 .2לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:
•אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים
אשר מכילה התרופה (לרשימת המרכיבים הבלתי פעילים ,ראה סעיף
.)6
•הנך נוטל פתידין או כל משכך כאבים אחר ממשפחת האופיואידים כגון
קודאין או טרמדול.
•הנך נוטל תרופות נוגדות דיכאון (ראה תגובות בין תרופתיות) .יש
להפסיק נטילת תרופות נוגדות דיכאון מספר שבועות לפני נטילת
סלג'ין.
•הנך נוטל מעכבי מונואמין אוקסידאז כגון האנטיביוטיקה לינזוליד.
•הנך נוטל תרופות לטיפול במיגרנה כגון סומטריפטאן ,נאראטריפטאן,
זולמיטריפטאן ,ריזאטריפטאן.
•הנך נוטל תרופות סימפתומימטיות כגון תרופות לטיפול באסטמה או
להקלה בגודש באף.
•הנך סובל מכיב קיבה או מכיב בתריסריון.
•הנך סובל מהפרעת תנועה או שריר שאינה קשורה למחלת
הפרקינסון.

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד
שם התרופה צורתה וחוזקה

סלג'ין  5מ"ג טבליות

הרכב:
כל טבליה מכילה :סלג'ילין הידרוכלוריד  5מ"ג
Selegiline Hydrochloride 5 mg
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים (ראה סעיף )6
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה .עלון זה מכיל
מידע תמציתי על התרופה .אם יש לך שאלות נוספות ,פנה אל הרופא או
אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך .אל תעביר אותה לאחרים .היא עלולה
להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

 .1למה מיועדת התרופה?

טיפול במחלת פרקינסון או בתסמינים של מחלה זו.
קבוצה תרפויטית :מעכבי מונואמינאקסידאז סוג .B

נטילת סלג'ין עם לבודופה
אין להשתמש בסלג'ין ביחד עם לבודופה ,אם הנך סובל מאחד מהמצבים
שלהלן:
•בעיות לב או כלי דם (מחלה קרדיווסקולארית).
•כאבים בחזה (תעוקת חזה).
•יתר לחץ דם.
•פעימות לב מהירות או לא סדירות (למשל טכיקרדיה או הפרעות בקצב
הלב).
•פעילות יתר של בלוטת התריס.
•ברקית (גלאוקומה) צרת זווית.
•גידול של בלוטת יותרת הכליה ( )pheochromocytomaאו של
הערמונית (אדנומה של הערמונית).
•בעיות נפשיות רציניות (כגון :סכיזופרניה או שיטיון (דמנציה) במצב
מתקדם).
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בסלג'ין ,ספר לרופא אם:
•הנך סובל מיתר לחץ דם לא מאוזן ,תעוקת חזה ,פעימות לב חזקות,
הפרעות בקצב הלב.
•הנך סובל מבעיות בכליות או בכבד.
•הנך סובל ממחלה נפשית ,חרדה או בעיות שינה.
•יש לך היסטוריה של כיב קיבה.
•הנך נוטל תרופה הנקראת לבודופה העלולה לגרום לנסערות ותנועות
בלתי נשלטות .יתכן שתצטרך מעקב רפואי תכוף ,והרופא שלך עשוי
לשנות לך את המינון של סלג'לין.
•הנך עומד לעבור ניתוח .סלג'ין עלול להתנגש עם חלק מהחומרים
המשמשים להרדמה כללית.
•יש לך היסטוריה של דחפים או התנהגויות בלתי נשלטים (כגון :הימורים,
התנהגות מינית מופרזת) (ראה סעיף  – 4תופעות לוואי).
ילדים ומתבגרים
תרופה זו אינה מיועדת לילדים מאחר ולא נבדקה בילדים.
תגובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח ,או אם לקחת לאחרונה ,תרופות אחרות כולל
תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה ,ספר על כך לרופא או לרוקח.
במיוחד אם אתה לוקח:
•אמנטדין ,דופמין או לבודופה (לטיפול בפרקינסון).
•תרופות נוגדות דיכאון כגון :ציטלופרם ,אסציטלופרם ,פלוקסטין,
פלובוקסמין ,פרוקסטין ,סרטרלין ,ונלפקסין ,אמיתריפטילין,
פרוטריפטילין .אין ליטול תרופות אלו עם סלג'ין.
•פתידין או כל משכך כאבים אחר ממשפחת האופיואידים כגון קודאין או
טרמדול .אין ליטול תרופות אלו עם סלג'ין.

•לינזוליד-אנטיביוטיקה .אין ליטול תרופה זו עם סלג'ין.
•תרופות סימפתומימטיות כגון תרופות לטיפול באסטמה ,להקלה בגודש
באף .אין ליטול תרופות אלו עם סלג'ין.
•תרופות לטיפול במיגרנה כגון סומטריפטאן ,נאראטריפטאן,
זולמיטריפטאן ,ריזאטריפטאן .אין ליטול תרופות אלו עם סלג'ין.
•תרופות לטיפול ביתר או בתת לחץ דם.
•תרופות למצב רוח ולטיפול במחלות נפשיות.
•תרופות נוגדות חרדה ,לטיפול בהפרעות שינה או להרפיית שרירי
המעיים (תרופות הפועלות על מערכת העצבים המרכזית).
•תרופות לאלחוש או להרדמה.
•תרופות לטיפול בבעיות לב (כגון :דיגיטליס)  -יתכן ותצטרך מעקב רפואי
תכוף.
•תרופות לדילול דם (נוגדי קרישה)  -יתכן ותצטרך מעקב רפואי תכוף.
•תרופות לטיפול הורמונלי חלופי (.)HRT
•אלטריטמין  -לטיפול בסרטן השחלות.
•גלולות למניעת הריון (יש להיוועץ עם הרופא לגבי אמצעי מניעה נוספים).
סלג'ין צריך תקופה מסוימת על מנת לעבור פינוי מלא מהגוף ,לפני נטילת
תרופות מסוימות אחרות .יש להיוועץ עם הרופא באם הנך מתכוון להתחיל
טיפול תרופתי אחר.
שימוש בתרופה ומזון
ניתן ליטול סלג'ין עם מזון ושתיה.
הרופא עלול להמליץ לך להימנע מנטילת מאכלים מסוימים המכילים
טירמין כגון :גבינה ,פול ,מרק בשר ,תמצית שמרים או מוצרי סויה
מותססים.
שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול
יש להימנע מצריכת אלכוהול בתקופת הטיפול בסלג'ין.
הריון ,הנקה ופוריות
אין להשתמש בסלג'ין אם את בהריון ,חושבת שאולי את בהריון או מתכננת
להיכנס להריון.
אין להשתמש בסלג'ין אם את מניקה.
יש להיוועץ עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה.
לא קיים מידע לגבי השפעה על הפוריות.
נהיגה ושימוש במכונות
יש להימנע מנהיגה או מהפעלת מכונות מסוכנות בזמן השימוש בתרופה,
אם הנך סובל מסחרחורת ,ישנוניות ו/או האטה בתגובתיות.
סלג'ין עשויה לגרום לתחושת סחרחורת או ישנוניות .אין לנהוג בזמן
השימוש בתרופה ,לפני שידוע לך כיצד התרופה משפיעה עליך.
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
סלג'ין מכיל לקטוז .אם נאמר לך על ידי רופא ,שיש לך אי סבילות לסוכרים
מסוימים ,היוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.

 .3כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בסלג'ין תמיד בהתאם להוראות הרופא .עליך לבדוק עם
הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד .אין לעבור על המנה
המומלצת.
מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:
למבוגרים ולילדים מעל גיל  – 12טבליה אחת בבוקר וטבליה אחת בצהריים
או  2טבליות בבוקר.
אין לעבור על המנה המומלצת.
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים.
יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל.
צורת הנטילה:
לבלוע את התרופה עם מעט מים.
כתישה/חצייה/לעיסה:
במקרה הצורך ניתן לכתוש את הטבליה.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד או מישהו אחר,
מן התרופה ,פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת
התרופה איתך.
תסמינים של מנת יתר כוללים עצבנות ,חוסר מנוחה ,עייפות ,כאב ראש

חזק ,רעד ,לחץ דם גבוה או נמוך ,קשיי נשימה ,קוצר נשימה ,הזיות,
סחרחורת ,דופק מהיר ולא סדיר ,כאבים בחזה ,התכווצויות שרירים
חמורות ,חום ,הזעת יתר ,איבוד הכרה והתקפים.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד יש ליטול מנה מיד כשנזכרת .אם
נזכרת רק בשעות אחה"צ המאוחרות או בערב יש לדלג על המנה ששכחת.
בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא .גם אם חל שיפור במצב
בריאותך ,אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל
תרופה .הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה ,היוועץ ברופא או
ברוקח.

 .4תופעות לוואי

כמו בכל תרופה ,השימוש בסלג'ין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק
מהמשתמשים .אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי .יתכן ולא תסבול
מאף אחת מהן.
תופעות לוואי שכיחות מאוד ( - )very commonמשפיעות על יותר
ממטופל  1מתוך :10
•כאב בפה וחניכיים נפוחות (דלקת הפה)
תופעות לוואי שכיחות ( - )commonמשפיעות על  1עד  10מטופלים
מתוך :100
•קושי בשליטה בתנועתיות ואיבוד שיווי משקל ,נפילות
•האטה בקצב הלב (ברדיקרדיה)
•סחרחורת ,התעלפות ,כאב ראש ,רעד
•הפרעות שינה ,בלבול ,הזיות
•דיכאון
•לחץ דם גבוה או נמוך
•בדיקות כבד לא תקינות עקב עליה באנזימי כבד
•בחילות ,עצירות ,שלשול ,כיבים בפה
•אף סתום ,כאבי גרון
•כאבי גב ,כאבי מפרקים ( ,)arthralgiaהתכווצות שרירים
•עייפות
•תחושת סחרור (ורטיגו)
•הזעת יתר
תופעות לוואי שאינן שכיחות ( - )uncommonמשפיעות על  1עד 10
מטופלים מתוך :1,000
•כאב בחזה (תעוקת לב) ,עצבנות ,נפיחות בקרסוליים
•קצב לב מהיר ,לא סדיר ,לא יציב (פלפיטציות  -דפיקות לב)
•בעיות שינה ,חלומות מוזרים ,חרדה או עצבנות ,שינויים במצב הרוח,
פסיכוזה
•קוצר נשימה
•ראייה מטושטשת
•ירידה בלחץ הדם העלולה לגרום לתחושת קלילות במיוחד בעת מעבר
פתאומי לעמידה
•הפרעות בתחילת מתן השתן ,תוך כדי מתן השתן ובעת הפסקת מתן
השתן ,או שינוי בתדירות מתן השתן.
•הפרעות בתפקוד כבד עקב עליה באנזימי כבד (עלייה זמנית של רמת
האנזים )ALAT
•חולשת שרירים (מיופתיה)
•ירידה בתאי הדם הלבנים ( )leukocytopeniaובטסיות דם
(תרומבוציטופניה) העלולה להגדיל את הסיכון לדימומים ,שטפי דם או
זיהומים.
•אובדן תיאבון
•כאב גרון (דלקת בלוע) ,יובש בפה
•נשירת שיער ,שלפוחיות או כתמים על העור.
תופעות לוואי נדירות ( - )rareמשפיעות על  1עד  10מטופלים מתוך
:10,000
•ירידה בלחץ הדם העלולה לגרום לתחושת קלילות ,סחרחורת או עילפון
במיוחד בעת מעבר פתאומי לעמידה

•תגובות עוריות
תופעות לוואי ששכיחותן לא ידועה (השכיחות לא ניתנת להערכה
בהתאם לנתונים הזמינים) ,אולם ניתן להתייחס לתופעות הלוואי האלה
בשכיחות מאוד נדירה:
•עודף מיניות (שינוי בהתנהגות ובפעילות המינית ,המהווה דאגה
משמעותית לחולה או לאחרים)
•דחפים בלתי רגילים ו/או התנהגויות בלתי רגילות (כגון הימורים מופרזים
או התנהגויות אחרות)
•חוסר יכולת או קושי במתן שתן
תופעות לוואי המופיעות בשילוב סלג'ין עם לבודופה:
שילוב של סלג'ין עם לבודופה עלול להגביר את הופעת תופעות הלוואי
של לבודופה ,לדוגמא:
•תנועות מוגזמות בלתי נשלטות לאחר נטילת התרופה שלך
•בלבול ,הזיות ,בעיות שינה ,עצבנות ,חוסר מנוחה
•דפיקות לב (פלפיטציות) ,קצב לב לא סדיר ,לא יציב ,כאב בחזה ,נפיחות
בקרסוליים וקוצר נשימה
•בחילות ,סחרחורת ,תחושת עילפון ,יובש בפה ,חוסר תיאבון ,בעיות
במתן שתן
•ירידה בלחץ הדם העלולה לגרום לסחרחורת או עילפון במיוחד בעת
מעבר פתאומי לעמידה
•עודף מיניות (שינוי בהתנהגות ובפעילות המינית ,המהווה דאגה
משמעותית לחולה או לאחרים)
•ירידה בתאי הדם הלבנים ( )leukocytopeniaובטסיות דם
(תרומבוציטופניה) העלולה להגדיל את הסיכון לדימומים ,שטפי דם או
זיהומים ובעיות כבד זמניות
•כאב ראש ,תגובות עוריות ,נשירת שיער
תופעות אלו חולפות בדרך כלל כאשר מורידים את מינון הלבודופה .אם
אתה חווה אחת מהתופעות הנ"ל ,היוועץ ברופא שלך לגבי הקטנת המינון.
אם הופיעה תופעת לוואי ,אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה ,או כאשר
אתה סובל מתופעת לוואי שלא צויינה בעלון ,עליך להתייעץ עם הרופא.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור
"דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר
משרד הבריאות ( )www.health.gov.ilהמפנה לטופס המקוון לדיווח על
תופעות לוואי ,או ע"י כניסה לקישורhttps://sideeffects.health.gov.il/ :

 .5איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ
להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה .אל תגרום
להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ( )EXPהמופיע על גבי
האריזה .תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
תנאי אחסון :יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ.25°C-

 .6מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
Lactose, maize starch, crospovidone, povidone, hydrogenated
vegetable oil, colloidal silicone dioxide.
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
כל טבליה של סלג'ין הינה עגולה בצבע לבן-צהבהב .כל אריזה מכילה
 1, 2, 5, 6, 10, 20, 50, 100מגשיות המכילות  10טבליות בכל מגשית.
ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
069272827800
יצרן ובעל הרישום :כצט תעשיות כימיות בע"מ ,קרית מלאכי ,ת.ד.385 .
פורמט עלון זה נקבע על-ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר
בתאריך אוקטובר  2010ועודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות
בתאריך אפריל .2020
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה נוסח בלשון זכר .על אף זאת,
התרופה מיועדת לבני שני המינים.

نشرة ط ّبيّة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986
يُسوّ ق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط
اسم الدواء ،شكله وعياره

سيلجين  5ملغ أقراص

التركيبة:
يحتوي كل ّ قرص على :سيليجيلين هيدروكلوريد  5ملغ
Selegiline Hydrochloride 5 mg
الموا ّد غير الفعّالة ومسبّبات الحساسيّة (انظر البند )6
اقرأ النشرة بإمعان ح ّتى نهايتها قبل استعمالك للدواء .تحتوي هذه النشرة على معلومات
مل ّخصة عن الدواء .إذا تو ّفرت لديك أسئلة إضافيّة ،فراجع الطبيب أو الصيدليّ .
لقد وُ صف هذا الدواء من أجل عالجك .ال تعطه لآلخرين .قد يضرّهم الدواء ح ّتى لو بدا لك
أنّ حالتهم الط ّبيّة مشابهة.

 .1أليّ غرض مخصّص هذا الدواء؟

لعالج مرض الرعاش (پاركينسون) أو لعالج أعراض هذا المرض.
الفصيلة العالجيّة :مثبّطات مونو أمين أوكسيداز من النوع .B

 .2قبل استعمال الدواء

ال يجوز استعمال الدواء إذا:
•كنت حسّاسًا (أرج ًّيا) للمادّة الفعّالة أو أليّ واحد من المر ّكبات األخرى التي يحتوي
عليها الدواء (لقائمة المر ّكبات غير الفعّالة ،انظر البند .)6
•كنت تستعمل پيثيدين أو أيّ مس ّكن آالم آخر من فصيلة األفيونات مثل كوديئين أو
ترامادول.
•كنت تستعمل أدوية مضادّة لالكتئاب (انظر التفاعالت بين األدوية) .يجب إيقاف
استعمال األدوية المضادّة لالكتئاب قبل استعمال سيلجين ببضعة أسابيع.
•كنت تستعمل مثبّطات مونو أمين أوكسيداز مثل المضا ّد الحيويّ لينيزوليد.
•كنت تستعمل أدوية لعالج الميچرينا مثل سوماتريپتان ،ناراتريپتان ،زولميتريپتان،
ريزاتريپتان.
•كنت تستعمل األدوية المحاكية الو ّديّة مثل األدوية لعالج الربو أو لتخفيف احتقان
األنف.
•كنت تعاني من قرحة المعدة أو من قرحة االثني عشر.
•كنت تعاني من اضطراب في الحركة أو في العضل ال ّ
يمت بصلة لمرض
الپاركينسون.

استعمال سيلجين مع ليڤودوپا
ال يجوز استعمال سيلجين بالتزامن مع ليڤودوپا ،إذا كنت تعاني من إحدى الحاالت التالية:
•مشاكل في القلب أو في األوعية الدمويّة (مرض قلبيّ وعائيّ ).
•آالم في الصدر (ذبحة صدريّة).
•فرط ضغط الدم.
•د ّقات قلبيّة سريعة أو غير منتظمة ً
(مثل تسرُّ ع القلب أو اضطرابات في نظم القلب).
•فرط نشاط الغدّة الدرقيّة.
•زرق (چالوكوما) ضيّق الزاوية.
•ورم في الغدّة الكظريّة ( )pheochromocytomaأو ورم البروستاتا (ورم غدّة
البروستاتا).
•مشاكل نفسيّة خطيرة (مثل :الفُصام أو الخرف في حالة متقدّمة).
تحذيرات خاصّة تتع ّلق باستعمال الدواء
قبل العالج بسيلجين ،أخبر الطبيب إذا:
•كنت تعاني من فرط ضغط الدم غير الخاضع للسيطرة ،الذبحة الصدريّة ،د ّقات القلب
القويّة ،اضطرابات نظم القلب.
•كنت تعاني من مشاكل في الكليتين أو في الكبد.
•كنت تعاني من مرض نفسيّ  ،قلق أو مشاكل في النوم.
ماض من قرحة المعدة.
•كان لديك ٍ
•كنت تستعمل دوا ًء يسمّى ليڤودوپا قد يسبّب الهياج والحركات الالإراديّة .قد تحتاج إلى
متابعة ط ّبيّة متواترة ،وقد يغيّر لك طبيبك جرعة سيليجيلين الدوائيّة.
•كنت ستخضع لعمليّة جراحيّة .قد يتعارض سيلجين مع بعض الموا ّد المستعملة للتخدير
العا ّم.
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ماض من الدوافع أو السلوكيّات الالإراديّة (مثل :القِمار ،السلوك الجنسيّ
•كان لديك ٍ
المفرط) (انظر البند  – 4األعراض الجانبيّة).
األوالد والمراهقون
هذا الدواء غير مخصّص لألوالد أل ّنه لم يت ّم فحصه لدى األوالد.
التفاعالت بين األدوية
إذا كنت تستعمل اآلن ،أو قد استعملت ّ
مؤخرً ا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون
وصفة طبيب وإضافات غذائيّة ،فأخبر الطبيب أو الصيدليّ بذلك .خاص ًّة إذا كنت
تستعمل:
•أمانتادين ،دوپامين أو ليڤودوپا (لعالج الپاركينسون).
•أدوية مضادّة لالكتئاب مثل :سيتالوپرام ،إيسيتالوپرام ،فلوكسيتين ،فلوڤوكسامين،
پاروكسيتين ،سيرترالين ،ڤينالفاكسين ،أميتريپتيلين ،پروتريپتيلين .ال يجوز استعمال
هذه األدوية مع سيلجين.
•پيثيدين أو أيّ مس ّكن آالم آخر من فصيلة األفيونات مثل كوديئين أو ترامادول .ال يجوز
استعمال هذه األدوية مع سيلجين.
•لينيزوليد  -مضا ّد حيويّ  .ال يجوز استعمال هذا الدواء مع سيلجين.
•األدوية المحاكية الو ّديّة مثل األدوية لعالج الربو ،لتخفيف احتقان األنف .ال يجوز
استعمال هذه األدوية مع سيلجين.
•أدوية لعالج الميچرينا مثل سوماتريپتان ،ناراتريپتان ،زولميتريپتان ،ريزاتريپتان .ال
يجوز استعمال هذه األدوية مع سيلجين.
•أدوية لعالج فرط ضغط الدم أو نقص ضغط الدم.
•أدوية تحسين المزاج واألدوية لعالج األمراض النفسيّة.
•أدوية مضادّة للقلق ،لعالج اضطرابات النوم أو إلرخاء عضالت األمعاء (أدوية ّ
تؤثر
على الجهاز العصبيّ المركزيّ ).
•أدوية للتخدير الموضعيّ أو العا ّم.
•أدوية لعالج مشاكل القلب (مثل :ديچيتاليس)  -قد تحتاج إلى متابعة ط ّبيّة متواترة.
ّ
التخثر)  -قد تحتاج إلى متابعة ط ّبيّة متواترة.
•أدوية لتمييع الدم (مضادّات
•أدوية للعالج الهورمونيّ التعويضيّ (.)HRT
•ألتريتامين  -لعالج سرطان المبيض.
•حبوب منع الحمل (يجب استشارة الطبيب بالنسبة لوسائل منع الحمل األخرى).
ّ
يحتاج الجسم إلى فترة معيّنة من أجل التخلص من سيلجين بشكل تا ّم ،قبل استعمال أدوية
معيّنة أخرى .يجب استشارة الطبيب إذا كنت تنوي البدء بعالج دوائيّ آخر.
استعمال الدواء والطعام
يمكن تناول سيلجين مع الطعام والشراب.
قد يوصيك الطبيب باالمتناع عن تناول أطعمة معيّنة تحتوي على تيرامين مثل:
الجبنة ،الفول ،مرق اللحم ،خالصة الخميرة أو منتجات الصويا المختمرة.
استعمال الدواء واستهالك الكحول
يجب االمتناع عن استهالك الكحول خالل فترة العالج بسيلجين.
الحمل ،اإلرضاع والخصوبة
حامل أو ّ
ً
ً
تخططين للحمل.
حامل ،تظ ّنين أ ّنك قد تكونين
ت
ال يجوز استعمال سيلجين إذا كن ِ
ت مرضعًا.
ال يجوز استعمال سيلجين إذا كن ِ
يجب استشارة الطبيب أو الصيدليّ قبل استعمال الدواء.
ال تتو ّفر معلومات بخصوص التأثير على الخصوبة.
السياقة واستعمال الماكنات
يجب االمتناع عن السياقة أو تشغيل الماكنات الخطرة خالل فترة استعمال الدواء ،إذا كنت
تعاني من دوار ،ميل إلى النوم و/أو تباطؤ في التجاوب.
قد يسبّب سيلجين شعورً ا بالدوار أو بالميل إلى النوم .ال يجوز السياقة خالل فترة استعمال
الدواء قبل أن تعلم كيف ّ
يؤثر الدواء عليك.
معلومات هامّة عن بعض مر ّكبات الدواء
يحتوي سيلجين على الالكتوز .إذا أخبرك الطبيب بأنّ لديك عدم تحمّل لس ّكريّات معيّنة،
فاستشر الطبيب قبل استعمال الدواء.

 .3كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال سيلجين دومًا بموجب تعليمات الطبيب .عليك استشارة الطبيب أو الصيدليّ
إذا لم تكن متأ ّكدًا من الجرعة الدوائيّة ومن كيفيّة العالج بالمستحضر.
الجرعة الدوائيّة وكيفيّة العالج سيحدّدهما الطبيب فقط .يُمنع تجاوُ ز الجرعة الموصى بها.
الجرعة الدوائيّة االعتياديّة عند غياب أمر آخر من الطبيب:
للبالغين واألوالد الذين س ّنهم فوق الـ  - 12قرص واحد في الصباح وقرص واحد في
الظهيرة أو قرصان في الصباح.
يُمنع تجاوُ ز الجرعة الموصى بها.
هذا الدواء عاد ًة غير مخصّص لألوالد.

