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        االسم العلمي: كولمیدین - جوتي
        االسم التجاري: كولیشیسین

        ماھو الدواء:
األبیض  البحر  بھجت-حمى  النقرس-داء  نوبات  لعالج ومنع 

المتوسط

          كیف أتناول الدواء ؟
          الدواء یتوفر على شكل حبوب بجرعة ۰٫٥ ملجم  و 
المناسبة  الجرعة  یومیا-  مرات  أربع  إلى  -ثالث  ملجم   ۰٫٦

یحددھا الطبیب حسب دواعي اإلستعمال.

         ما ھي االحتیاطات مع استخدام الدواء؟
           • یستخدم فقط تحت إشراف الطبیب المختص.

             • یستخدم بجرعات أقل عند مرضى القصور الكلوي.
• یجب تجنبھ عند المرضى الذین یعانون من نقص كریات الدم 

البیضاء
• الحذر في استخدامھ عند المرضى الذین یعانون من أمراض 

الكلى أو الكبد

         محظورات استخدام العالج: 
       • فرط الحساسیة من الدواء أو أي من مكونات المستحضر

• ھذا الدواء قد یتعارض مع استخدام الكثیر من األدویة فلذلك 
یجب إبالغ الطبیب بكل األدویة  ومن األدویة التي قد یتعارض 
مثل  الحویة  المضادات  بعض  الكولیشیسین:  مع  استخدامھا 
أزیثرومایسین-كلریثرومایسین-إریثرومایسین/ بعض مضادات 
مثل  الكولیسترول  أدویة   - فلوكونازول  مثل  الفطریات 
أزورفاستاتین و سیمفاستاتین/ بعض أدویة القلب والضغط مثل 

دیجوكسین ودیلتیاز وفیرابامیل
• الحمل أو الرضاعة

         ھل ھو آمن في الحمل و الرضاعة؟  
         محظور استخدام الدواء في الحمل ألنھ قد یؤذي الجنین 
إذا تم تناول الحامل لھ. وھو تحت الفئة C  أي أنھ ثبت تأثیره 
أثناء  بتناولھ  ینصح  الحیوانات -وال  في  التجارب  السلبي على 
الرضاعة حیث أنھ ال یعرف بالضبط ھل ھو أمن أم ال. وینبغي 
الحاالت  بعض  عند  المختص  الطبیب  إرشادات  متابعة 

اإلستثنائیة

تحدث إلى طبیبك او الصیدلي  أو احصل على المساعدة الطبیة 
إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من ھذه اآلثار الجانبیة أو أي آثار 

جانبیة أخرى منھا: 
• غثیان-إسھال-ألم في البطن

• ارتفاع إنزیمات الكبد
• نقص خالیا الدم البیضاء

• االسھال
• ألم  أو ضعف العضالت

• تنمل في األطراف
• ضعف اإلخصاب عند الرجال 

التوقف عن  ینبغي  الحالة  ھذه  أو طفح جلدي-وفي  • حساسیة 
تناول الدواء مباشرة وإبالغ الطبیب

ھذه لیست جمیع اآلثار الجانبیة التي قد تحدث. إذا راودتك أي 
أسئلة عن األعراض الجانبیة، اتصل بطبیبك .

           طرق حفظ و تخرین الدواء:
             في درجة حرارة الغرفة-بعیدا عن الحرارة والرطوبة.
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         ماھي اآلثار الجانبیة ؟
         جمیع العقاقیر قد تتسبب في آثار جانبیة. ومع ذلك، 
قد  أو  الجانبیة  اآلثار  من  بأي  یصابون  ال  قد  الناس  فبعض 

یصابون ببعض اآلثار الجانبیة البسیطة.
تحدث إلى طبیبك او الصیدلي  أو احصل على المساعدة الطبیة 
إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من ھذه اآلثار الجانبیة أو أي آثار  


