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 انمكىنات و انمحتىي : CAPRIL tablet أقزاص كابزيم
 . كابرٌل( هو أسم المادة الفعالة التى تتكون منها أقراص  CAPTOPRIL رٌل ب – كابتو  ) كابتوبريل

 فى التركيزات التالية : أقراص كابريليمكن أن يتوافر 

 مجم أقراص  5.21 كابرٌل. 

 مجم أقراص 1. كابرٌل. 

 مجم أقراص 10 كابرٌل . 

 دواعً االستعمال :  CAPRIL tablet أقزاص كابزيم
  خفض ارتفاع ضغط الدم ٌساعد على منع   أن  لعالج ارتفاع ضغط الدم . حٌث  ( أقراص كابريل ) كابتوبرٌلٌستخدم

السكتات الدماغٌة والنوبات القلبٌة، والمشاكل فً الكلٌتٌن, و كلها مشاكل ٌمكن ان تزٌد احتمالٌة حدوثها نتٌجة 

 . ارتفاع ضغط الدم

  ٌسمى ٌستخدم هذا الدواء أٌضا لمنع النوبات القلبٌة فً المرضى الذٌن ٌعانون من نوع معٌن من أمراض القلب 

(stable coronary artery disease  ٌان التاجً المستقر  .(مرض الشر



 

 

 (  و المعروفة بــ  مثبطات اإلنزٌم المحلو لالنجٌوتنسٌن)  ٌنتمً إلى فئة من العقاقٌر المعروفة باسم  كابتوبرٌل

االوعٌه الدموٌه و بالتالى ٌتدفق الدم بسهولة و ٌسر مما  وهو ٌعمل عن طرٌق توسٌع و ارخاء  . ACEمثبطات

 . ٌساهم فى خفض ضغط الدم

  قصور القلب االحتقانً م فى عالج ٌستخد ٌمكن أٌضا أن (congestive heart failure) . 

 للمساعدة فً حماٌة الكلى من التلف بسبب مرض السكري أقراص كابريل ٌمكن أن ٌستخدم. 

 ارشادات و نصائح : CAPRIL tablet اقزاص كابزيم
 مرة أو مرتٌن ٌومٌا أو حسب توجٌهات الطبٌب  ٌتم تناول هذا الدواء عن طرٌق الفم، و فى العادة ٌتم تناولة. 

 جرعه هذا الدواء ٌتم تحدٌدها على اساس الحاله الصحٌة الخاصة بالمرٌض واستجابتة للعالج. 

 فً الٌوم الواحد  مجم 51أكثر من   ارتفاع ضغط الدم، الشركة المصنعة توصً بعدم تناول  فى حاالت. 

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

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

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

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

 . من هذا الدواء فى تأثٌرة على ضبط ضعط الدم

 االعزاض انجانبية و االثار انغيز مزغىبة : CAPRIL tablet أقزاص كابزيم
  الغٌر مرغوبة من هذا الدواء , ٌجب التذكٌر ان الطبٌب المعالج للحالة قبل البدء فى سرد االعراض الجانبٌة و االثار

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

 . الممكنة الحدوث نتٌجة استخدامة

 ٌة المنتمٌة الى مجموعة مثبطاتمن اشهر االعراض الجانبٌة التى ٌمكن ان تسببها االدوACE , ( كابتوبرٌل  _

 : ( ما ٌلى كابرٌل

 . السعال الجاف .5

 . الدوار و الدوخة ..

 الصداع و االحساس بالتعب و االرهاق .3

او تخف حدتها مع االستمرار فى تناول الدواء عندما ٌعتاد الجسم على  ما سبق من االعراض الجانبٌة فى العادة ما تزول 

 الدواء , و ٌبدا فى تحمل الدواء .

فى حال استمرار اى من االعراض السابقة لعدة اسابٌع ) و خصوصا السعال الجاف ( , فٌجب اخبار الطبٌب المعالج , و الذى 

 قوم بأتخاذ االجراءات الالزمة.سٌ

 قد ٌختبر المرٌض انخفاض فى القدرة الجنسٌة . 
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 ما سبق ليس كل االعراض الجانبية , و لكنة اشهرها و اكثرها شيوعا .

 احتياطات و تحذيزات :  CAPRIL tablet أقزاص كابزيم

 ٌجب الحذر فى الحاالت التالٌة 

 . مرضى الكبد .5

 . اضطراب االمالح داخل الدم مثل ارتفاع مستوٌات البوتاسٌوم فى الدم أو انخفاض مستوٌات الصودٌدوم فى الدم ..

 . الجفاف .3

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

 . قاما , و لذلك فٌنصح بالنهوض من وضعٌة النوم او الجلوس ببطء لتالفى هذا العرض الجانبى

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

 . االالت المٌكانٌكٌة حتى ٌتأكد من تمام ٌقظتة و اتزانة

  ٌجب على المرضى الذٌن ٌتناولون هذا الدواء االهتمام بشرب المٌاة , و خصوصا فى األجواء الحارة او خالل بذل

 . مجهود بدنى ٌزٌد من التعرق أو اذا أصٌب باألسهال و القىء ألى سبب

 ونابروكسٌن( هابروفٌن ، و غٌر أدفٌل،) اٌبوبروفٌن مثل ،(المسكنات) لاللتهابات المضادة و المسكنة العقاقٌر 

 . كابرٌل، بما فى ذلك اقراص  ACEاإلنزٌم المحلو لألنجٌوتنسٌن  مثبطات فعالٌة من تقلل( بروكسٌن )

  مثبطات   فعالٌة تغٌٌر ال تناول المسكنات بشكل غٌر منتظمACE ,  و إذا كانت حالتك تستدعى تناول المسكنات ،

 خبارة بذلك .إبانتظام ، فعلٌك مراجعة طبٌبك و 

 مثبطات ACE  لذا ال ٌجب تناول تلك االدوٌة إذا كنت حامل  خلقٌة، تشوهات ٌسبب أن ٌمكن،   كابرٌل، بما فى ذلك

 او تخططٌن للحمل .

 

 أهم أقسام فارماسيا
 النشرات الداخلٌة لألدوٌة 

 شركات األدوٌة 

 صحة و جمال 

 غٌر مصنف 

 معلومات طبٌة و صٌدالنٌة 

  و نصائح صٌدالنٌةمعلومات 

 معلومة طبٌة 

 مواد فعالة 

 مواقع طبٌة هامة 
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 موضوعات صٌدالنٌة 
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