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 X - TENSION PULS اقراص تنشن بلس -إكس 
tablet 

 - X اقراص تنشن بلس -إكس 

TENSION PULS tablet  :

 االستعمال دواعى و األستخدامات
  اقراص تنشن بلس -إكس X - 

TENSION PULS tablet يستخدم  

 .الدم ضغط ارتفاع لعالج

 اقراص تنشن بلس -إكس  يستخدم X - 

TENSION PULS tablet  ضغط ارتفاع من يعانون الذين المرضى في الدماغية بالسكتات االصابة خطر لخفض 

 .القلب وتضخم الدم

 اقراص تنشن بلس -إكس  يعمل X - TENSION PULS tablet على يساعد مما  الدم ضغط ارتفاع خفض على 

 .الكليتين في لمشاكلوا القلبية، والنوبات الدماغية السكتات منع

 : هما و(  العقاقير)  الفعالة المواد من اثنين  على تحتوى X - TENSION PULS tablet اقراص تنشن بلس -إكس 

 االنجيوتنسين مستقبالت مثبطات تسمى األدوية من فئة الى تنتمى إربيسارتان مادة و,   Irbesartan  إربيسارتان

Angiotensin Receptor Blocker ,للدم يسمح مما الدموية االوعية توسيع طريق عن الدم ضغط خفض على يعمل و 

 .أكبر بسهولة بالتدفق

 الجسم يساعد مما,  للبول مدرة مادة عن عبارة الهيدروكلوروثيازيد مادة و, HydroChloroThiazide.هيدروكلوروثيازيد

 . الزائدة الماء و األمالح من التخلص على

 ؟ يعمل كيف:  X - TENSION PULS tablet اقراص تنشن بلس -إكس 
 لالنسان(  الدموى)  الدورى الجهاز منها يتكون التى  االساسية عناصر الثالث هم..... الدم و الدموية االوعية و القلب



 الدموية االوعية ممرات خالل الدم بضخ تقوم كمضخة يعمل القلب . 

 القلب يضخة الذى الدم خاللها يجرى التى المواسير او الجسم فى الدم مجارى اعتبارها يمكن الدموية االوعية. 

 الدموية االوعية خالل القلب بواسطة دفعة يتم سائل عن عبارة الدم . 

,  مرتفع اصبح الدموية االوعية جدران على الدم سائل ضغط أن يعنى هذا فأن,  الدم ضغط فى ارتفاع هناك ان نقول عندما و

 مما القلب عضلة على الحمل من يزيد الدم سائل ضغط ارتفاع ان كما..الوقت مرور مع للتلف الدموية االوعية هذة يهدد مما

 . . القلب عضلة فى تلف الى الوقت مرور مع يؤدى

 من يخفف مما الدموية االوعية مجرى توسيع طريق عن يعمل X - TENSION PULS tablet اقراص تنشن بلس -إكس 

 خالل من)  الدموية االوعية داخل الدم حجم تقليل خالل من يعمل انة كما,  يةالدمو االوعية جدران على الدم سائل ضغط

 . القلب على الحمل تخفيف و الدموية االوعية جدران على الدم ضغط تخفيف فى ايضا يساهم مما(  البول ادرار

 أرشادات و نصائح:  X - TENSION PULS tablet اقراص تنشن بلس -إكس 
 اقراص تنشن بلس -إكس  تناول يمكن X - TENSION PULS tablet تناولة يتم ما العادة فى و. الطعام بدون او مع  

 .الطبيب توجيهات حسب أو يوميا واحدة مرة

 للعالج أستجابتة مدى و,  بالمريض  الخاصة الصحية الحاله اساس على تحدد الدواء هذا  جرعه . 

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

 يوم كل نفسة الوقت فى الجرعة تناول بة المنصوح فمن,  الجرعة ميعاد تتذكر لكى . 

 المعالج الطبيب أستشارة بدون  الدواء هذا تناول عن التوقف  او الجرعة زيادة يجب  ال . 

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

 . الدم ضعط ضبط على تأثيرة فى الدواء هذا من الكاملة

 على النوم قبل او الصباح فى تناولة بة المنصوح فمن لذلك و, (  التبول معدل من يزيد اى)  للبول مدر الدواء هذا 

 .للتبول النوم فترة اثناء المتكرر االستيقاظ الى الحاجة لتجنب ساعات 4 ب االقل

 تناول بة المنصوح فمن لذلك و,  الدم فى الدهون و الكوليستيرول ارتفاع عالج ادوية بعض مع يتداخل قد الدواء هذا 

 4 ب الكوليستيرول ادوية تناول بعد تناولة او,  ساعات 4 ب االقل على الكوليستيروول أدوية قبل الدواء هذا

 . ساعات

 الغير االثار و الجانبية االعراض:  X - TENSION PULS tablet اقراص تنشن بلس -إكس 

 مرغوبة
 للحالة المعالج الطبيب ان التذكير يجب,  الدواء هذا من مرغوبة الغير االثار و الجانبية االعراض سرد فى البدء قبل 

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

 . استخدامة نتيجة الحدوث الممكنة

 او االستلقاء وضعية من االنتقال عند بوضوح تظهر و الدواء لهذا الجانبية االعراض أشهر من الدوخة و الدوار 

 االستلقاء او الجلوس وضعية من االنتقال يفضل العرض هذا حدة لتخفيف و.... قائما الوقوف وضعية الى الجلوس

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

 و,  المعالج الطبيب اخبار فيجب, اسابيع لعدة السابقة االعراض من اى استمرار حال فى و...الدواء تحمل فى يبدا

 .ةالالزم االجراءات بأتخاذ سيقوم الذى

 القلب ضربات انتظام عدم او بطء و,  العضالت ضعف مثل  الدم فى البوتاسيوم مستويات أرتفاع على تدل أعراض 

. 

 على يدل قد الذى و البول كمية فى عادى غير تغير أو اغماء حدث اذا وقت أقرب فى المعالج الطبيب اخبار يجب 

 . الكلى فى مشكالت



 االمر,  الجسم فى المعادن و االمالح مستويات فى أضطراب و اختالل الى يؤدى قد مما,  للبول مدر,  الدواء هذا 

 فيما الجفاف اعراض و الجسم فى االمالح و المعادن مستويات اختالل اعراض تتمثل و الجفاف الى يؤدى قد الذى

,  القلب ضربات فى انتظام عدم او بطء,  الوهن و الضعف, العضالت تشنجات,  الفم جفاف, شديد عطش:  يلى

 . التفكير تشوش و أرتباك

 فى ضيق و الشفاة و الوجة فى تورم فى اعراضة تتمثل و نادر أمر الدواء لهذا المكونة الفعالة المادة تجاة الحساسية 

 . جلدى طفح مع التنفس

 . الدواء لهذة الجانبية االعراض كل ليس سبق ما

 تحذيرات و احتياطات:  X - TENSION PULS tablet اقراص تنشن بلس -إكس 
 الوقوف وضع الى االستلقاء او الجلوس وضع من االنتقال عند,  الدم ضغط فى مؤقت انخفاض الدواء هذا يسبب 

 . الجانبى العرض هذا لتالفى ببطء الجلوس او النوم وضعية من بالنهوض فينصح لذلك و,  قائما

 على العمل او المركبات قيادة تجنب المرضى على فيجب لذلك و,  الدوخة و بالدوار احساس الدواء هذا يسبب قد 

 . اتزانة و يقظتة تمام من يتأكد حتى الميكانيكية االالت

 بذل خالل او الحارة األجواء فى خصوصا و,  المياة بشرب االهتمام الدواء هذا يتناولون الذين المرضى على يجب 

 . سبب ألى القىء و باألسهال أصيب اذا أو التعرق من يزيد بدنى مجهود

 البوتاسيوم مستويات ارتفاع من يعانون الذين المرضى او,  الكبد مرضى حاالت فى بحذر الدواء هذا أستخدام يجب 

 . الجسم فى المعادن و االمالح مستويات اضطراب او الجفاف من يعانون الذين المرضى او,  الدم فى

 عنصر على تحتوى غذائية مكمالت تناول عند حذر على يكونوا أن الدواء هذا يتناولون الذين المرضى على 

 . الدم فى البوتاسيوم مستويات زيادة فى يتسبب قد الدواء هذا ألن,  البوتاسيوم

 لذلك و, الدم فى السكر مستويات على يؤثر انة حيث,  السكر مرضى مع بحذر استخدامة يتم ان يجب الدواء هذا 

 . السليم الغذائى النظام اتباع و,  بانتظام الدم فى السكر مستويات متابعة بة المنصوح فمن

 طويلة لفترات التعرض تجنب بة المنصوح فمن لذلك و,  الشمس اشعة تجاة الجلد حساسية من يزيد قد الدواء هذا 

 . الشمس ألشعة

 مستوى في الزيادة و ، الدوار و الدوخة سيما ال ، الجانبية الدواء هذا آلثار حساسية أكثر السن كبار المرضى 

 (.الكلى في مشاكل) البول كمية في عادي غير وتغير الدم، فى البوتاسيوم

 أستخدامة يجب ال لذلك و,  الجنين يضر قد  انة حيث الحمل فترة خالل لالستخدام الدواء هذا بأستخدام  ينصح ال 

 .المختص يقررها التى الضرورة حاالت فى و مختصة طبية استشارة بعد اال الحمل فترة خالل

 االمهات بواسطة الدواء هذا استخدام يجب ال لذلك و, الثدي حليب في يمر الدواء هذا كان إذا ما المعروف غير من 

 .مختصة طبية أستشارة بعد اال  المرضعات

 أهم أقسام فارماسيا 

  

 شركات األدوية

 صحة و جمال 

 غير مصنف 

 معلومات طبية و صيدالنية 

 معلومات و نصائح صيدالنية 

 معلومة طبية 

 مواد فعالة 

 مواقع طبية هامة 

 موضوعات صيدالنية 
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