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نشرة دوائية

قتريل
قليميبرايد

أقراص 3 ملغ و4 ملغ
))

يجب عدم استخدام قتريل في الحاالت التالية:

1. ما هو قتريل وما هي إستخداماته
2. معلومات تهمك قبل إستخدام الدواء

3. كيفية اإلستخدام
4. تعليمات اإلستخدام

5. اآلثار الجانبية المحتملة
6. كيفية تخزين  الدواء

7. معلومات إضافية
8. معلومات الشركة المصنعة و معلومات المنتج

9. تاريخ إعداد النشرة 

معلومات النشرة:

 حافظ على هذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، إسأل طبيبك أو الصيدلي

 تم وصفه هذا الدواء لك فقط. ال يجب إعطائه الخرين حتى لو كانت
أعراضهم نفس اعراضك

 إذا الحظت أي آثار جانبية سواء كانت مذكورة في هذه النشرة او غير
مذكورة ، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي
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 قتريل دواء يؤخذ عن طريق الفم للمساعدة في خفض نسبة السكرفي الدم. وينتمي
لمجموعة من األدوية تسمى السلفونيل يوريا

قتريل يعمل عن طريق زيادة كمية األنسولين الصادرة من البنكرياس
 يستخدم قتريل في عالج داء السكري من النوع 2. عندما تفشل الحمية الغذائية

والتمارين الرياضية وانقاص الوزن في ضبط مستوي السكر في الدم

.
.

ما هو قتريل وما هي إستخداماته .1

 إذا كنت تعاني من حساسية ألقراص قتريل أو أدوية السلفونيل يوريا األخرى 
 مثل غليبينكالميد أو السلفوناميدات و أدوية االلتهابات البكتيرية مثل

سلفاميثوكسازول أو أي من المكونات األخرى من هذا الدواء
إذا كنت تعاني من مرض السكر من النوع 1 ( المعتمد على االنسولين).

 إذا كنت تعاني من الحماض الكيتوني (من مضاعفات مرض السكرحيث يتم رفع 
 مستوى الحمضية في جسمك وقد تظهر عليك بعض االعراض مثل االرهاق

والشعور باالعياء وكثرة التبول وتصلب العضالت
ال يستخدم قتريل في حاالت غيبوبة السكري 

 اذا كنت تتعافي من بعض االصابات , او عملية او عدوي مصحوبة بحمي اواي
 اي شكل من اشكال االجهاد اخطر طبيبك بذلك ربما   تغيير العالج مؤقتا يكون

 ضروريا
إذا كنت تعاني من امراض الكبد او الكلى
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 التأخذ هذا الدواء إذا كان أي من أعاله تنطبق عليك .اوإذا لم تكن متأكدا، و يرجى
التحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل إستخدام قتريل

 انخفاض مستوي الهيموقلوبين وانهيار كريات الدم الحمراء يمكن ان يوجد في بعض
االشخاص الذين يعانون من فقدان انزيم جلكوز -6 فوسفيت ديهايدروجينيز

األطفال والمراهقين
ال ينصح بإستخدام قتريل لألطفال و الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من العمر

تناول قتريل مع أدوية أخرى
أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ، أو قد اخذت مؤخرا أو قد تأخذ أي أدوية أخرى
 يمكن لألدوية التالية أن تزيد من تأثير خفض نسبة السكر في الدم عند تناولها مع قتريل

مما يؤدي حدوث نقص حاد في سكر الدم

.
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:
األدوية المستخدمة لعالج داء السكري (مثل األنسولين أو الميتفورمين 

 األدوية المستخدمة لعالج األلم  (مثل فينايل بيوتازون ,ازوبروبازون ,اوكسيفين
بيوتازون ومثيالت األسبرين

األدوية المستخدمة لعالج التهابات المسالك البولية (مثل السلفوناميدات 
 األدوية المستخدمة لعالج االلتهابات البكتيرية والفطرية (التتراسكلين، 

الكلورامفينيكول، فلوكونازول، ميكونازول، الكينولون، كالريثروميسين
األدوية المستخدمة لكبح تخثر الدم ( مشتقات الكومرين مثل الوارفارين 

األدوية المستخدمة التي تدعم بناء العضالت 
األدوية المستخدمة المستعملة لهرمون الذكورة 

  (MAO مثل فلوكستين ومثبطات ال) األدوية المستخدمة لعالج االكتئاب 
األدوية المستخدمة لخفض مستوى الكوليسترول المرتفع (مثل الفايبريت

  (ACEمثبطات) األدوية المستخدمة لخفض ارتفاع ضغط الدم 
األدوية المستخدمة لعالج عدم اتساق نبضات القلب (ديسوبيراميد 

األدوية المستخدمة لعالج النقرس (الوبيورينول، البروبينسيد،سلفينبيرازون
 األدوية المستخدمة لعالج السرطان (سيكلوفوسفاميد ,ايفوسفاميد وتروفوسمايد

األدوية المستخدمة المستعملة لخفض الوزن (فينفلورامين 
 األدوية المستخدمة لزيادة الدورة الدموية عندما تعطي بالوريد في جرعة عالية

البنتوكسيفيلين
األدوية المستخدمة لعالج الحساسية األنفية مثل حمى القش.( ترايتوكوالين

األدوية المستخدمة في ارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب، أو أعراض البروستاتا
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 يمكن لألدوية التالية أن تقلل من تأثير خفض نسبة السكر في الدم عند تناولها مع
:قتريل مما يؤدي إلى زيادة سكر الدم

مدرات البول الثيازيدية
األدوية المستخدمة لتنشيط الغدة الدرقية (مثل ليفوثيروكسين

األدوية المستخدمة لعالج الحساسية (اإلستيرويدات 
 األدوية المستخدمة لعالج االضطرابات النفسية الشديدة (الكلوربرومازين وغيرها

من مشتقات الفينوثيازين
 األدوية المستعملة لزيادة ضربات القلب، لعالج الربو أو احتقان األنف، السعال 

 ونزالت البرد، وتستخدم لتخفيض الوزن، أو استخدامها في حاالت الطوارئ التي
تهدد الحياة (األدرينالين

األدوية المستخدمة لعالج ارتفاع مستوى الكوليسترول (مثل حمض النيكوتينيك
األدوية المستخدمة لعالج اإلمساك عند استخدامها على المدى الطويل (الملينات

األدوية المستخدمة لعالج نوبات الصرع (مثل الفينيتوين
األدوية المستخدمة لعالج العالت العصبية ومشاكل النوم (المهدئات

األدوية المستخدمة لعالج زيادة الضغط في العين(ازيتازوالمايد
األدوية المستخدمة لعالج ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض سكر الدم(ديازوكسيد 

(rifampicine)األدوية المستخدمة لعالج االلتهابات، والسل   
األدوية المستخدمة لعالج مستويات السكر المنخفضة جدا في الدم (الجلوكاجون 
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:يمكن لألدوية التالية أن تزيد أو تقلل من نسبة السكر في الدم وخفض تأثير قتريل
األدوية المستخدمة لعالج قرحة المعدة (تسمى مضادات

 األدوية المستخدمة لعالج ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب مثل حاصرات بيتا، 
 الكلونيدين، غوانيثيدين وريزيربين. و التي يمكنها إخفاء عالمات نقص سكر الدم

وعليه يجب اخذ الحذر عند استخدام هذه االدوية
قيتريل يمكن ان يزيد او يضعف فعالية االدوية االتية

مثبطات التخثر الدموي ( مشتقات كومارين مثل الوارفين
 كولسيفيالم المستخدم في تقليل مستوي الكوليسترول فان له اثر في امتصاص

 قتريل.ولتجنب هذا االثر ينصح باستخدام قتريل 4 ساعات علي االقل قبل استخدام
كولسيفالم

 قتريل يحتوي علي الالكتوز فاذا اخطرك طبيبك بانك مصاب بعدم تحمل لبعض
السكريات (الكتوز او مشتقات اللبن) يجب استشارة طبيبك قبل استخدام قتريل

استخدام قتريل مع الطعام والشراب
 تناول الكحول قد يزيد أو يقلل من مفعول قتريل في خفض نسبة السكر في الدم

بطريقة ال يمكن التنبؤ بها

الجرعة و طريقة اإلستخدام
طريقة االستخدام

 دائما إستعمل هذا الدواء تماما كما وصف لك طبيبك.  و يجب عليك مراجعة الطبيب
أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدا

الجرعة
 يتم تحديد جرعة من قتريل إعتماداً على االحتياجات الخاصة بك،  ونتائج اختبارات

الدم والبول والسكر من قبل الطبيب
ال تأخذ أكثر من الجرعة التي حددها لك الطبيب
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الجرعة المعتادة كبداية هي قرص 1 ملغ  مرة واحدة في اليوم 
 إذا لزم األمر، فإن طبيبك قد يزيد الجرعة الموصوفة لك بعد إسبوع أو إسبوعين

من العالج
الجرعة القصوى الموصى بها هي 6 ملغ قتريل في اليوم الواحد

 في حالة الجمع بين العالج من قتريل و منظم السكر ميتفورمين أو اإلنسولين 
 سيقوم الطبيب بتحديد الجرعات المناسبة من قتريل، ميتفورمين أو األنسولين بشكل

فردي بالنسبة لك
 جرعتك من قتريل قد  تحتاج إلى تعديل إذا تغير وزنك، أوتغير نمط حياتك او اذا 

 كنت تحت تاثير جهد عالي
يرجى التحدث مع طبيبك إذا إنطبقت عليك أي من هذه الحاالت
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يؤخذ هذا الدواء عن طريق الفم، قبل أو مع أول وجبة رئيسية من اليوم (عادة اإلفطار
ال تسحق أو تمضغ األقراص بل إبتلعها مع كمية مناسبة من الماء.

في حالة نسيان الجرعة
إذا نسيت أخذ الجرعة ال يجب أن تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية

فرط الجرعة ( الجرعة الزائدة

 في حالة إستخدام جرعة زائدة من قتريل قد تكون معرضاً لنقص السكر في الدم لذا
 ينبغي إستخدام كمية كافية من السكر (مثل كمية قليلة من مكعبات السكر, أو عصير

محلى, أو شاي محلى بالسكر) ، وإبالغ الطبيب فورا
 قد تستمر اعراض نقص السكر لفترة من الوقت و من المهم جداً متابعة الحالة بعناية و

اإلقامة بالمستشفى كإجراء وقائي
 يجب ان يري الدكتور العبوة او االقراص المتبقية بالعبوة لتحديد الكمية الماخوذة
 في حالة اإلنخفاض الحاد المصحوب بفقدان الذاكرة أو الغيبوبة يتطلب المريض

معالجة فورية و اإلقامة بالمستشفى للمتابعة
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)األدوية التي تحتوي على الهرمونات الجنسية األنثوية ( مثل االستروجينوبروجيستوجين -

.1

معلومات تهمك قبل إستخدام الدواء .2

كيفية اإلستخدام .3



لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالوكيل فى السودان
شركة  الدومة فارما المحدودة 

 الخرطوم بحري – الصبابي شمال مربع 4 مبنى المني  رقم  3 الطابق الثاني
 الخرطوم

  تلفون

للقيام باإلبالغ عن أي من األعراض الجانبية
المجلس القومي لألدوية والسموم

فاكس
البريد اإللكتروني
الموقع اإللكتروني

رقم التسجيل بالسودان
 أقراص قتريل 3 ملغ: لجنة رقم

أقراص قتريل 4 ملغ

قيتز فارما

اشياء يجب عليك اال تفعلها

 يجب ان تعلم ان ايقاف او عدم انتظام تعاطي الدواء قد ينتج عنه عدم خفض مستوي
 السكر او قد يؤدي الي سوء الحالة . ال يجب التوقف عن إستعمال الدواء من تلقاء

نفسك إال إذا أخبرك الطبيب بالتوقف عن إستعمال قتريل

 في حالة الحمل أو الرضاعة الطبيعية
 ال ينبغي إستعمال قتريل خالل فترة الحمل. أخبري طبيبك إذا كنت، أو تعتقدين أنك قد

تكوني أو تخططي لتصبحي حامال
 قد ينتقل الدواء إلى حليب الثدي.  لذا ال ينبغي أن يستخدم قتريل أثناء الرضاعة

الطبيعية
إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل إستعمال أي دواء

القيادة و إستخدام اآلالت الثقيلة
 قد تقل قدرتك على التركيز أو في ردود األفعال إذا حدث إنخفاض أو إرتفاع في نسبة

 السكر في الدم او تعاني من الرؤية نتيجة لهذه الحاالت. يجب ان تعي انه قد تشكل
 خطورة علي نفسك وعلي االخرين(عند قيادة السيارة او تشغيل االليات) . يرجى أن
 تطلب مشورة طبيبك ما إذا كان يمكنك قيادة سيارة إذا كان لديك نوبات متكررة من

نقص سكر الدم او قليل من النوبات من غير اشارات مسبقة

أخبر طبيبك فورا إذا كنت تواجه أي من األعراض التالية

 الحساسية (بما في ذلك التهاب األوعية الدموية، وغالبا مع طفح جلدي) والتي قد
يصاحبها صعوبة في التنفس، وانخفاض في ضغط الدم

 تغيير في وظائف الكبد بما في ذلك اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، ومشكلة في 
 تدفق العصارة الصفراء  والتهاب الكبد او فشل الكبد

 حساسية  الجلد مثل الحكة والطفح وخاليا النحل  وزيادة الحساسية للشمس .بعض 
اعراض الحساسية  الخفيفة قد تتطور الي اعراض خطيرة

أعراض نقص سكر الدم  بما في ذلك فقدان الوعي 

اآلثار الجانبية األخرى وتشمل 
 حساسية  الجلد مثل الحكة والطفح وخاليا النحل  وزيادة الحساسية للشمس .بعض 

 اعراض الحساسية  الخفيفة قد تتطور الي اعراض خطيرة مثل صعوبة البلع والتنفس
 وتضخم الشفتين واللسان والحلق .وفي حالة ظهور اي من هذه االعراض يجب

اخطار طبيبك فورا
قد يحدث التحسس التفاعلي مع السلفونيوريا , السلفونامايد او االدوية المرتبطة به 
 قد توجد مشاكل في الرؤية مع بداية استعمال قتريل نتيجة للتغير في مستوي السكر

في الدم وهذه االعراض يمكن ان تتحسن سريعا
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تحذيرات أثناء اإلستخدام4.

اآلثار الجانبية المحتملة .5

زيادة إنزيمات الكبد 
.نزيف غير عادي أو كدمات شديدة تحت الجلد

-
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:
240/2014

TB /06/3861:

+92 21111111511
+92 2135057592

info@getzpharma.com

74900
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كراتشي -  باكستان  
المنطقة الصناعية – كورانقي

تلفون
فاكس
ايميل

:
:
:

:

(+249) 183 522263 :

+249120762064 :

info@nmpb.gov.sd :
www.nmpb.gov.sd :

2015 سبتمبر30

ان هذا الدواء

احتفظ بجميع االدوية بعيداً عن متناول األطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
و اتحاد الصيادلة العرب

 الدواء مستحضر طبي يؤثر على صحتك و استخدامه خالفا للتعليمات
 يعرضك للخط

 اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة االستعمال المنصوص عليها و
 تعليمات الصيدالني الذي صرفها لك

ان الطبيب و الصيدالني هما الخبيرين بمنافع و مخاطر االدوية
التقطع مدة العالج المحددة من تلقاء نفسك

التكرر نفس الوصفة الطبية من تلقاء نفسك و بدون استشارة الطبيب
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  أقراص قتريل 3 ملغ: الالكتوز، كبريتات لوريل الصوديوم
(خليوز)، غليكوالت نشاء الصوديوم ، المغنيسيوم اإلستارات، لون األزرق 

أقراص قتريل 4 ملغ: الالكتوز، كبريتات لوريل الصوديوم
(خليوز)، غليكوالت نشاء الصوديوم ، المغنيسيوم اإلستارات، لون وردي 

Avicel PH 102

Avicel PH 102

,

,

المكونات الخاملة:
-

-

Glimepiride :
المكونات

المادة الفاعلة
:

   أقراص قتريل 3 ملغ باللون األزرق الفاتح على شكل قرص مستطيل، محفور عليها
  كلمة"GETZ"على جانب واحد و مقسمة بخط في المنتصف من الجانب اآلخر

 أقراص قتريل 4 ملغ وردية اللون،  على شكل مستطيل، محفور عليها كلمة
 من الجانب واحد و مقسمة بخط في المنتصف  اآلخر

.

.
"GETZ"

-

-

طريقة التخزين
ال يحفظ في درجة حرارة اعلي من

:
30oC

يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس و الرطوبة
يحفظ بعيدا عن متناول األطفال            

يجب أن ال يتم التخلص من األدوية من خالل مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية
 اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من األدوية التي لم تعد مطلوبة. سوف تساعد هذه 

التدابير لحماية البيئة

وصف المنتج

:

.

.
كيفية التخلص من الدواء التالف .6

-
-
-

.
.

.

معلومات اضافية7.

الشركة المصنعة8.

تاريخ إعداد النشرة9.


