
CELEX 
100 & 200 CAPSULES 

 
Prescription Only Medicine 
 
Composition:    
Celex 100                                         
Each capsule contains:                     
Celecoxib                       100 mg                            
Celex 200 
Each capsule contains:  
Celecoxib                       200 mg 
 
Pharmacological Activity:  
Celex is a nonsteroidal anti-inflammatory drug that exhibits anti-inflammatory, analgesic, and antipyretic 
activities through a mechanism of action based on inhibition of prostaglandin synthesis, primarily via the 
inhibition of cyclooxygenase-2 (COX-2) (isoenzyme). 
Celex does not inhibit the cyclooxygenase-1 (COX-1) isoenzyme. 
 

 Indications:  
Celex is indicated: 
For the relief of inflammation and pain in osteoarthritis. 
For the relief of inflammation and pain in rheumatoid arthritis. 
 
Adverse Effects: 
Back pain, peripheral edema 
Gastrointestinal: abdominal pain, diarrhoea, dyspepsia, flatulence, nausea 
Central and peripheral nervous system: dizziness, headache 
Psychiatric: insomnia 
Respiratory system: pharyngitis, rhinitis, sinusitis, upper respiratory tract infection 
Skin: rash. 
 

Side effects that require special attention:  
Fever, swelling of the face, lips, legs or arms, hematemesis, severe abdominal pain, shortness of breath 
hematochezia ,urinary dysfunction and change in urination. 
 
Warnings: 
- Chronic use of Celex may cause an increased risk of serious adverse cardiovascular thrombotic events,  
   myocardial infarction and stroke.  
- Celex may cause discomfort and rarely more serious side effects, such as gastrointestinal bleeding.     
   Although serious GI tract ulcerations and bleeding can occur without warning symptoms, patients should    
   be alert for the signs of symptoms of ulcerations and bleeding, and should ask for medical advice when  
   observing any. 
   Patients should be apprised to the importance of this follow-up. 



- Patients should promptly report to their physician when noticing symptoms of gastrointestinal ulceration,  
   bleeding, skin rash, unexplained weight gain or edema. 
- In addition, patients should be informed of the warning signs and symptoms of hepatotoxicity (e.g.,  
   nausea, fatigue, lethargy, pruritus, jaundice, right upper quadrant tenderness and “flu-like” symptoms). 
   If these occur, patients are advised to stop therapy and seek immediate medical therapy. 
- Patients should also be instructed to seek immediate emergency help in the case of an anaphylactoid  
   reaction. 
- Patients who have experienced asthma, rash or allergic type reactions after taking aspirin or other  
    nonsteroidal anti- inflammatory drugs, shall inform their physician. 
- Celex should be used with caution in patients with severe renal insufficiency and severe hepatic  
    impairment. 
- Celex is not intended for use in children under 18 years of age. 
- Celex should be used exactly as prescribed at the lowest dose possible for the shortest time needed. 
               
               
  
When should not this product be used: 
- Celex is contraindicated in patients with known hypersensitivity to celecoxib. 
- Celex should not be used before or after heart surgery called “coronary artery by pass graft".    

 
  Drug Interactions:     

 If you are taking another drug concomitantly or if you have finished treatment with another medicine,   
 inform your physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions,  
 specially for medicines belonging to the following groups: aspirin and salicylates, drugs for treating  
 hypertension, lithium, fluconazole, warfarin and sulphonamides. 
 
Pregnancy & Lactation: 
In late pregnancy Celex should be avoided because of the possibility of causing premature closure of the 
ductus arteriosus. 
Nursing Mothers: Many drugs are excreted in human milk and because of the potential for serious adverse 
reactions on infants; a decision based on risk to benefit criteria shall be made on whether to discontinue 
nursing or to discontinue using the drug. 
 
Dosage & Administration: 
Celex may be taken with or without food. 
Do not chew; swallow the medicine with a cup of water. 
Osteoarthritis: 200 mg daily administered as a single dose or 100 mg twice daily. 
Rheumatoid arthritis: 100 to 200 mg twice a day. 
 
To Avoid Poisoning: 
- Keep the medicine out of the reach of children. 
- If you have taken an overdose or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately  
   to a hospital room and bring the package of the medicine with you. 
- Do not induce vomiting without consulting your physician. 
- Do not take your medication in the dark, check the label and the dose each time you take your medication. 
- Always notice the expiry date, and never use medicines after that date. 



- Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
- Do not exceed the dosage prescribed by your physician. 
 
Storage: 
Store at a temperature between 15 – 30 ºC. 
 
Presentation:: 
Celex 100 mg: a box of 20 capsules. 
Celex 200 mg: a box of 10 capsules. 
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 سيليكس
  2..و  1.. كبسوالت

  

  بوصفة طبيةملزم 
  

  :الرتكيبة الدوائية
                                   100سيليكس 

 :حتتوي الكبسولة الواحدة على
 ملغم 100ب يسيليكوكس 
   200سيليكس   

 :حتتوي الكبسولة الواحدة على
  ملغم 200 بيسيليكوكس 
  
  

  :عالجيةال اعليةالف
يعترب سيليكس من فئة األدوية غري الستريوئيدية املضادة لاللتهاب له خواص مضادة لألمل وخمفض للحرارة يعمل على ختفيض انتاج 

ج االيزوانزمي وال يعمل سيليكس على ختفيض انتا  2- طريق ختفيض انتاج ايزوانزمي هو سايكلوأوكسيجناز الربوستاجالندين عن
  .1- سايكلواوكسيجناز

  

  :االستعماالت
  :يوصف سيليكس يف احلاالت التالية

  ).اوستيوارثرايتيس(لتخفيف أعراض االلتهاب العظمي املفصلي . 1
  ).روماتويدارثرايتيس(لتخفيف أعراض التهاب املفاصل الروماتزمي . 2
  

  :األعراض اجلانبية
  :تشمل ما يلي

  يف األطرافآالم يف الظهر و انتفاخ 
  آالم يف البطن، إسهال، سوء هضم، انتفاخ، غثيان: اجلهاز اهلضمي

  وأمل يف الرأس دوار: اجلهاز العصيب املركزي واحمليطي



  األرق: األعراض النفسية
  ، التهاب اجليوب، التهاب يف القناة التنفسية العلوية أعراض رشح،،  التهاب البلعوم :اجلهاز التنفسي

 .طفح جلدي: اجللد
  

  :األعراض اجلانبية اليت تتطلب اهتماما خاصاً 
 توقفسود أو دموي، أنفس، براز يف التر و ئ دم، آالم شديدة يف البطن، قصقاألطراف، تو ، تنيالشفو  ، انتفاخ الوجه،ارتفاع درجة احلرارة

  .وتغري يف عملية التبول اجلهاز البويل
  

  :حتذيرات
  .يد من خطورة حدوث جتلط يف القلب، أحتشاء يف عضلةالقلب وسكتة دماغيةكس قد تز ياألستعمال املزمن ملستحضر سيل  -
درا  سيليكس من املمكن أن يسبب -   .مثل نزيف يف اجلهاز اهلضمي أكثر أمهيةكن حصول أعراض جانبية ميعدم الراحة، و 
   على الشخص الذي يتلقى  لكن ضمع أن التقرحات اهلضمية أو النزيف الذي قد يصيب اجلهاز اهلضمي قد حيدث دون أي أعرا   

  .أن يبحث عن االستشارة الطبية عند حدوث أي من هذه األعراضو ، االعالج أن يكون يقظ   
دة يف الوزن ،طفح على اجللد عند حدوثوكذلك اهلضمي جيب إخبار الطبيب حاال، يف اجلهاز التقرحات  أعراض عند حدوث -    ز

  .انتفاخ يف الوجه و األطراف أو   
ألضافة اىل ذلك ،  - عراض التسمم الكبدي علىو  الغثيان، التعب، ( :مثل األشخاص الذين يتلقون العالج أن يكونوا على يقني 

ة ألعراض الرش هذه األعراض جيب  مثل حدثت نإ )حالنعاس، احلكة، الريقان، األمل عند ملس منطقة الكبد وما حوله أو أعراض مشا
  .استشارة الطبيب املعاجلحاال و على املريض إيقاف الدواء 

  يف أقرب مركز  جيب على املريض أن يتلقى اإلسعافات األولية حاال) anaphylactoid reaction(عند حدوث حتسس للدواء  -
 .طوارىء   
    ملرضى الذين قد عانوا من حالة ازما أو طفح جلدي أو أي نوع من أنواع احلساسية بعد تناول اسربين أو أي عالج مضاد لاللتهاب ا -

  .ستريوئيدية عليهم اعالم الطبيب بذلكالغري من فئة العالجات    
  .حادحبذر للمرضى الذين يعانون من قصور كلوي حاد أو قصور كبدي  سيليكسجيب استخدام  -
  .عاماَ مثانية عشر  هم أقل من نملالدواء  يعطى هذا ال -
قل جرعة فعالة ممكنة وألقصر فرتة -   .جيب استخدام مستحضر سيليكس 
  

  :مىت مينع إستخدام الدواء
  .للمرضى الذين لديهم حساسية معروفة للسيليكوكسيب -
  .للقلب جيب عدم إستخدام سيليكس قبل أو بعد اجراء عملية جراحة  -



  :تفاعالت مع العقاقري األخرىال
التسبب يف آخر عليك إبالغ الطبيب ملنع دواء  من استخدام يف نفس الوقت، أو إذا كنت قد انتهيت مؤخراَ  عالجأي  ستخدمإذا كنت ت

من جمموعة االسربين،  ستخدمهو خاصة إذا كان الدواء الذي ت خماطر أو عدم االستفادة بسبب تفاعالت األدوية مع بعضها،
زول، و الليثيوم، و الساليسيالت، أو أدوية الضغط، و  ميد الورفارينو فلوكو   .والسولفو

  

  :الرضاعاحلمل و ا
نية عند اجلنني انسداد يف فرتات احلمل األخرية ألنه ممكن أن يسبب استخدام سيليكس جيب جتنب   .يف القناة الشر

يستند اىل  سبب امكانية حدوث مضاعفات لدى الرضع يتوجب أخذ قراروبفرز مع حليب األم ت كثري من االدوية  -  األمهات املرضعات
  .الفائدة مقابل اخلطورة للتوقف عن االرضاع أو التوقف عن استخدام العالج

  
  

  :اجلرعة الدوائية
  .ال متضغ الدواء، ابلعه مع كأس من املاء .مع الطعام أو بدونه يستخدم سيليكس

  .ملغم مرتني يوميا 100مرة واحدة أو يف اليوم غم مل 200 :ياالت التهاب العظم املفصلحل
  .يومياملغم مرتني  200اىل  100 :التهاب املفاصل الروماتيزمي تيف حاال

  
  

  :التسمم لتجنب
  .حفظ الدواء بعيدا عن متناول األطفالا -
  .لدواءإذا تناولت جرعة زائدة و إذا بلع طفل الدواء سهوا عليك مراجعة قسم الطوارئ و معك بقا ا -
  .طبيبالدون استشارة  لتقيؤال حتاول إحداث ا -
كد من اسم الدواء  - خذ الدواء يف الظالم،    .مرةكل   ومن اجلرعة املوصوفة قبل استخدام الدواءال 
  .انتبه دائما لتاريخ انتهاء مفعول الدواء و ال تستعمل الدواء بعد هذا التاريخ -
  .رارة أو رطوبة عاليةجتنب تعرض الدواء أثناء ختزينه حل -
  .ال تتجاوز اجلرعة املوصوفة من قبل الطبيب -
  
  

  :التخزين
  .م ˚ 30-15على درجة حرارة ما بني حفظ الدواء ا
  
  
  
  
  



  :ةالعبو 
  .كبسولة  20حتتوي العلبة الواحدة على : 100س يكسيل

 .كبسوالت  10حتتوي العلبة الواحدة على : 200سيليكس 
 

  

  
  

  81شارع املدارس رقم 
  58ب .  ص
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	Celex 100                                        
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