
 1986 – دلة (مستحضرات) اأنظمة الصی ب نشرة للمستھلك بموج
 یسّوق الدواء بموجب وصفة طبیب فقط 

 
 ملغ 25 ™لیریكا
 ملغ 50 ™لیریكا
 ملغ 75 ™لیریكا
 ملغ 100 ™لیریكا
 ملغ 150 ™لیریكا
 ملغ 200 ™لیریكا
 ملغ 225 ™لیریكا
 ملغ 300 ™لیریكا

 كبسوالت 
 المادة الفعّالة:

 ملغ  300، 225، 200، 150،  100، 75، 50، 25پریچابالین 
Pregabalin 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 mg 

  6 "معلومات مھمة عن قسم من مركبات الدواء" والبندتحت  2البند  انظر  . بالمستحضرقائمة المواد غیر الفعالة ومولدات الحساسیة 
 . " معلومات إضافیة"
 
 

تحتوي ھذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لدیك أسئلة إضافیة،    . للدواء  ك إقرأ النشرة بتمعن حتى نھایتھا قبل إستعمال
 راجع الطبیب أو الصیدلي. 

 
 .شبیھة بحالتك حالتھم الطبیة ال تعطیھ لآلخرین، فھو قد یضرھم حتى ولو بدا لك أن  . لعالجكوصف ھذا الدواء 

 
 سنة.  18ھذا الدواء غیر مخصص للعالج لدى األطفال والمراھقین دون عمر 

 
 ألي غرض مخصص الدواء؟ .1

 
، ولعالج  )Fibromyalgia –األلم العضلي اللیفي (ألم عضلي لیفي  لعالج  ، األلم عصبي المنشأ (إعتالل عصبي) لدى الكبار لمعالجة 

 . لدى البالغین العام القلق  اضطراب
 

 العالجیة: الفصیلة 
 . (gamma-aminobutyric acid)قرین للحمض چاما أمینوبوتیریك 

 
 قبل إستعمال الدواء .2

 إذا الدواء إستعمال  یجوز  ال : 
 x6 الفقرة في المفصلة ( الدواء  یحتویھا التي اإلضافیة المركبات من واحد  لكل أو الفعالة للمادة) ألیرجي( حساًسا   كنت .( 

 
 تحذیرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء 

 بیبك قبل تناول الدواء. طتوجھ ل
في الوجھ، في الشفتین،    تشمل حدوث إنتفاخ  عن حدوث أعراض تحسسیة. ھذه األعراض  ™لقد بلغ بعض المرضى الذین یتناولون لیریكا •

 في اللسان وفي البلعوم وكذلك طفح جلدي منتشر. إذا قاسیت من واحد أو أكثر من تلك األعراض، علیك التوجھ فوًرا للطبیب. 



  قد یسبب الدواء دوار ونعاس، بحیث یكون المرضى الكبار الذین یتناولن المستحضر معرضین لخطورة أكبر لحدوث سقوط وإصابات. •
 الحذر إلى أن تتعود على تأثیر الدواء علیك.  يتوخیجب 

یجب إبالغ الطبیب على الفور عن أي تغییر   –قد یسبب الدواء تشوش أو فقدان الرؤیة أو تغیرات أخرى في الرؤیة، التي یزول أغلبھا   •
 یطرأ على الرؤیة. 

یحتاج األمر مالءمة المقدار الدوائي لألدویة  لدى بعض مرضى السكري، الذین یزداد وزنھم نتیجة العالج بالمستحضر، من الجائز أن   •
 الخافضة لنسبة السكر بالدم. 

أعراض جانبیة معینة، مثل النعاس یمكن أن تكون أكثر شیوًعا، ألن المرضى الذین یعانون من إصابة بالعمود الفقري من شأنھم أن   •
ویمكن أن تزداد خطورتھا    ™مشابھة لتلك الخاصة بـ لیریكایتناولوا أدویة إضافیة لعالج األلم والتشنجات، التي تتصف بأعراض جانبیة  

 عند تناولھا سویة. 
عن حدوث فشل قلبي، خاصة لدى الكبار الذین یعانون من أمراض في القلب واألوعیة    ™لغ لدى بعض المرضى الذین تناولوا لیریكالقد بُ  •

 الدواء، یجب إبالغ الطبیب إذا كنت تعاني أو عانیت في الماضي من مرض في القلب.  قبل بدء إستعمالالدمویة. 
. إذا كنت تالحظ أثناء العالج بالدواء بقلة التبول، یجب إبالغ  ™ھناك عدة تقاریر عن حدوث فشل كلوي على خلفیة العالج بـ لیریكا •

 تحسن. الطبیب عن ذلك، ألن من شأن التوقف عن العالج بالدواء أن یؤدي ل
، عن حدوث أفكار إنتحاریة أو سلوك إنتحاري.  ™لغ لدى عدد قلیل من المرضى، الذین عولجوا بأدویة مضادة للصرع مثل لیریكابُ  لقد •

  ة في حال ظھور أفكار من ھذا النوع في أی  یتوجب علیك وعلى أفراد عائلتك اإلنتباه لحدوث تغیرات في المزاج وأنماط التصرف. 
 حاالً إلى الطبیب.   ھمرحلة، یجب التوج 

مع أدویة أخرى (مثل أنواع معینة من مسكنات اآلالم) التي من شأنھا أن تسبب اإلمساك، قد یؤدي لحدوث مشاكل    ™إن مشاركة لیریكا •
في الجھاز الھضمي (مثل: إمساك، إنسداد أو شلل األمعاء). یجب إبالغ الطبیب إذا كنت تعاني من إمساك، خاصة إذا وجد میل لحدوث  

 ساك. إم
مان على المشروبات الروحیة، المخدرات  دقبل بدء إستعمال الدواء، یجب إبالغ الطبیب إذا كنت تعاني أو عانیت في الماضي من اإل •

 أو على أدویة أیًا كانت، أو التعلق بھا. ال یجوز تناول جرعة دوائیة أكبر مما وصف لك. 
 یجب إبالغ الطبیب في الحال إذا كنت تعاني من تشنجات.  – الدواء أو حاالً بعد إیقافھ  قد تظھر تشنجات خالل إستعمال •
الوظیفي الدماغي   إضافیة عن حدوث إنخفاض في األداء أساسیة بُلغ لدى عدد من المرضى الذین لدیھم أمراض  •

)encephalopathy ملحوظة، بما في ذلك أمراض الكبد أو  ). یجب إبالغ الطبیب فیما إذا كنت تعلم بوجود حالة طبیة لھا أبعاد
 الكلى. 

في الكلى أو   اعتاللفي جھاز األعصاب، اضطرابات في التنفس،  اتلدیك اضطراب  ت ھناك تبلیغات عن صعوبات في التنفس. إذا كان  •
لدیك صعوبة في التنفس أو إذا  . استشر الطبیب إذا كانت آخر جرعات نظام عاما، فقد یصف لك الطبیب  65عمرك أكثر من  إذا كان

 . سطحیا تنفسك كان
 

 بین األدویة  التفاعالت! 
إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخًرا، أدویة أخرى بما في ذلك أدویة بدون وصفة طبیة وإضافات غذائیة، إحك للطبیب أو الصیدلي عن  

 باألخص إذا كنت تتناول:  ذلك. 
 وأدویة معینة أخرى تأثیرات متبادلة على الفعالیة.   ™قد یكون لـ لیریكا

وقد یؤدي إلى   ،ھذه التأثیرات ™لیریكا فقد یزید، )األفیونیاتذات تأثیرات مھدئة (بما فیھا  معینة  بالتزامن مع أدویة ™إذا تم تناول لیریكا
 بالتزامن مع:  ™الدوار، المیل إلى النوم، وتدني التركیز إذا تم تناول لیریكا . قد تزید حدة ، وإلى الوفاة)Coma( غیبوبة ،فشل تنفسي

 دواء لتسكین اآلالم  – أوكسیكودون 
 دواء لعالج القلق  –لورازیپام 

 الكحول 
 

 مع أقراص منع الحمل.  ™باإلمكان تناول لیریكا
 

 والطعام  ™إستعمال لیریكا! 
 . الطعام  وجبات ب باإلمكان تناول الدواء بدون عالقة 

 
 وإستھالك الكحول  ™إستعمال لیریكا! 

 الكحول خالل فترة العالج بالدواء.  ال یجوز إستھالك



 
 ، والخصوبة اإلرضاع ، الحمل! 

 خالل فترة الحمل أو فترة الرضاعة، إال بتعلیمات من الطبیب وبعد إستشارتھ.  ™ال یجوز إستعمال لیریكا
 یتوجب على النساء اللواتي من شأنھن الحمل أثناء العالج بالدواء إستعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل. 

ت حامل أو مرضعة، إذا كان ھناك شك بأنك حامل أو إذا كنت تخططین للحمل، یجب إستشارة الطبیب أو الصیدلي قبل إستعمال  إذا كن 
 الدواء. 

 
 السیاقة وإستعمال الماكنات ! 

ھذا الدواء قد یؤدي إلى دوار، نعاس أو   علیك، ألن إستعمال ال یجوز السیاقة أو تشغیل الماكنات الخطرة إلى أن تعرف كیفیة تأثیر الدواء
 تناقص التركیز. 

 معلومات ھامة عن بعض مركبات الدواء ! 
ل لك في الماضي من قِبل الطبیب أن لدیك عدم تحمل لسكریات معینة، یجب إستشارة  ی إذا ق . كتوز مونوھیدرات حضر یحتوي على التالمس

 الطبیب قبل بدء العالج بھذا الدواء. 
من ناحیة  " الصودیوم من"خالیا  الواقع في یعتبرملغ) في القرص، لھذا  23من الصودیوم ( ملیمول 1ھذا الدواء على أقل من  یحتوي

 . جوھریة 
 

 كیفیة إستعمال الدواء؟  .3
الجرعة  فیما یتعلق ب  إذا لم تكن واثقًا . علیك اإلستیضاح من الطبیب أو الصیدليدائًماحسب تعلیمات الطبیب استعمال المستحضر یجب 

 . بالمستحضر الدوائیة وطریقة العالج 
 

 ال یجوز تجاوز الجرعة الموصى بھا! 
 

 ، ألن ھذه األشكال من اإلعطاء لم تفحص. یجب بلع الدواء مع الماء. الكبسولةبشكلھا الكامل. یمنع فتح وبعثرة محتوى  الكبسولة یجب بلع 
 

توجھ حاالً إلى الطبیب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة   بالخطأ من الدواء،إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل 
لغ عن نوبات تشنج . كذلك بُ ™الدواء. قد تشعر بمیل إلى النوم، مرتبك، قلق أو قلیل الراحة نتیجة تناول جرعة دوائیة مفرطة من لیریكا

 (إختالجات). 
 

 الوقت المطلوب إذا نسیت تناول ھذا الدواء في 
تناول   ، ال یجوز لك تناول جرعة مضاعفة.المحدد الوقتمن المھم تناول الدواء كل یوم في ساعة محددة. إذا نسیت تناول ھذا الدواء في 

   الجرعة التالیة في الوقت االعتیادي واستشر الطبیب.
 

 یجب المواظبة على العالج كما أوصیت من قبل الطبیب. 
 

 تناول الدواء إذا توقفت عن 
العالج، فإن التوقف   تقرر إیقافبدون إستشارة الطبیب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحیة. إذا  ال یجوز التوقف عن العالج بالدواء  

 عن العالج بالدواء یجب أن یكون تدریجیًا، خالل فترة أسبوع على األقل.  
 

أرق، صداع، غثیان، قلق، أعراض    :ویلة أو لفترة قصیرة) من الجائز أن تقاسي منبعد التوقف عن العالج بالدواء (سواء كان عالج لفترة ط
وإسھال. من شأن تلك األعراض أن تكون أكثر شیوًعا وخطورة، كلما تم   تشبھ اإلنفلوإنزا، تشنجات، عصبیة، إكتئاب، آالم، دوار، تعرق

 تناول الدواء خالل فترة أطول. 
 

تتناول فیھا دواء. ضع النظارات   في كل مرةجب تشخیص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائیة ال یجوز تناول أدویة في العتمة! ی 
 الطبیة إذا لزم األمر ذلك. 

 
 إذا توفرت لدیك أسئلة إضافیة حول إستعمال الدواء، استشر الطبیب أو الصیدلي. 

 



 األعراض الجانبیة .4
 

قد یسبب أعراًضا جانبیة عند بعض المستعملین. ال تندھش من قائمة األعراض الجانبیة، من الجائز أال    ™كما بكل دواء، إن إستعمال لیریكا
 تعاني أیًا منھا.

 
یجب مراجعة الطبیب حاالً إذا عانیت من إنتفاخ في الوجھ أو في اللسان أو من رد فعل جلدي خطیر (إحمرار الجلد وإكتسائھ بحویصالت  

 أو حدوث تقشر). 
 أشخاص  10من بین  1أعراض جانبیة شائعة جًدا: تظھر لدى أكثر من 

 دوار، الشعور بنعاس، صداع. 

 أشخاص  10من بین  1أعراض جانبیة شائعة: تظھر لدى حتى 
 شھیة زائدة للطعام.  •
 . بالدةشعور بمعنویات عالیة، إرتباك، توھان، تناقض الرغبة الجنسیة، عصبیة،  •
ذاكرة، فقدان الذاكرة، رجفان، إضطراب في النطق، شعور بوخز، خدر / فتور في اإلحساس، تھدئة  إضطرابات في التركیز أو في ال •

(sedation) .نُوام، أرق، إرھاق، شعور غریب ، 
 تشوش الرؤیة، رؤیة مزدوجة.  •
 و)، إضطرابات في التوازن، سقوط. چترنح (ڤیرتی  •
 ، غازات، إسھال، غثیان، إنتفاخ البطن. جفاف في الفم، إمساك، تقیؤات •
 مشاكل في إنتصاب القضیب الذكري.  •
 . الجسم، یشمل األطراف إنتفاخ •
 الشعور بثمل، أسلوب مشي شاذ.  •
 زیادة في الوزن.  •
 تقلصات عضلیة، ألم في المفاصل، آالم في الظھر واألطراف.  •
 ألم في الحنجرة.  •

 شخص  100من بین  1أعراض جانبیة غیر شائعة: تظھر لدى حتى 
 فقدان الشھیة للطعام، تناقص الوزن، إنخفاض نسبة السكر في الدم، ارتفاع نسبة السكر في الدم.  •
، قلق، تغیرات في المزاج، صعوبة إیجاد الكلمات، ھذیان، أحالم غریبة، نوبات من الھلع، تغیر النظرة إلى الذات، قلة ھدوء، إكتئاب •

الجنسیة، مشاكل في األداء الوظیفي الجنسي،   ال مباالة، عدوانیة، مزاج مرھف، إضطراب نفسي، صعوبة في التفكیر، زیادة الرغبة
 تأخر القذف. 

ومضات من الضوء، حركات قفزیة، تناقص اإلستجابة   ،طیة، تراقص العینینتغیرات في الرؤیة بما في ذلك فقدان الرؤیة المحی  •
فقدان  الوعي،    ، رجفان أثناء الحركة، تدني مستوى بحرق، نشاط، دوار عند الوقوف، حساسیة جلدیة، فقدان المذاق، الشعور  للمنعكسات

 إغماء، زیادة الحساسیة للضجیج، الشعور بوعكة. الوعي، 
 أو ألم في العین، ضعف العینین، تدمع العینین، تھیج العین.جفاف العینین، إنتفاخ  •
 إضطرابات في نظم القلب، زیادة نظم القلب، إنخفاض أو ارتفاع ضغط الدم، تغیرات في النبض، فشل قلبي.  •
 تورد، ھبات من الحر.  •
 صعوبة في التنفس، جفاف في األنف، إنسداد األنف.  •
 فم. زیادة إنتاج اللعاب، حرقان، خدر من حول ال •
 تعرق، طفح، قشعریرة، سخونة.  •
 تشنجات عضلیة، إنتفاخ المفاصل، تصلب العضالت، ألم یشمل ألم عضلي، ألم في العنق.  •
 ألم في الثدیین. •
 صعوبة أو ألم أثناء التبول، سلس بولي.  •
 ضعف، عطش، ضغط في الصدر.  •
م، ارتفاع إنزیمات الكبد، إنخفاض الصفیحات الدمویة،  الكریاتین فوسفوكیناز في الدفي  تغیرات في فحوص الدم ووظائف الكبد (ارتفاع   •

 قلة العدالت، ارتفاع الكریاتینین في الدم، إنخفاض الپوتاسیوم في الدم). 
 ، رعاف، سعال، شخیر. رشححساسیة زائدة، إنتفاخ الوجھ، حكة، شرى،   •



 آالم بالدورة الشھریة.  •
 برودة الیدین والرجلین.  •

 شخص  1000من بین  1أعراض جانبیة نادرة: تظھر لدى حتى 
 شذوذ بحاسة الشم، إھتزاز في الرؤیة، تغیر في إدراك العمق، سطوع بصري، فقدان الرؤیة.  •
 توسع الحدقتین، َحَول.  •
 تعرق بارد، تھیج في الحنجرة، إنتفاخ اللسان.  •
 نكریاس. ب إلتھاب ال •
 صعوبة في البلع. •
 الجسم. تباطؤ أو تناقص حركات  •
 صعوبة في الكتابة.  •
 وذمات في منطقة البطن.  •
 سوائل في الرئتین. •
 تشنجات.  •
 تغیرات في التخطیط الكھربائي للقلب تطابق إضطرابات نظم القلب.  •
 تضرر العضل.  •
 إفراز من الثدیین، تضخم شاذ للثدیین، تضخم الثدیین لدى الرجال.  •
 إضطرابات في الدورة الشھریة.  •
 حجم البول، إحتباس البول.  ص فشل كلوي، تناق •
 تعداد خالیا الدم البیضاء في فحوص الدم.  صتناق •
 سلوك شاذ.  •
، ورد فعل جلدي خطیر الذي یتمیز بطفح، ]إلتھاب القرنیة[ردود فعل تحسسیة (یمكن أن تتجلى بـ: صعوبات في التنفس، إلتھاب العینین   •

 حویصالت، تقشر الجلد وألم). 
 لعینین). یرقان (إصفرار الجلد وبیاض ا •

 شخص  10000من بین  1أعراض جانبیة نادرة جًدا: یمكنھا أن تظھر لدى حتى 
 . فشل كبدي  •
 . (Hepatitis)إلتھاب كبد  •
 

أعراض جانبیة معینة، مثل النعاس، یمكن أن تكون أكثر شیوًعا، ألن المرضى الذین یعانون من إصابة بالعمود الفقري من شأنھم أن  
ویمكن أن تزداد خطورتھا   ™یتناولوا أدویة إضافیة لعالج األلم والتشنجات، التي تتصف بأعراض جانبیة مشابھة لتلك الخاصة بـ لیریكا

 . عند تناولھا سویة
 

 تم اإلبالغ عن األعراض الجانبیة التالیة بعد تسویق الدواء: صعوبة في التنفس وتنفس سطحي. 
 

في ھذه النشرة، علیك إستشارة   یذكرإذا ظھر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى األعراض الجانبیة، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم 
 الطبیب. 

الموجود   " تبلیغ عن أعراض جانبیة عقب عالج دوائي"صحة بواسطة الضغط على الرابط جانبیة لوزارة الباإلمكان التبلیغ عن أعراض 
) الذي یوجھك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن أعراض جانبیة، أو www.health.gov.ilعلى الصفحة الرئیسیة لموقع وزارة الصحة (

 https://sideeffects.health.gov.il الرابط: عن طریق تصفح 
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و/أو الرضع، وذلك   ومجال رؤیتھم تجنب التسمم! یجب حفظ ھذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعیًدا عن متناول أیدي األطفال  •
 لتفادي إصابتھم بالتسمم. ال تسبب التقیؤ بدون تعلیمات صریحة من الطبیب.

http://www.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/


الذي یظھر على ظھر العلبة. یشیر تاریخ الصالحیة إلى الیوم  ) exp. dateال یجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاریخ الصالحیة ( •
 األخیر من نفس الشھر. 

 
 شروط التخزین 

 درجة مئویة.  25دون حرارة  یجب التخزین بدرجة  •
 

 معلومات إضافیة .6
 یحتوي الدواء باإلضافة للمادة الفعالة أیًضا: 

Lactose, monohydrate, Maize starch, Talc, Gelatin, Water, Titanium dioxide, Sodium lauryl 
sulphate, Silica colloidal anhydrous. 

 ملغ تحتوي أیًضا:  300ملغ و  225ملغ،  200ملغ،   100ملغ،  75 ™لیریكاكبسوالت  
Red iron oxide. 

 كتوز مونوھیدرات: المستحضر یحتوي على ال
كتوز  ملغ ال  8,25  -   ملغ   75  ™كتوز مونوھیدرات، لیریكا ملغ ال  70  -  ملغ  50  ™كتوز مونوھیدرات، لیریكاملغ ال  35  -  ملغ  25  ™لیریكا

 200 ™لیریكا كتوز مونوھیدرات،ملغ ال 16,5 - ملغ 150 ™كتوز مونوھیدرات، لیریكاملغ ال 11 - ملغ 100 ™لیریكا مونوھیدرات،
كتوز  ملغ ال 33 -  ملغ  300 ™لیریكا  كتوز مونوھیدرات،ملغ ال 24,75 -  ملغ 225 ™لیریكا كتوز مونوھیدرات،ملغ ال 22 -  ملغ

 .مونوھیدرات
 

 كیف یبدو الدواء وما ھو محتوى العلبة: 
 من الجانب الثاني.  ”PGN 25“ - من جانب واحد و ”Pfizer“ملغ: كبسولة ذات لون أبیض مطبوع علیھا الكلمة   25 ™لیریكا
 من الجانب الثاني.   ”PGN 50“  - من جانب واحد و  ”Pfizer“ملغ: كبسولة ذات لون أبیض وخط أسود مطبوع علیھا الكلمة    50  ™لیریكا
 من الجانب الثاني.  ”PGN 75“  -من جانب واحد و  ”Pfizer“لي مطبوع علیھا الكلمة  برتقا -ملغ: كبسولة ذات لون أبیض  75 ™لیریكا
 من الجانب الثاني.  ”PGN 100“  -من جانب واحد و  ”Pfizer“ملغ: كبسولة ذات لون برتقالي مطبوع علیھا الكلمة   100 ™لیریكا
 من الجانب الثاني.  ”PGN 150“ - نب واحد ومن جا ”Pfizer“ملغ: كبسولة ذات لون أبیض مطبوع علیھا الكلمة   150 ™لیریكا
 من الجانب الثاني.   PGN“200” - من جانب واحد و ”Pfizer“مطبوع علیھا الكلمة  فاتح ملغ: كبسولة ذات لون برتقالي 200 ™لیریكا
من الجانب    ”PGN 225“  -من جانب واحد و   ”Pfizer“برتقالي فاتح مطبوع علیھا الكلمة    - ملغ: كبسولة ذات لون أبیض    225  ™لیریكا
 الثاني.
من الجانب    ”PGN 300“  -من جانب واحد و   ”Pfizer“برتقالي فاتح مطبوع علیھا الكلمة    - ملغ: كبسولة ذات لون أبیض    300  ™لیریكا
 الثاني.

 
 كبسولة.   112، 100، 84، 56، 28،  21، 14ذات  یتوفر الدواء بعلبة

 
 من الجائز أّال تسوق جمیع أحجام العلب. 

 
 ، ألمانیا. چفایزر مانوفاكتورینچ، فریبور  :إسم المنتج

 
 . 46725، ھرتسلیا پیتواح 9 فایزر پي إف إي فارماسپتیكا إسرائیل م.ض.، شارع شنكر  االمتیاز:صاحب 

 
 ل األدویة في سجل األدویة الحكومي في وزارة الصحة:  ی سجت أرقام 
 132.97.31185  ملغ:   25 ™لیریكا
   132.98.31186   ملغ: 50 ™لیریكا
   132.99.31187  ملغ: 75 ™لیریكا
   133.01.31188   ملغ: 100 ™لیریكا
   133.02.31189   ملغ: 150 ™لیریكا



   133.03.31190   ملغ: 200 ™لیریكا
   148.19.33471 :  ملغ 225 ™لیریكا
   1133.04.3119   ملغ: 300 ™لیریكا

 
 من أجل سھولة وتھوین القراءة، تمت صیاغة ھذه النشرة بصیغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكال الجنسین. 

 
 

 وفق تعلیمات وزارة الصحة 12/2020تم تحدیثھا في 


