
 عن التالية المعلومات ستجد الصفحة هذة فى

 DILOZOLE TABLET أقراص ديلوزول

 اٌرؼش٠ف تاٌذٚاء ٚ دٚاػٝ اعرؼّاٌح . 

 أسشاداخ االعرؼّاي . 

 االثاس اٌدأث١ح . 

 اٌدشػح . 

 ًّاألعرخذاَ خالي فرشج اٌس . 

 االعرخذاَ خالي فرشج اٌشػاػح اٌطث١ؼ١ح 

. 

 أقراص : التعريف و دواعى االستعمال ديلوزول
 أقراص ديلوزول DILOZOLE TABLET ٍؾ ( ، اٜ أٔح ٠سرٜٛ ػٍٝ أوثش ِٓ ػثاسج ػٓ ِٕرح ِشوة ) ِخر

  . (ػٍٝ ِؼٕٝ ِٕرح ِشوة ) ِخرٍؾ  ِٓ ٕ٘ا ٠ّىٓ اٌرؼشف تاٌرفظ١ً ِادج فؼاٌح ،

 أقراص ديلوزول DILOZOLE TABLET  ذسرٜٛ ػٍٝ ِض٠ح ِٓ ِادذ١ٓ فؼاٌر١ٓ ٚ ّ٘ا

 . مادة ديلوكسانيذ ٚ ميترونيذازول ِادج

 أقراص ديلوزول DILOZOLE TABLET ( ِشع ٠سذز ٔر١دح االطاتح   ٠غرخذَ فٝ ػالج داء اٌضزاس ٛ٘ ٚ

تطف١ً ٠غّٝ االٔر١ّثا ٚ ٠رغثة فٝ اػشاع ذشًّ اٌثشاص اٌّخاؽٝ ، ٚ ذمٍطاخ اٌثطٓ ) اٌّغض ( ،زّٝ ٚ ظٙٛس دَ 

 . ( فٝ اٌثشاص

 أرشاداث األستعمال :DILOZOLE TABLET أقراص ديلوزول

 َأقراص ديلوزول  ٠ٕظر تاعرخذا DILOZOLE TABLET ِغ اٌطؼاَ أٚ وٛب واًِ ِٓ اٌّاء أٚ اٌس١ٍة ٌّٕغ

 .اػطشاب اٌّؼذج

 أقراص ديلوزول خشػح DILOZOLE TABLET  اٌساٌٗ اٌظس١ح اٌخاطح تىً ِش٠غ  ٠رُ ذسذ٠ذ٘ا ػٍٝ اعاط

 .اٌؼذٜٚ اٌرٝ ٠رُ ػالخٙا، ٚاالعرداتح ٌٍؼالج  ، ٚٔٛع

 أقراص ديلوزول DILOZOLE TABLET  ٜٛ٠ؼًّ تشىً أفؼً ػٕذِا ذىْٛ و١ّح اٌذٚاء فٟ خغّه ػٕذ ِغر

ٜ ػٍٝ فرشاخ ِرثاػذج تشىً ِرغاٚ ) ا  DILOZOLE TABLET أقراص ديلوزول ثاتد. ٌٚزٌه، ٠ٕظر ترٕاٚي

 .. ( عاػح تاٌؼثؾ اْ أِىٓ 23عاػاخ اٚ وً  6عاػاخ اٚ وً  8وً 

 َأقراص ديلوزول ِٓ إٌّظٛذ تح ِٛاطٍح اعرخذا DILOZOLE TABLET   ًِزرٝ ٠رُ االٔرٙاء ِٓ وا

ا٠اَ ( ، زرٝ ٌٛ اخرفد  21إٌٝ  7اٌدشػح إٌّظٛص ػ١ٍٙا تٛاعطح اٌطث١ة اٌّؼاٌح ) ٚ اٌرٝ فٝ اٌؼادج ِا ذىْٛ ِٓ 

 األػشاع تؼذ تؼؼح أ٠اَ., ٚ رٌه الْ ٚلف اٌذٚاء فٟ ٚلد ِثىش خذا لذ ذغّر ٌٍثىر١ش٠ا / اٌثشٚذٛصٚا ) اٌدشاث١ُ

 .ا لذ ٠ؤدٞ اٌٝ أرىاعح ٌٍؼذٜٚاْ ذغرّش فٟ إٌّٛ، ِّ  (
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 االثار الجانبيت : DILOZOLE TABLET أقراص ديلوزول
 اْ اعرفادذه ِٓ اٌذٚاء ذفٛق خطش االثاس اٌدأث١ح , ٚ اٌىث١ش ِٓ   لاَ تٛطف اٌذٚاء ٌه الٔح لذ زىُ  ذزوش اْ ؽث١ثه

 . إٌاط ال ٠رؼشػْٛ اٚ ٠شؼشْٚ تاالػشاع اٌدأث١ح ٌٍذٚاء

 أقراص ديلوزول ِٓ االثاس اٌدأث١ح اٌّّىٕح اٌسذٚز ػٕذ ذٕاٚي DILOZOLE TABLET  ،اٌذٚخح، ٚاٌظذاع

ٚ األٔرفاش إرا   ٚاإلعٙاي، ٚاٌغث١اْ ٚآالَ فٟ اٌّؼذج، ٚفمذاْ اٌش١ٙح، ٚاإلِغان، ٚاٌرغ١شاخ فٟ اٌرزٚق، ٚخفاف اٌفُ

 . ١دة اٌرٛلف ٚ اخثاس اٌطث١ة اٌّؼاٌحِرفالّح ) اٜ ِرضا٠ذج ( ف  اٚ  واْ أٞ ِٓ ٘زٖ االثاس شذ٠ذج

 أقراص ديلوزول لذ ٠غثة DILOZOLE TABLET   اْ ٠غّك ٌْٛ اٌثٛي , ٚ ٘زا ػشع ؽث١ؼٝ ِغ

 . ٚ ال ٠ذػٛ اٌٝ اٌمٍك ( DILOZOLE TABLET أقراص ديلوزول ا١ٌّرش١ٔٚذاصٚي ) ازذ ِىٛٔاخ

 ّاي ا١ٌّرش١ٔٚذاصٚي ) ازذ اٌّٛاد اٌذاخٍح فٝ ٚ اٌؼظث١ح ِّىٕح اٌسذٚز ػٕذ اعرؼ  اٌرغ١شاخ اٌّضاخ١ح ٚ إٌفغ١ح

االسذثان، ٚخذس / ذ١ًّٕ فٟ ا١ٌذ٠ٓ /   ذرّثً فٝ  ٚ , ( DILOZOLE TABLET أقراص ديلوزول ذشو١ة

 .اٌمذ١ِٓ، اٌرثٛي اٌّؤٌُ

 َأقراص ديلوزول  اعرخذا DILOZOLE TABLET  أٚ تظٛسج ِرىشسج لذ ٠ؤدٞ اٌٝ زذٚز   ٌفرشاخ ؽ٠ٍٛح

فٝ اٌفُ أٚ اٌّٙثً. اذظً تطث١ثه إرا الزظد تمغ ت١ؼاء فٟ فّه، ٚذغ١ش فٟ اإلفشاصاخ اٌّٙث١ٍح، أٚ   اٌؼذٜٚ اٌفطش٠ح

 .أػشاع أخشٜ خذ٠ذج

  / اٌسغاع١ٗ سد فؼً خط١ش خذا ٌٙزا اٌذٚاء ٚ ٘ٛ ِسرًّ, ٚ ذشًّ اػشاع اٌسغاع١ح ِا ٠ٍٝ : اٌطفر اٌدٍذٞ، ٚاٌسىح

 .ٌذٚخح اٌشذ٠ذج، طؼٛتح فٟ اٌرٕفظذٛسَ )ٚخاطح فٟ اٌٛخٗ / اٌٍغاْ / اٌسٍك(، ٚا

 الجرعت المقترحت : DILOZOLE TABLET أقراص ديلوزول

  2  ٌٝا٠اَ 21إٌٝ  7عاػاخ ( ٌّذج ذرشٚاذ ِٓ  8لشص ثالز ِشاخ ١ِٛ٠ا ) وً  3 إ . 

  ِٓ عٕح ( ، ٠ٕظر تأعرخذاَ ٔفظ اٌدشػح ٚ ال داػٝ ٌرم١ًٍ اٌدشػح 66فٝ اٌّشػٝ اٌّغ١ٕٓ ) اوثش . 

 أقراص ديلوزول اءال ٠دة اػط DILOZOLE TABLET  ٓود36ٌُألؽفاي اٌز٠ٓ ذمً اٚصأُٙ ػ . 

 االستخذام اثناء الحمل : DILOZOLE TABLET أقراص ديلوزول
أقراص  ديلوزول أٔٗ ال ٠ٛخذ أٞ د١ًٌ ػٍٝ أْ اعرخذاَ اٌّرش١ٔٚذاصٚي ) أزذ اٌّٛاد اٌفؼاٌح فٝ  أزذز اٌذساعاخ ،خٍظد اٌٝ :

DILOZOLE TABLET ِٓ 4اٌٝ  2فٛق اٌّؼذي األعاعٟ)  ِؼذي اٌؼ١ٛب اٌخٍم١ح اٌىثشٜ ٌٍد١ٕٓ  ( خالي اٌسًّ ٠ض٠ذ 

أقراص  ديلوزول اخشٜ ػٍٝ اٌد١ٕٓ، اِا تإٌغثح ٌّادج د٠ٍٛوغا١ٔذ ) اٌّادج االخشٜ اٌذاخٍح فٝ ذشو١ة  آثاس عٍث١ح  % ( اٚ اٜ

DILOZOLE TABLET ٓاٌذساعاخ ػٍٝ اٌس١ٛأا ٌُ ذش١ش إٌٝ زذٚز  ( ، فاْ اٌذساعاخ ػٍٝ اٌثشش غ١ش ِىرٍّح ،ٚ ٌى

 أثاس عٍث١ح ػٍٝ االخٕح ...ٚ ِّا عثك ٠ٕظر تاٌراٌٝ :

  ( ػشٚسج االٌرضاَ تاٌمأْٛ اٌذائُ ٚ اٌساوُ العرخذاَ االد٠ٚح خالي فرشج اٌسًّ , ٚ ٘ٛ أح ال ٠دة ذٕاٚي اٜ اد٠ٚح

ٔٙا ( خالي فرشج اٌسًّ , اال ٌؼشٚسج ) ٚ ٘زج اٌؼشٚسج اٌٛز١ذ اٌزٜ ٠غرط١غ اْ ٠مَٛ ترسذ٠ذ٘ا تاٌشغُ ِٓ اِا

 . ( ٘ٛاٌطث١ة اٌّخرض



 َأقراص ديلوزول ( اٌسذ ِٓ اعرخذاَ ) ذدٕة أعرخذا DILOZOLE TABLET  .أثٕاء اٌسًّ وٍّا أِىٓ رٌه

أْ اٌفٛائذ ذفٛق اٌّخاؽش ٚ   ( ذم١١ُ دل١ك ٌٍساٌح ، ٚ فٝ زاالخ فشد٠ح خاطح ِٚغ رٌه، فئْ ؽث١ثه لذ ٠مشس ) تؼذ

  تاٌراٌٝ ٠مَٛ تٛطفح ٌىٝ أثٕاء اٌسًّ

 أقراص ديلوزول أزذ اٌّٛاد اٌفؼاٌح فٝ)  ١ِرش١ٔٚذاصٚي  اٌىث١ش ِٓ االؽثاء ٠فؼٍْٛ ػذَ ٚطف DILOZOLE 

TABLET ) اشٙش االٌٚٝ ِٓ اٌسًّ اال تؼذ ِشٚس اٌثالثح . 

 االستخذام اثناء فترة الرضاعت الطبيعيت : DILOZOLE TABLET أقراص ديلوزول

فٝ ز١ٍة  ذفشص  DILOZOLE TABLETأقراص  ديلوزول غ١ش ِؼشٚف ِا إرا وأد اٌّٛاد اٌفؼاٌح اٌذاخٍح فٝ ذشو١ة

أقراص  ديلوزول ش واف١ح ، ٚ ٌزٌه فّٓ إٌّطمٟ اٌسذ ِٓ اعرخذاَ ) ذدٕة أعرخذاَ (اٌثذٜ أَ ال ، ٚ اٌذساعاخ غ١

DILOZOLE TABLET وٍّا أِىٓ رٌه. ِٚغ رٌه، فئْ ؽث١ثه لذ ٠مشس ) تؼذ ذم١١ُ دل١ك ٌٍساٌح ،   أثٕاء اٌشػاػح اٌطث١ؼ١ح

 .  ٝ اثٕاء فرشج اٌشػاػح اٌطث١ؼ١حأْ اٌفٛائذ ذفٛق اٌّخاؽش ٚ تاٌراٌٝ ٠مَٛ تٛطفح ٌى  ٚ فٝ زاالخ فشد٠ح خاطح (
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