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 ؟COLOSALAZINE EC TABLET أقراص كولوساالزين لماذا يوصف

 أقراص كولوساالزين  يتم وصف COLOSALAZINE EC TABLET   لعالج التهاب األمعاء

واإلسهال ، ونزيف المستقيم، واآلالم في البطن في المرضى الذين يعانون من التهاب 

، و هى حالة يحدث فى التهاب  ULCERATIVE COLITIS القولون التقرحي و الذى يعرف ب

من هنا يمكن التعرف على المزيد من المعلومات  فى جزء من االمعاء الغليظة ،

  .التفصيلية عن مرض التهاب القولون التقرحى

 أقراص كولوساالزين أستخدام  يتم COLOSALAZINE EC TABLET   أيضا لعالج التهاب

من هنا يمكن  األمعاء واإلسهال ، ونزيف المستقيم، وآالآلم في البطن في مرض كرون،

  .التعرف على المزيد من المعلومات التفصيلية عن داء كرون

 أقراص كولوساالزين وصف  قد يتم COLOSALAZINE EC TABLET (  و خصوا األشكال

البالغين واألطفال الذين لم  أيضا لعالج التهاب المفاصل الروماتويدي في( ممتدة المفعول 

من هنا يمكن التعرف على المزيد من  يظهروا استجاب بشكل جيد لألدوية األخرى ،

  .المعلومات التفصيلية عن مرض التهاب المفاصل الروماتويدى

  أقراص كولوساالزين  ،هى المادة الفعالة فى( سالفاساالزين ) جدير بالذكر ان مادة 

COLOSALAZINE EC TABLETيمكن ان يطلق عليها اسم  ، و (

 . (  MESALAZINE ميساالزين

 COLOSALAZINE EC أقراص كولوساالزين ن يستخدمكيف يجب أ

TABLET؟ 
 أقراص كولوساالزين يٌنصح بتناول COLOSALAZINE EC TABLET ، ثم   بعد الطعام

 .شرب كوب كامل من الماء

 ال يجب تناول جرعة أكبر او أقل من تلك التى حددها الطبيب المتابع للحالة . 

 على األقل ستة إلى ثمانية أكواب من الماء أو )شرب الكثير من السوائل يٌنصح ب

 COLOSALAZINE EC أقراص كولوساالزين  خالل العالج ب( المشروبات األخرى يوميا

TABLET . 
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  يجب مواصلة تناول الدواء حتى لو كنت تشعر بتحسن ، و ال يجب التوقف عن التناول دون

 . التحدث إلى طبيبك

أحتياطات و  : COLOSALAZINE EC TABLET أقراص كولوساالزين

 تحذيرات

 أنك تعانى من حساسية لمركبات السلفا أو األسبرين( كنت تعلم   إذا  ) أخبر طبيبك . 

 طبيبك عن جميع االدوية االخرى التى تتناولها ، بما فى ذلك األدوية   أحرص على أن تخبر

، و الفيتامينات و المنتجات ( لبرد مثل ادوية الرشح و ا) التى ال تحتاج إلى وصفة طبية 

 : العشبية ، و خصوصا إذا ما كنت تتناول ما يلى من األدوية

 . و هو دواء يستخدم لعالج قصور عضلة القلب(Lanoxin) الديجوكسين  .1

حمض الفوليك يعتبر من المكمالت الغذائية ، و قد يوجد فى االدوية بشكل منفرد و قد  .2

 . يٌوجد فى االدوية متعددة الفيتامينات

  أخبر طبيبك إذا كان لديك حاليا أو فى أى وقت مضى ربو أو مشاكل فى الكلى او الكبد أو

 .ك البوليةالبورفيريا، مشاكل في الدم، أو انسداد في األمعاء أو المسال

 أخبرى طبيبك إذا كنت حامال، أو تخططين للحمل ا، أو الرضاعة الطبيعية. 

  يٌنصح بتجنب التعرض غير الضروري أو لفترات طويلة ألشعة الشمس ، مع الحرص على

ارتداء المالبس الواقية والنظارات الشمسية،و استخدام واقيات الشمس ، حيث أن هذا 

 . اسية ألشعة الشمسالدواء قد يجعل جلدك اكثر حس

 ومع ذلك، إذا كان الوقت قريبا . في أقرب وقت تتذكر ذلك  إذا نسيت الجرعة ، فيمكن تناولها

الجدول الزمني االعتيادي الخاص بك،  لتناول جرعة تالية فتجاوز الجرعة المنسية و واصل 

 . ال تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية  و

 األثار الجانبية :COLOSALAZINE EC TABLET أقراص الزينكولوسا

 أقراص كولوساالزين COLOSALAZINE EC TABLET العقم   يمكن أن تتسبب فى

، و هذا االثر ارتجاعى ، بمعنى انة بمجرد التوقف عن الدواء تعود .المؤقت في الذكور

 . الخصوبة لمعدالتها العادية

 أقراص كولوساالزين COLOSALAZINE EC TABLET حول يمكن أن تتسبب فى ت

 . ، و هذا التأثير غير مؤذى( مصفر أو برتقالى ) البول أو الجلد إلى لون   لون

 أقراص كولوساالزين قد تتسبب COLOSALAZINE EC TABLET  فى بعض االعراض

االعراض شديدة او  الجانبية االخرى ، و يجب أن تخبر طبيبك غذا ما كانت اى من هذة

 : مستمرة لفترة طويلة

 اإلسهال .1

 صداع .2



 

 

 ان الشهيةفقد .3

 اضطراب في المعدة .4

 قيء .5

 ألم المعدة .6

  إذا كان لديك أي من األعراض التالية، يجب التوقف عن تناول الدواء ، و مراجعة الطبيب

 : على الفور

 الطفح الجلدي .1

 الحكة .2

 . تورم فى الوجة و الشفتين و اليدين و القدمين .3

 .احتقان في الحلق .4

 . حمى غير مبررة .5

 . اآلالم فى العضالت .6

 الجلد شاحب أو أصفر .7

 صعوبة البلع .8

 نزيف غير عادي أو كدمات .9

 . تعب و ضعف و وهن عام .11

 سالفاسالزين األسماء التجارية لالدوية المحتوية على

SULFASALAZINE : 
 كولوساالزين . 

 مارساالز . 

 بنتازا . 

 سالوفالك . 

 ساالزين . 

 ساالزوبيرين . 

 مرتبط



 

 

 SULFASALAZINE مواد فعالة : سالفاسالزين

التعريف و  :   SULFASALAZINE فى هذة الصفحة ستجد المعلوامت التالية عن األدوية المحتوية على مادة سالفاسالزين

األسماء التجارية للمنتجات الدوائية . األثار الجانبية . أحتياطات و تحذيرات . مال إرشادات االستع. دواعى استعمال هذا الدواء 

لماذا ُتوصف األدوية المحتوية على مادة سالفاسالزين.  المحتوية على سالفاساالزين   SULFASALAZINE   ؟ يتم وصف… 

مواد فعالة"في  " 
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