
 

 

   DIBREX TABLET اقراص ديبريكس عن مبسط تعريف

 اقراص ديبريكس من قرص كل يحتوي DIBREX TABLET     هما و ، فعالتين مادتين من مزيج على  

 (  . chlordiazepoxide and clidinium)   وكليدينيوم الكلورديازيبوكسيد

 مواد على الكلورديازيبوكسيد  يؤثر و ،.البنزوديازيبينات تسمى األدوية  من فئة الى ينتمى  الكلورديازيبوكسيد 

 هذة اعتبار يمكن)  التوتر و القلق اتزانها عدم حال فى تتسبب التى(  المخ فى تحديدا و)  الجسم فى معينة كميائية

 ( . مهدئة مادة أنها المادة

 المعوية التشنجات من ويقلل  ، المعدة حمض افراز تقليل على تعمل مادة كليدينيوم. 

 اقراص ديبريكس يستخدم DIBREX TABLET  التالية الحاالت عالج فى : 

 .المعدة قرحة عالج .1

 .العصبي القولون أعراض .2

 .األمعاء التهابات .3

  DIBREX TABLET اقراص ديبريكس عن هامة معلومات

 مثل البنزوديازيبينات، من لغيرها أو كليدينيوم، أو الكلورديازيبوكسيد من حساسية لديك  كان إذا  تستخدم ال 

 .أوكسازيبام أو ،(األتيفان) لورازيبام ،(الفاليوم) الديازيبام ،(Tranxene) كلورازيبات ،(زاناكس) ألبرازوالم

 اقراص ديبريكس DIBREX TABLET الدواء هذا  استخدام يجب ال و ،.الجنين في خلقية تشوهات يسبب أن يمكن 

 .حامال كنت إذا

 اقراص ديبريكس تناول قبل DIBREX TABLET  ، الزرق التنفس، في مشاكل أي لديك كان إذا طبيبك اخبر  (

 أو انتحارية، وأفكار االكتئاب، من تاريخ أو الكبد، أمراض أو الكلى  البورفيريا،أمراض ،( العين ضغط ارتفاع

 .الكحول أو المخدرات على اإلدمان

 صاقرا ديبريكس دواء تناول خالل الكحول شرب يجب ال DIBREX TABLET  ، من يزيد أن الدواء هذا ألن 

 . الكحول تأثير

 اقراص ديبريكس DIBREX TABLET  التى االنشطة تجنب يجب لذا ، الذهنية اليقظة على التأثير فى يتسبب قد 

 و ، الدواء عليك يؤثر كيف تتبين حتى( الميكانيكية االالت على العمل و المركبات قيادة مثل)  ذهنية يقظة تتطلب

 . الذهنية يقظتك تمام من تتأكد

 اقراص ديبريكس تناول ينبغى ال DIBREX TABLET  طبية وصفة دون . 

 اقراص ديبريكس وصف تجنب ينبغى DIBREX TABLET  تعاطى او المخدرات ادمان مع تاريخ لديهم لمن 

 . المخدرة االدوية

 التحذيرات و االحتياطات:   DIBREX TABLET اقراص ديبريكس
 : يلى ما لديك كان إذا  DIBREX TABLET اقراص ديبريكس دواء تناول يجب ال

 كلورازيبات ،(زاناكس) ألبرازوالم مثل البنزوديازيبينات، من لغيرها أو الكلورديازيبوكسيد من حساسية لديك إذا .1

(Tranxene)، أوكسازيبام أو ،(األتيفان) ورازيبامل ،(الفاليوم) الديازيبام. 

 .الزاوية ضيق(  جلوكوما)  الزرق .2

 .البروستات تضخم .3

 . البول تفريغ فى مشاكل أو. المثانة انسداد .4

  تناولال قبل خاصة احتياطات اتخاذ او الجرعة فى تعديالت الى تحتاج فقد ، التالية الحاالت  من أي لديك كان إذا



 

 

 التنفس في مشاكل أو ،(COPD) المزمن الرئوي االنسداد واضطراب الهوائية، الشعب والتهاب الرئة وانتفاخ الربو .1

 األخرى؛

 .الزاوية مفتوحة(  الجلوكوما)  الزرق .2

 ( . العضالت فى ضعف يسبب اضطراب) الوبيل؛ العضلي الوهن .3

 .األمعاء في انسداد أو التقرحي، القولون التهاب .4

 .الكبد أمراض أو الكلى .5

 .انتحارية أفكار أو االكتئاب من تاريخ .6

 .الكحول أو المخدرات على اإلدمان من تاريخ .7

 بدون DIBREX TABLET اقراص ديبريكس  تستخدمى ال. الجنين في خلقية تشوهات يسبب أن يمكن الكلورديازيبوكسيد

 الحمل لمنع فعالة وسيلة باستخدام ينصح كما ،.العالج أثناء حامال أصبحت إذا طبيبك  اخبرى و ،.حامال كنت إذا طبيبك موافقة

 تستخدمى ال ، الرضيع  تضر أن ويمكن الثدي حليب إلى تنتقل قد وكليدينيوم الكلورديازيبوكسيد. الدواء هذا استخدام أثناء

 . الطبيعية الرضاعة تمارسين كنت إذا طبيبك موافقة بدون  DIBREX TABLET اقراص ديبريكس

 65 من اكبر)  السن فى الكبار المرضى فى تزيد  DIBREX TABLET اقراص ديبريكس يسببها ان يمكن التى المهدئة اآلثار

 من فئة الى تنتمى ادوية يتناولون الذين المرضى من الفئة هذة بين الحدوث شائع المفاجىء العرضى السقوط و ،(  سنة

 . البنزوديازيبينات

 داماالستخ أرشادات:   DIBREX TABLET اقراص ديبريكس

 اقراص ديبريكس تناول يجب DIBREX TABLET  تناول يجب ال و ، دقة بكل الطبيب حددها التى بالجرعات 

 . الطبيب حددها التى من اطول لمدة او زائدة جرعة

 للعالج االستجابة و الصحية الحالة بحسب النقصان او بالزيادة الجرعة يغير قد االحيان من كثير فى الطبيب . 

 اقراص ديبريكس تناول يجب DIBREX TABLET   الماء من كامل كوب مع. 

 اقراص ديبريكس يؤخذ ما العادة فى DIBREX TABLET النوم وعند الطعام وجبات قبل. 

 الجانبية االثار:   DIBREX TABLET اقراص ديبريكس
 و الخطيرة الجانبية االثار من ،  DIBREX TABLET اقراص ديبريكس لدواء المكونة الفعالة المواد تجاة الحساسية .1

 ، الوجة تورم التنفس؛ في صعوبة ، الجلدى الطفح فى اعراضها تتمثل و ، الفورية الطبية العناية طلب تستدعى التى

 .الحلق أو واللسان، والشفتين

 .. التركيز قلة و االرتبا، .2

 . النفس إيذاء  فى التفكير أو االنتحارية األفكار المكتئب، المزاج .3

 . الرقبة و الفك و العينين عضالت فى ارادية ال حركات .4

 .والعداء واإلثارة، النشاط، فرط .5

 .الهلوسة .6

 .العينين أو الجلد اصفرار .7

 . المعتاد من أقل التبول .8

 .والتعب النعاس .9

 .تورم .11

 الجلدي؛ الطفح .11

 .الرؤية وضوح عدم .12

 الجاف؛ الفم .13

 .واإلمساك والتقيؤ، الغثيان، .14

 .الحيض فترات انتظام عدم .15
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