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اسبيرين 500
أقراص بها  500ملجم حمض اسيتيل الساليسيليك

تعليمات االستخدام:

الرجاء قراءة نشرة معلومات املريض بالكامل و بعناية ألنها حتتوي على معلومات هامة حول كيفية
استخدام هذا الدواء.
هذا الدواء يصرف بدون وصفة طبية .لتحقيق أفضل النتائج العالجية املمكنة ،يجب مع ذلك تناول اسبرين  500وفقا ً للتوجيهات.
احتفظ بنشرة معلومات املريض  -قد ترغب في قراءتها مرة أخرى الحقا ً.
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى أو حتتاج إلى مشورة ،الرجاء استشارة الصيدلي.
اذا أصبحت حالتك أسوأ أو لم تتحسن في غضون  4أيام ،يجب استشارة الطبيب.
إذا كانت أي من اآلثار اجلانبية املذكورة تؤثر عليك بشكل خطير أو إذا الحظت أي آثار جانبية التي لم يتم سردها في نشرة معلومات
املريض هذه ،أبلغ طبيبك او الصيدلي.

هذه النشرة تتضمن ما يلي:
 - 1ما هو اسبيرين  500و ما هو استخدامه؟
 - 2ماذا يجب معرفته قبل تناول اسبيرين 500؟
 - 3كيف يجب تناول اسبيرين 500؟
 – 4ما هي اآلثار اجلانبية التي ميكن أن حتدث؟
 – 5كيف يجب تخزين اسبيرين 500؟
 - 6مزيد من املعلومات

 - 1ما هو اسبيرين  500و ما هو استخدامه؟
اسبيرين  500مادة مسكنة ،خافضة للحرارة و مضادة لاللتهابات (غير إسترويدي مضادة لاللتهابات  /مسكن).
يستخدم اسبيرين  500من أجل:
 ألم خفيف إلى معتدل حمى (ارتفاع درجة حرارة اجلسم)الرجاء مالحظة التعليمات اخلاصة باألطفال واملراهقني (انظر اجلزء „ - 2األطفال واملراهقني“).
 - 2ماذا يجب معرفته قبل تناول اسبيرين 500؟
يجب عدم تناول اسبيرين  500في احلاالت اآلتية:
 إذا كان لديك حساسية زائدة (حساسية) حلمض اسيتيل الساليسيليك ،ساليسيالت أخرى ،أو أي من املكونات األخرى في اسبيرين500؛
 إذا كان لديك في تاريخك املرضي تفاعل حساسية زائدة من أدوية خاصة ضد األلم ،احلمى أو االتهاب (الساليسيالت أو غيرها مناألدوية الغير إسترويدية املضادة لاللتهابات) مع نوبات ربو أو ما شابه ذلك؛
 إذا كان لديك قرح حادة للمعدة أو لالثني عشر؛ إذا كان لديك زيادة مرضية للميل للنزف؛ إذا كان لديك فشل كبدي أو كلوي؛ إذا كان لديك فشل للقلب شديد و غير مستقر (قصور القلب)؛ إذا كنت تتناول في نفس الوقت  15ملجم أو أكثر مليثوتريكسيت في األسبوع؛ خالل األشهر الثالثة األخيرة من احلمل.مطلوب حذر خاص عند تناول اسبيرين :500
 إذا كان لديك حساسية زائدة ملسكنات أخرى  /أدوية مضادة لاللتهاب ،أدوية خاصة مضادة للروماتيزم أو االلتهاب (أدوية مضادةللروماتيزم) أو ملواد أخرى مسببة للحساسية؛
 إذا كنت تعاني من حساسية (مثل تفاعالت جلدية ،احلكة ،طفح جلدي للقراص) ،الربو ،وحمى القش ،الزوائد األنفية أو التهاباتمزمنة للجهاز التنفسي؛
 إذا كنت تخضع في نفس الوقت ألدوية مضادة للتجلط؛ إذا كان لديك قرح في املعدة أو االثني عشر أو تاريخ مرضي لنزف في اجلهاز الهضمي؛ إذا كان لديك خلل لوظائف الكبد؛ -في املرضى الذين يعانون من اختالل وظائف الكلى أو املرضى الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية للقلب واألوعية الدموية (مثل

أمراض األوعية الدموية الكلوية ،وقصور القلب االحتقاني ،واستنزاف حجم الدم ،عملية جراحية كبرى ،تعفن الدم (عدوى الدم) أو
حاالت نزف دم كبرى) ،ألن حمض اسيتيل السليسيليك قد يسبب زيادة خملاطرة اخللل الكلوي والفشل الكلوي احلاد؛
 قبل اجلراحة (مبا في ذلك عملية جراحية بسيطة مثل قلع األسنان) ،ميكن أن يحدث زيادة في امليل للنزف .الرجاء إبالغ الطبيب أوطبيب األسنان إذا كنت قد تناولت اسبيرين 500؛
 في املرضى الذين يعانون من نقص حاد لنازعة اجللوكوز  – 6 -فوسفات ()G6PD؛ ميكن حلمض اسيتيل الساليسيليك أن يحدثانحالل للدم أو لفقر دم انحاللي .العوامل التي قد تزيد من خطر انحالل الدم هي على سبيل املثال ،جرعة مرتفعة ،حمى أو عدوى
حادة؛
ما هي االحتياطات األخرى التي يجب ان تؤخذ؟
ميكن أن يسبب تناول املسكنات على املدى الطويل صداعا والذي ،إذا مت عالجه بتناول مزيد من املسكنات ،ميكن أن يؤدي بدوره إلى
استمرار الصداع.
االعتياد على استخدام املسكنات ميكن أن يؤدي إلى اصابة مرضية للكلى دائم مع مخاطرة حدوث فشل كلوي (اعتالل الكلية
باملسكنات) .تزداد اخملاطرة خاصة عندما يتم تناول مسكنات عديدة و مختلفة في نفس الوقت.
في اجلرعات املنخفضة ،يقلل حمض اسيتيل الساليسيليك من إفراز حمض اليوريك .هذا قد يسبب نوبة النقرس في املرضى الذين
لديهم استعداد لذلك.
األطفال واملراهقني
ال ينبغي أن يتم تناول اسبيرين  500من األطفال أو املراهقني الذين يعانون من أمراض تسبب ارتفاع لدرجة حرارة اجلسم ،إال إذا صدرت
تعليمات لهم بذلك من الطبيب و فشلت تدابير عالجية أخرى .ميكن أن يسبب القيء لفترات طويلة جنبا ً إلى جنب مع هذه األمراض
أي يكون عالمة على متالزمة راي ،وهو مرض نادر جدا ً ولكنه مهدد للحياة ،األمر الذي يتطلب عناية طبية فورية.
التفاعالت مع أدوية أخرى
الرجاء إبالغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول  /تستخدم أدوية أخرى أو تناولت  /استخدمت أدوية أخرى في اآلونة األخيرة ،حتى لو
كانوا أدوية تصرف بدون وصفة طبية.
قد تتأثر آثار األدوية أو مجموعات املواد التالية من تناول اسبيرين  500في نفس الوقت من العالج.
تعزيز تأثيرات العالج التي تتراوح إلى ما يصل إلى زيادة مخاطرة اآلثار اجلانبية:
 مضادات التجلط (مثل الكومارين ،الهيبارين) و أدوية إذابة اجللطة:ميكن حلمض اسيتيل الساليسيليك أن يزيد من مخاطرة النزف إذا ما مت تناوله قبل عالج إذابة اجللطة .يجب االنتباه إلى عالمات النزف
الداخلي أو اخلارجي (على سبيل املثال الكدمات) إذا كنت تخضع لعالج من هذا القبيل؛
 األدوية التي متنع تكتل الصفائح الدموية مع بعضها (مثبطات تكدس الصفيحات) ،على سبيل املثال تيكلوبيدين ،كلوبيدوقرل:يتسببوا في زيادة مخاطرة النزف؛
 األدوية األخرى ضد األلم أو االلتهاب (املسكنات الغير إسترويدية  /األدوية املضادة لاللتهابات) في جرعة  6أقراص اسبيرين وأكثريوميا ً :تسبب لزيادة اخملاطرة لقرح اجلهاز الهضمي والنزف؛
 املستحضرات الدوائية التي حتتوي على الكورتيزون أو املواد املثيلة للكورتيزون( ،باستثناء املنتجات التي يتم استخدامها موضعيا ً أوعالج استعاضة الكورتيزون ملرض أديسون) :يسبب زيادة مخاطرة اآلثار اجلانبية على اجلهاز الهضمي؛
 الكحول :يسبب ارتفاع مخاطرة اإلصابة بقرحة املعدة واألمعاء والنزف؛ الديجوكسني (دواء لتقوية عضلة القلب)؛ أدوية خلفض اجللوكوز في الدم (عالج مرض الداء السكري) :ميكن خفض مستوى السكر في الدم؛ امليثوتريكسيت (دواء لعالج أمراض السرطان وأمراض معينة من الروماتيزم)؛ حمض فالبرويك (دواء لعالج التشنجات من الدماغ [الصرع])؛ مثبطات إعادة امتصاص السيروتونني االنتقائي ( :)SSRIsزيادة مخاطرة النزف املعوي.يضعف تأثير األدوية اآلتية:
 مدرات البول (األدوية التي تسبب زيادة إخراج البول) عند جرعة  6أقراص اسبيرين  500وأكثر من ذلك يوميا ً؛ مثبطات ( ACEفئة من أدوية تخفيض ضغط الدم) في جرعة  7أقراص اسبيرين  500وأكثر من ذلك يوميا ً: عالجات النقرس التي تشجع على إفراز حمض اليوريك (مثل بالبروبنيسيد ،بنزبرومارون)؛احلمل والرضاعة الطبيعية
قبل تناول أية أدوية استشر طبيبك او الصيدلي.
ال ينبغي تناول اسبيرين  500خالل الستة شهور األولى من احلمل .من الضرورة ،استشر طبيبك قبل تناول اسبيرين.
يجب عدم تناول اسبيرين  500خالل األشهر الثالثة األخيرة من احلمل بسبب زيادة مخاطر حدوث مضاعفات لألم والطفل قبل وأثناء
الوالدة.
هذا الدواء هو واحد من مجموعة من األدوية (غير الستيرويدية مضاد االلتهاب) التي ميكن أن يضعف خصوبة املرأة .هذا التأثير يرتد
(يعود للحالة التي كان عليها) بعد التوقف عن الدواء.
حمض اسيتيل الساليسيليك و مشتقاته لهم خاصية املرور بكميات قليلة في احلليب .حتى اآلن ،لم يتم اإلبالغ عن آثار ضارة على
األطفال الرضع ،بالتالي ،ليس من الضروري التوقف عن الرضاعة الطبيعية في حالة االستخدام أحيانا ً في اجلرعات املوصي بها .مع ذلك،
في حالة االستخدام املمتد أو تناول جرعات عالية ،ينبغي التوقف عن الرضاعة الطبيعية
قيادة و تشغيل اآلالت

ال توجد احتياطات خاصة ضرورية.
 - 3كيف يجب تناول اسبيرين 500؟
دائما ً يتم تناول اسبيرين  500بالضبط وفقا ً لتوجيهات نشرة معلومات املريض .من فضلك اسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير
متأكد من كيفية تناول هذا الدواء.
اجلرعة
ما لم ينص طبيبك على خالف ذلك ،اجلرعة املعتادة هي:
العمر

األطفال * العمر أكثر من  12سنة

جرعة واحدة فقط

اجلرعة اليومية الكلية

 2 – 1قرص

 6 – 3أقراص

املراهقني* و البالغني

 1قرص

حتى  3أقراص

* الرجاء مالحظة التعليمات اخلاصة باألطفال واملراهقني (انظر اجلزء „ - 2األطفال واملراهقني“).
طريقة تناول الدواء
تناول أقراص اسبيرين  500مع الكثير من السائل (كوب من املاء) .يؤدي ذلك إلى حتسني بدء املفعول .لتسهيل تناول القرص ،يجب
تفتيت القرص على ملعقة في بعض املاء .الرجاء شرب الكثير من السوائل بعد ذلك.
يجب أن ال تتناول اسبيرين على معدة فارغة.
مدة تناول الدواء
ميكن أن يتم تناول جرعة واحدة على فترات زمنية فاصلة من  4إلى  8ساعات إذا لزم األمر ،بحد أقصى  3جرعات في اليوم.
يجب عدم جتاوز اجلرعة اليومية القصوى.
ال تتناول اسبيرين  500ملدة أطول من  4أيام بدون استشارة طبيبك أو طبيب األسنان.
ماذا يجب ان تفعل إذا كنت قد تناولت جرعة زائدة من اسبيرين 500؟
الطنني ،الشعور بضعف السمع ،التعرق ،الغثيان ،التقيؤ ،الصداع و الدوار ،خاصة في األطفال و املرضى املسنني ،ميكن أن تشير لتسمم
خطير.
الرجاء إبالغ طبيبك إذا كنت تشتبه بتناولك جرعة زائدة من اسبيرين  .500سوف يقرر طبيبك التدابير الضرورية التي يتعني اتخاذها
اعتمادا ً على خطورة احلالة.
 – 4ما هي اآلثار اجلانبية التي ميكن أن حتدث؟
مثل جميع األدوية ،ميكن أن يسبب اسبيرين  500آثارا ً جانبية ،ال حتدث لدى كل شخص.
اآلثار اجلانبية التالية تشمل جميع اآلثار اجلانبية التي مت التبليغ عنها بعد العالج بحمض اسيتيل الساليسيليك ،مبا في ذلك اآلثار
اجلانبية التي حدثت بعد تناول جرعة عالية ملدة طويلة من العالج لدى املرضى الذين يعانون الروماتيزم .تستند هذه األرقام على حدوث
آثار جانبية تتجاوز احلاالت املعزولة ،و ذلك بعد تناول جرعات يومية ال تتجاوز  3جرامات من حمض اسيتيل الساليسيليك لفترة عالجية
قصيرة.
يستخدم التصنيف اآلتي لتقييم تكرار حاالت اآلثار اجلانبية:
شائع جدا ً :أكثر من  1مريض في  10مرضى يعاجلون
شائع:

من  1إلى  10مرضى في  100مرضى يعاجلون

غير شائع :من  1إلى  10مرضى في  1000مرضى يعاجلون
نادر :من

 1إلى  10مرضى في  10000مرضى يعاجلون

نادر جدا ً:

أقل من  1مريض في  10000مرضى يعاجلون

غير معروف :ال ميكن تقدير التكرار من البيانات املتوفرة

شائع:
اضطرابات اجلهاز الهضمي مثل حرقة ،غثيان ،التقيؤ ،ألم في البطن.
غير شائع:
تفاعالت حساسية زائدة مثل تفاعالت جلدية.
نادر:
نزف حاد مثل النزف الدماغي (خاصة في املرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الغير مستقر و  /أو العالج في نفس الوقت
بعوامل مضادة للتجلط) ،ميكن في حاالت منفردة يكون مهدد للحياة.
نزيف معوي ،الذي في حاالت نادرة جدا ً ميكن أن يؤدي إلى أنيميا نقص احلديد .إذا كان لون البراز أسود أو القيء يحتوي على دم (عالمات
لنزف خطير في املعدة) ،يجب إبالغ طبيبك فورا ً.
قرح للمعدة واألمعاء التي ميكن في حاالت نادرة جدا ً أن تؤدي إلى ثقب.

تفاعالت حساسية زائدة في اجلهاز التنفسي ،اجلهاز الهضمي ،القلب و األوعية الدموية ،خاصة في املصابني بالربو.
قد حتدث األعراض التالية :انخفاض في ضغط الدم ،نوبات من صعوبة في التنفس ،التهاب األنف ،احتقان االنف ،صدمة احلساسية ،تورم
في الوجه ،اللسان واحلنجرة (وذمة وعائية [تراكم غير سوي لسائل مائي]).
تفاعالت حساسية زائدة مثل تفاعالت جلدية شديدة (يصل إلى طفح جلدي شديد محموم مع مشاركة الغشاء اخملاطي
[نضحات(افرازات) حمامية متعددة األشكال]).
التهاب املعدة واألمعاء.
نادر جداً:
ارتفاع قيم الكبد.
تكرار غير معروف:
مت اإلبالغ عن انحالل الدم وفقر الدم االنحاللي في املرضى الذين يعانون من أشكال حادة من اجللوكوز  - 6 -فوسفات إنزمي نازعة
الهيدروجني (.)G6PD
خلل كلوي و فشل كلوي حاد.
النزف ،على سبيل املثال نزف من األنف ،نزف اللثة ،نزف من اجللد أو النزف البولي التناسلي ،رمبا مع إطالة زمن النزف .هذا التأثير ميكن
أن يستمر ملدة  4إلى  8أيام بعد التناول.
صداع ،دوخة ،ضعف قدرة السمع؛ ميكن للطنني والتشوش الذهني أن يكونا من عالمات اجلرعة الزائدة.
إذا كنت تواجه أي من اآلثار اجلانبية املذكورة أعاله ،ال تتناول مزيدا ً من اسبيرين .500
ابلغ طبيبك حتى يتمكن من حتديد مدى خطورة االثر اجلانبي  /اآلثار اجلانبية و اتخاذ قرار بشأن أي عمل إضافي ضروري.
أبلغ طبيبك أو الصيدلي إذا الحظت أي آثار جانبية لم يتم سردها في نشرة معلومات املريض هذه.
 – 5كيف يجب تخزين اسبيرين 500؟
ال تترك األدوية في متناول أيدي األطفال.
مت طباعة تاريخ انتهاء فاعلية هذا املستحضر على شرائط األقراص ،و على العلبة الكرتونية للعبوة .ال تستخدم هذا املستحضر بعد
هذا التاريخ.
يحفظ في درجة حرارة ال تزيد عن  25درجة مئوية.
 - 6مزيد من املعلومات
ماذا يحتوي اسبيرين 500؟
املكونات الفعالة هي :حمض اسيتيل الساليسيليك
 1قرص يحتوي على  500ملجم حمض اسيتيل الساليسيليك.
املكونات األخرى هي :مسحوق السليلوز ،نشاء الذرة.
شكل اجلرعة و محتويات العبوة:
قرص االسبيرين  500لونه أبيض و متوفر في عبوة حتتوي على  20قرص.
املصنع:
باير بيترفيلد جي ام بي اتش  -أملانيا
لصالح باير كونسيومر كير آج  -بازل  -سويسرا
تاريخ املعلومات :اغسطس 2011
إن هذا الدواء
مستحضر طبي يؤثر على صحتك و استعماله خالف التعليمات يعرضك للخطر.اتبع بدقة استشارة الطبيب وطريقة االستعمال املنصوص عليها وتعليمات الصيدالني الذى صرف لك الدواء.فالطبيب والصيدالني هما اخلبيران بالدواء وبنفعه وضرره.ال تقطع العالج قبل املدة احملددة لك من تلقاء نفسك.ال تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.احفظ الدواء بعيدا ً عن متناول أيدي األطفال
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