
ANAFLAM 
Tablets  

  
Prescription Only Medicine 

 
Composition: 
Each coated tablet contains:  
Diclofenac potassium         50 mg. 
 
Therapeutic Activity: 
A non steroidal anti-inflammatory, with analgesic and antipyretic properties. 
 
Indications: 
Anaflam is indicated in the treatment of the following acute and chronic conditions: 
-Painful post-traumatic inflammatory conditions, and to reduce swelling. 
-Postoperative inflammation and pain. 
-Painful and/or inflammatory conditions in gynaecology e.g. primary dysmenorrhea. 
-Painful syndromes of the vertebral column. 
-Non articular rheumatism. 
-In acute painful inflammatory infections of the ear, nose or throat, e.g. pharyngotonsillitis, otitis. 
 
When should not the preparation be used: 
-Anaflam is contraindicated in patients with known hypersensitivity to Diclofenac potassium. 
-Patients with a history of GI disease 
-Patients with heart failure, hypertension, or other conditions associated with fluid retention 
-Patients with advanced kidney disease 
 -Patients in whom asthma, urticaria, or other sensitivity reaction is precipitated by aspirin or other    

 NSAIDs. 
-Patients less than 14 years of age. 
 
Do not take this medicine without consulting a physician before starting treatment: 
If you are pregnant: Use of Diclofenac potassium in the last 6 months of pregnancy is not 
recommended. 
If you are breast-feeding: Diclofenac potassium is excreted into the breast milk. 
 
How will this medicine affect your daily life: 
Use with caution when performing tasks requiring alertness. 
 
Warning: 
Patients who experience visual disturbances during Anaflam therapy should have an 
ophthalmologic examination. 
 
 
 



 
Drug Interactions: 
If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another 
medicine, inform your physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug 
interactions. e.g. : 
- Potassium-sparing diuretics: Concomitant administration with Diclofenac potassium has resulted 

in increased serum potassium concentration.                                                                                                                    
- Cardiac glycosides: Concomitant administration of digoxin with Diclofenac potassium may 

produce elevation in serum concentrations of digoxin. 
- Methotrexate: Concomitant administration with Diclofenac potassium has resulted in elevation 

of serum concentrations of methotrexate. 
- Aspirin: Concomitant administration of Diclofenac potassium and Aspirin is not generally  

recommended because of the potential of increased adverse effects. 
- Cyclosporine:   Concomitant therapy with Diclofenac potassium may increase cyclosporine's      
   nephrotoxicity.      
 - ACE-inhibitors: NSAIDs may diminish the antihypertensive effect of ACE-inhibitors.                        
- Lithium:   NSAIDs have produced an elevation of plasma lithium levels and a reduction in renal              
   lithium clearance.                                                                                                                                        
-Warfarin: The effects of warfarin and NSAIDs on GI bleeding are synergistic.  

 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of the medicine, adverse reactions may occur during the course of 
treatment, example: 
Stomach upset, nausea, vomiting, bloating, loss of appetite, itching, skin rash, heartburn, ringing 
in the ears, constipation, diarrhea, drowsiness, or blurred vision. 
If you notice other effects not listed above, contact your physician. 
 
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 your physician. 
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure that you are  

  taking the right medication. 
5. Always notice the expiry date, and never use medicines after that date. 
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. Use the drug only as prescribed and do not exceed the recommended dose.  
 
Recommended dosage unless otherwise prescribed by your physician: 
Usual adult dose: One tablet 3 times daily, if necessary 2 tablets may be administered for the first 
dose only. 
After a satisfactory response has been obtained, dosage should be reduced to the minimum dose 
that provides continuing control of symptoms, usually 1-2 tablets daily. 
 
Attention: 
Do not lie down for at least 30 minutes after taking Anaflam. 
 
 



 
Directions for Use: 
-Take Anaflam after meals. 
- It is preferable to take Anaflam with milk or antacids to prevent stomach upset. 
 
Storage: 
Store at a temperature between 15 – 30 °C, away from moisture. 
 
Presentation: 
A box of 10 coated tablets. 
 

 
 

81, Al-Madaress St. 
P.O.Box 58 
BeitJala-Palestine 

  http://www.jclaboratory.com. 
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  فالمنأ
  أقراص

  

ة  ملزم بوصفة طب

ة ة الدوائ ی   :التر

  :حتو على غلفل قرص م

لوفیناك البوتاسیوم           ملغم 50د

  

ة ة العالج  :الفاعل

د له خواص مضادة لاللتهاب ب غیر ستیرو نة و مضادة للحمى، مر  .مس
 

  :االستعماالت

  :ةفالم لعالج الحاالت الحادة و المزمنة التالنأستعمل 

ة - عد الرضح ة  ات(الحاالت االلتهاب   .المؤلمة، و للتخفیف من االنتفاخ) االصا

ة- ات الجراح عد العمل   .حاالت االلتهاب و األلم 

ة في أمراض النساء مثل عسر الطمث االبتدائي/الحاالت المؤلمة و-   .أو االلتهاب

  .المتالزمات المؤلمة للعمود الفقر -

ة-   .الرثّة غیر المفصل

ة المؤلمة الحادة في األذن أو األنف أو الحنجرة مثل التهاب اللوزتین البلعومي و التهاب - في الحاالت االلتهاب

  .األذن

  

منع استعمال العالج   :متى 

لوفیناك البوتاسیومنأمنع استعمال - ة لد عانون من حساس   .فالم للمرضى الذین 

عانون من مرض مزمن في المعد-   .ة و األمعاءللمرضى الذین 

حصر السوائل- ط  عانون من هبو في القلب، ارتفاع ضغط الدم، أو حاالت أخر ترت   .للمرضى الذین 

عانون من مرض متقدم في الكلى-   .للمرضى الذین 



ارا - حصل عندهم رو، ارت ة أخر عند تناولهم أسبیرن أو ) الشر (للمرضى الذین  أو ردود فعل تحسس

ة األخر مضادات االلتها د   .ب غیر الستیرو

 .سنة 14للمرضى الذین تقل اعمارهم عن -

  

  :دون إستشارة الطبیب قبل بدء العالجال تستعمل هذا الدواء 

نت حامال لوفیناك البوتاسیوم في األشهر الستة األخیرة من فترة الحمل: اذا  استخدام د   .ال ینصح 

لوفیناك البوتاس: اثناء فترة الرضاعة  . یوم في الحلیب لد األم المرضعةفرز د
 

ة اتك الیوم   :یف سیؤّثر هذا الدواء على ح

قظة أعمال تستدعي ال ام    .توخى الحذر عند الق

  

  :تحذیر

صرة  اجراء الفحوصات ال قوموا  ا خالل فترة العالج ان  ات في الرؤ عانون من اضطرا على المرضى الذین 

  .الالزمة

  

ة   :التفاعالت بین األدو

نت تستخدم دواءً  ك لتجّنب  في نفس الوقت أو انتهیت مؤخراً  آخراً  اذا  من العالج بدواء آخر، فاعلم طبی

ة   :مثال. المخاطر أو قلة نجاعة العالج التي تحدث نتیجة للتفاعالت بین األدو

ة البوتاسیوم في الدم  - م لوفین: مدرات البول التي تحافظ على    اك البوتاسیوم االستخدام المتزامن مع د

یز البوتاسیوم في مصل الدم     .تزد تر

وسیدات القلب - یز : جال لوفیناك البوتاسیوم قد یؤد الى زادة تر سین مع د   االستخدام المتزامن لدیجو

سین في مصل الدم    .دیجو

سات - یز م: میثوتر لوفیناك البوتاسیوم یؤد الى زادة تر سات في االستخدام المتزامن مع د   یثوتر

.مصل الدم     
لوفیناك : اسبیرن - االستخدام المتزامن لد ة ألمع االبوتاسیوم ال ینصح عادة  سبب زادة احتمال سبیرن 

ة  .حدوث األعراض الجانب
لوفیناك البوتاسیوم العالج المتزامن مع : لوسبورنسا -   قد یؤد الى زادة التسمم الكلو د

لوسبورن     .السا



طات  - طات : ACEمث ة قد تقلل تأثیرات مث د   في خفض ضغط  ACEمضادات االلتهاب غیر الستیرو

  .الدم المرتفع 

الزما و : لیثیوم - ات اللیثیوم في ال ة تؤد الى ارتفاع مستو د انحفاض مضادات االلتهاب غیر الستیرو  

ة الكلى للیثیوم   . في تصف                        
ة على احداث نزف في الجهاز : وارفارن - د الهضمي  تأثیرات الوارفارن و مضادات االلتهاب غیر الستیرو

ادل  ل مت ش ل منهما من مفعول اآلخر(تحدث    ).یزد 
 
 

ة   :األعراض الجانب

ة خالل فترة ا ة للدواء، قد تظهر أعراض جانب   :لعالج، مثلاضافة الى التأثیرات المرغو

، حرقة في المعدة، رنین في األذنین  ة، طفح جلد ة، ح ان، تقیؤ، انتفاخ، فقدان الشه ات المعدة، غث اضطرا

افي ، امساك، اسهال، دوار، أو تشّوش    .الرؤ

ك ر في األعلى، فاعلم طبی   .  اذا الحظت اعراض أخر لم تذ

  

  :لتجنب التسمم

عیدا عن متناول األ. 1   .طفالاحفظ الدواء 

ا . 2 قا ك مراجعة قسم الطوارئ و معك  إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا ابتلع طفل الدواء عن طر الخطأ عل

  .الدواء

 .ال تحاول إحداث التقیؤ دون استشارة الطبیب. 3

ل استعمال. 4   .ال تأخذ الدواء في الظالم و تأكد من اسم الدواء عند 

ة صال. 5 عد ذلك التارختأكد دائما من تارخ نها ة الدواء و ال تأخذ الدواء    .ح

ة الشدیدتین خالل فترة التخزن. 6   .تجنب تعرض الدواء للحرارة و الرطو

  .استعمل الدواء حسب الوصفة فقط وال تتجاوز الجرعة الموصوفة. 7

  

مات أخر من الطبیب ة الموصى بها ما لم توجد تعل   :الجرعة الدوائ

ة ل اد ارالجرعة االعت جرعة اولى فقط ان لزم  3قرص واحد : لك ان تناول قرصین  االم ا، و  مرات یوم

  .األمر

ل  ش ة للعالج  م مستمر ◌ٍ مرض  ◌ٍ عد االستجا ، یجب خفض الجرعة الى الحد األدنى و التي توفر تح

ا 2-1لألعراض، عادة    .قرص یوم
  



ه   :تنب

قة على األ 30فالم لمدة نأعد تناول  ◌ِ ال تستل    .قلدق

  

قة االستعمال   :طر

اتنأتناول  عد الوج   .فالم 

ات المعدةففضل تناول ان   .الم مع الحلیب أو مضادات الحموضة لتفاد اضطرا
 
 

ن   : التخز

ةم° 30 -15ما بین على درجة حرارة الدواء  إحفظ عیدا عن الرطو  ،.  

  

  :العبوة

ة تحتو على    .غلفةأقراص م 10عل
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