
 
AMARREX 

Caplets 
 

Prescription Only Medicine 
 

Composition: 
Amarrex 1: Each tablet contains:  
Glimepiride     1 mg 
Amarrex 2: Each caplet contains:  
Glimepiride     2 mg 
Amarrex 3: Each caplet contains:  
Glimepiride     3 mg 
Amarrex 4: Each caplet contains:  
Glimepiride     4 mg 

 
Therapeutic Activity: 
Oral hypoglycemic drug of the sulfonylurea class. 
 
When should this preparation not be used: 
Amarrex caplets are contraindicated in the following cases: 
- Patients with known hypersensitivity to the Glimepiride, other sulfonylureas, and   
   other sulfonamides. 
- Patients with diabetic ketoacidosis, with or without coma.  
- During pregnancy and breast feeding, and in children. 
 
Precautions: 
- The caplets contain lactose and may cause an allergic reaction to patients sensitive to    
   lactose.    
- All sulfonylurea drugs are capable of producing severe hypoglycemia. 
- Fasting blood glucose should be monitored periodically to determine therapeutic 

response. 
- Glycosylated hemoglobin should also be monitored, usually every 3 to 6 months. 
- Do not drink alcohol while taking this drug. 
- A correct diet, regular, sufficient physical exercise & decrease body weight are 

important to achieve optimal control of blood glucose.  
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Amarrex caplets some side effects may occur 
during the course of treatment such as:  
- Hypoglycemia: include headache, ravenous hunger, lassitude, sleepiness, disordered 

sleep, restlessness, impaired concentration, dizziness. 
- Temporary visual impairment 
- Digestive tract: nausea, vomiting, sensations of pressure or fullness in the 

epigastrium, abdominal pain, and diarrhea. 
- Allergic skin reaction, shallow respiration or bradycardia. 
 
Drug Interactions: 
If you are taking another medicine concomitantly or if you have just finished 
treatment with another medicine inform your physician in order to prevent hazards or 
lack of efficacy resulting from drug interactions. 
This is especially important for the drugs belonging to the following classes: 



Non-steroidal anti-inflammatory and other drugs that are highly protein bound, such 
as salicylates, sulfonamides, chloramphenicol, coumarins, probenecid, monoamine 
oxidase inhibitors, beta-adrenergic blocking agents and miconazole. 
Thiazide and other diuretics, corticosteroids, phenothiazines, thyroid products, 
estrogens, oral contraceptives, phenytoin, nicotinic acid, sympathomimetics, and 
isoniazid. 
 
Do not take this medicine without consulting your physician before starting 
treatment: 
- If you have an impaired renal function. 
- If you are suffering from adrenal, pituitary, or hepatic insufficiency 
- If you have cardiac dysfunction. 
- If you are suffering from malnutrition. 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If an excessive dose is taken, or if a child swallowed the medication accidentally, 

seek help at an emergency and take the remaining medicine with you. 
3. Do not induce vomiting without consulting the physician. 
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure you   
    are using the right medication. 
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after that date.  
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. Use the drug only as prescribed. In the case any adverse effect not mentioned in the 

leaflet develops, discontinue use and consult your physician. 

Directions For Use: 
- The dose is according to physician’s instructions. 
- Do not cruch the caplets, swallow with a full glass of water. 
- Do not double the dose. 
 
Missed Dose: 
Take the missed dose as soon as you remember, unless it is the time for your next 
dose, skip the missed one and continue as your regular dose schedule. 
 
Storage: 
Store at room temperature between 15-30ºC. 
 
Presentation: 
Amarrex 1: A box of 30 Tablets. 
Amarrex 2: A box of 30 Caplets. 
Amarrex 3: A box of 30 Caplets. 
Amarrex 4: A box of 30 Caplets. 
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  هذا الدواء ملزم بوصفة طبية
  

  :التركيبة الدوائية
  :كل قرص يحتوي على: 1أماركس 

  ملغم 1جليميبرايد    
  :كل قرص يحتوي على: 2أماركس 

  ملغم 2جليميبرايد    
  :كل قرص يحتوي على: 3أماركس 

  ملغم 3جليميبرايد    
  :كل قرص يحتوي على: 4أماركس 

  غممل 4جليميبرايد    
  

  :الفاعلية العالجية
  .خافض لسكر الدم من مجموعة السلفونيل يوريا التي تؤخذ عن طريق الفم

  
  :العالجهذا استعمال  متى يمنع

  :في الحاالت التالية أماركسيمنع استخدام اقراص 
  .ناميدللجليميبرايد،ألحد مركبات السلفونيل يوريا أو مركبات السلفو للمرضى الذين لديهم حساسية معروفة -
  .مع أو بدون إغماء مض الكيتوني السكريالمرضى الح -
    .لدى االطفالخالل فترة الحمل واإلرضاع، و -
  

  :االحتياطات
  سية للمرضى الذين لديهم حساسية   كتوز والتي قد تسبب تفاعالت تحستحتوي اقراص أماركس على مادة الال -

   .   لمادة الالكتوز   
  .يوريا ي نسبة السكر في الدم واردة عند استخدام جميع أدوية السلفونيلاحتمال حدوث انخفاض حاد ف -
 .بشكل دوري لتحديد االستجابة العالجية للدواءيجب عمل فحص السكر الصومي و -
 .اشهر 6إلى  3كل عادة يجب مراقبة جليكوسيل الهيموجلوبين،  -
 .تجنب شرب الكحول أثناء تناول الدواء -
    رياضية المنتظمة والكافية، وتخفيف الوزن جميعها مهمة لتحقيق ضبط أكبر الحمية الصحيحة، التمارين ال -

 .لجلوكوز الدم
  

  :الجانبية األعراض
قد تحدث بعض االعراض الجانبية خالل فترة العالج  أماركسالمرغوبة القراص العالجية التأثيرات  إلى إضافة

  :مثل
إعياء، نعاس، نوم غير منتظم، تعب، خلل في صداع، جوع شديد، : انخفاض نسبة سكر الدم، وأعراضه هي -

 .التركيز، دوار
 خلل مؤقت في النظر -
 .سهالاإلمتالء أعلى المعدة، ألم البطن وغثيان، قيء، شعور بالضغط أو اال: الجهاز الهضمي -
 .تفاعالت جلد تحسسية، بطء في التنفس أو في القلب -



  
  :التفاعالت بين االدوية

تجنب او انتهيت مؤخراً من العالج بدواء اخر اعلم طبيبك بذلك لي نفس الوقت آخر فاً تستخدم دواءاذا كنت 
، هذا مهم خصوصاً لألدوية التي تنتمي إلى األدوية بين تفاعالتتي تنتج من الالالعالج نجاعة  المخاطر او قلة

  :المجموعات التالية
ليسيالت، اويدية و األدوية األخرى التي ترتبط بالبروتين بشكل كبير، مثل السيرمضادات االلتهابات غير الست

السلفوناميدات، كلورامفينيكول، كومارين، بروبنيسيد، مثبطات أنزيم أكسيد أحادي األمين، مثبطات البيتا 
  .ادرينالين و ميكونازول

  ات، مستحضرات الثايرويد، اإلستروجينات،يدايزاالثيازايد ومدرات البول األخرى، الكورتيكوستيرويدات، الفينوث
  .واأليزونيازيدموانع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم، فينيتوين، حامض النيكوتين، مقلدات الوردي، 

  
  :قبل بدء العالجاستشارة طبيبك  دون تستخدم هذا الدواء ال
  عطل في وظائف الكلى ذا كنت تعاني من إ -
  .خامي أو كبديقصور كظري، نتعاني من إذا كنت  -
  .إذا كنت تعاني من خلل في القلب -
  .إذا كنت تعاني من سوء التغذية -
  

  :لتجنب التسمم
  .االدوية بعيداً عن متناول ايدي االطفال  احفظ. 1
يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ ، تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ  ذاااذا تناولت جرعة زائدة او . 2

  .لمتبقية من الدواءمع اخذ الكمية ا
  .دون استشارة الطبيب احداث التقيؤال تحاول . 3
  .اقرأ التعليمات لتتأكد انك تأخذ الدواء المناسبال تتناول دواءك في الظالم و. 4
 .تأكد دائماً من تاريخ نهاية صالحية الدواء وال تأخذ الدواء بعد هذا التاريخ. 5
  .خالل فترة التخزين الشديدتينرطوبة لالحرارة ولتعريض الدواء  تجنب. 6
غير واردة في النشرة، توقف عن  جانبية اعراض أي في حالة ظهور. تناول الدواء حسب الوصفة فقط. 7

  .كطبيباعلم  العالج واستخدام 
  

  :تعليمات االستخدام
  .الجرعة حسب إرشادات الطبيب -
  مع كأس من الماء الدواء تناولال تقم بمضغ األقراص، و  -
  .تقم بمضاعفة الجرعةال  -
  

  :في حال نسيان جرعة
ن خذ الجرعة  ذكر ولك ا تت ية حالم ية واكمل حسب المنس اترك الجرعة المنس ة ف رب موعد الجرعة التالي اذا اقت

  .جدول الجرعات االعتيادي
  

  :التخزين
  .م°30 - 15يحفظ على درجة حرارة الغرفة ما بين 



  
  :العبوة

  .قرص 30علبة تحتوي على : 1أماركس 
  .قرص 30علبة تحتوي على : 2أماركس 
  .قرص 30علبة تحتوي على : 3أماركس 
  .قرص 30علبة تحتوي على : 4أماركس 
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