات أو تقلصات المنعدة ، غازات ، ويمكن  و هى عدوى تصيب األمعاء و ) عالج داء األميبات

 .(أعضاء أخرى مثل الكبد أن تنتشر إلى 

 اصأقر سيكنيدازول المادة الفعالة فى SECNIDAZOLE TABLET  و هى مادة تنتمى إلى  سكينيدازول تسمى ،

 .قتل الكائنات الحية التي يمكن أن تسبب العدوى ، و يعمل عن طريق   antiptotozoal agent فئة من األدوية تسمى

 أقراص سيكنيدازول ما هى االحتياطات الواجبة قبل تناول دواء

SECNIDAZOLE TABLET 

 أقراص سيكنيدازول قبل تناول SECNIDAZOLE TABLET تعانى منها   عليك أن تخبر طبيبك عن اى حساسية

 . او التينيدازول( فالجيل ) على مادة الميترونيدازول  تجاة أى دواء ال سيما االدوية التى تحتوى

 أقراص سيكنيدازول قبل أن تتناول SECNIDAZOLE TABLET  عليك ان تخبر طبيبك عن اى ادوية أخرى

الفيتامينات ، و هناك بعض االدوية يجب أن نؤكد على ضرورة االنتباة إلى  مالت الغذائية وتتناولها ، بما فى ذلك المك

 سيكنيدازول المادة الفعالة فى) ذكرها لطبيبك المعالج ، و ذلك لوجود تفاعالت دوائية بينها و بين مادة التينيدازول 

 : و هى ( SECNIDAZOLE TABLET أقراص

 .(الكومادين)مثل الوارفارين ( 'الدم ة سيولة أدوي)  االدوية المضادات لتخثر الدم  .1

 .(نيزورال)، والكيتوكونازول (Sporanox)، االيتراكونازول(ديفلوكان)مثل فلوكونازول  االدوية المضادة للفطريات  .2

 . ، الفينوباربيتال( ايبانيوتين ) ، الفنيتوين ( تيجريتول)كاربامازيبين  بعض أدوية الصرع مثل  .3



 

 

، ( فالجيل ) ، األريثرومايسين ، ميترونيدازول ( كالسيد ) كالريثروميسين  بعض المضادات الحيوية مثل  .4

 .  ( فيبرامايسين) اوكسيتتراسيكلين 

 .  ( بروزاك) بعض ادوية االكتئاب مثل فلوكستين  .5

 . ( حبوب منع الحمل) أدوية منع الحمل عن طريق الفم  .6

 سيكنيدازول تينيدازول ، يجب أن ال تأخذه في نفس الوقت الذي تتناول فية (Questran) إذا كنت تأخذ الكولسترامين .7

 . ( SECNIDAZOLE TABLET أقراص

  أخبر طبيبك عن اى حالة مرضية مزمنة او غير مزمنة تعانى منها حاليا أو كنت تعانى منها فى اى وقت مضى ، و

 : خصوصا الحاالت التالية

 . عدوى الخميرة المهبلية .1

 . الج بأستخدام غسيل الكلىإذا كنت تع .2

إذا ما كنت تعانى حاليا او كنت تعانى فى أى وقت مضى من نوبات صرع او أمراض فى الدم او الجهاز العصبى او  .3

 . أمراض او اختالل فى وظائف الكبد

 أقراص سيكنيدازول اخبرى طبيبك إذا ما كنت حامال او تخططين لتصبحين حامل خالل فترة تناول 

SECNIDAZOLE TABLET. 

 أقراص سيكنيدازول يجب التوقف عن الرضاعة خالل فترة تناول SECNIDAZOLE TABLET  ايام  3، و لمدة

 . SECNIDAZOLE TABLET أقراص سيكنيدازول بعد التوقف او االنتهاء من تناول

 أقراص سيكنيدازول ال يجب ان تشرب الكحول خالل فترة العالج بدواء SECNIDAZOLE TABLET  3، و لمدة 

القىء ، تقلصات المعدة : هاء من تناول الدواء ، ألن ذلك يمكن ان يتسبب فى االعراض التالية ايام بعد التوقف أو االنت

 . ، تعرق ، احمرار و سخونة الوجة ، الصداع

 أقراص سيكنيدازول عصير الجريب فروت يمكن ان يتفاعل مع هذا الدواء ، فينصح بتجنبة خالل فترة العالج بدواء 

SECNIDAZOLE TABLET . 

 ماذا على ان أفعل فى حالة نسيان الجرعة ؟
 ومع ذلك، إذا كان الوقت ، قد أصبح قريبا لميعاد الجرعة التالية ، . تناول الجرعة المنسية في أقرب وقت تتذكر ذلك

 . فيجب تفويت الجرعة المنسية و عدم تناولها ، ومواصلة الجدول الزمني االعتيادي الخاص بالجرعات

 ال يجب تناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية . 

 سيكنيدازول التى يمكن ان يسببها دواء ما هي اآلثار الجانبية 

  ؟ SECNIDAZOLE TABLET أقراص

  أقراص  زولسيكنيداSECNIDAZOLE TABLET  يمكن ان يتسبب فى االعراض و االثار الجانبية التالية ، و

 :شديدة او متفاقمة ، و االعراض هى يجب ان تخبر طبيبك إذا ما كانت تلك االعراض 



 

 

 .طعم معدني حاد ، و غير محبب ، فى الفم .1

 اضطراب في المعدة .2

 قيء .3

 فقدان الشهية .4

 اإلمساك .5

 آالم في المعدة أو تقلصات .6

 صداع .7

 التعب أو ضعف .8

 دوخة .9

 أقراص سيكنيدازول SECNIDAZOLE TABLET  يمكن أن تكون خطيرة  قد يتسبب فى بعض اآلثار الجانبية التى

غير شائعة، ولكن إذا واجهت أي منهم، فيجب التواصل مع الطبيب على  هذة االعراض الخطيرة نادرة و ، و لكن 

 : الفور

 . ( نوبات مثل نوبات صرع) نوبات تشنج  .1

 خدر أو وخز في اليدين أو القدمين .2

 طفح جلدي .3

 تورم في الوجه والحلق واللسان والشفتين والعينين واليدين والقدمين والكاحلين، أو أسفل الساقين .4

 بحة في الصوت .5

 . صعوبة فى البلع .6

 . صعوبة فى التنفس .7

يمكن ان يستخدم  SECNIDAZOLE TABLET أقراص سيكنيدازول هل دواء

 خالل فترة الحمل ؟

 أقراص سيكنيدازول المادة الفعالة فى) ول كشفت الدراسات على حيوانات المختبر ان تينيداز SECNIDAZOLE 

TABLET ) االجنة ، و لكن ال توجد بيانات على الحمل البشرى تتسبب فى زيادة معدل وفيات . 

 أقراص سيكنيدازول ال يجب استخدام SECNIDAZOLE TABLET خالل االشهر الثالثة االولى من الحمل . 

 أقراص سيكنيدازول ) تينيدازول ول خالل الثلث الثاني والثالث من الحمل، ينصح بتنا SECNIDAZOLE 

TABLET )  عندما ال توجد بدائل و عندما تكون االستفادة من تناولة تفوق المخاطر المحتملة  فقط . 



 

 

خالل فترة  SECNIDAZOLE TABLET أقراص سيكنيدازولهل يمكن تناول 

 الرضاعة الطبيعية ؟

ايام بعد  3، و لمدة  SECNIDAZOLE TABLETقراص أ سيكنيدازول يجب التوقف عن الرضاعة خالل فترة العالج بدواء

 .االنتهاء من العالج 

 : أشهر البدائل المتاحة

 .اقراص  فالجنتيل .1

 . اقراص فالدازول .2

 أهم أقسام فارماسيا

 النشرات الداخلية لألدوية 

 شركات األدوية 

 صحة و جمال 

 غير مصنف 

 معلومات طبية و صيدالنية 

 معلومات و نصائح صيدالنية 

 معلومة طبية 

 فعالة مواد 

 مواقع طبية هامة 
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