
GABAMAX 
                                                 Capsules 

 
 
Prescription Only Medicine 
 
Composition: 
GabaMax 50 
Each capsule contains:  
Pregabalin      50 mg 
 
GabaMax 75 
Each capsule contains:  
Pregabalin      75 mg 
 
GabaMax 150 
Each capsule contains:  
Pregabalin      150 mg 
 
GabaMax 300  
Each capsule contains: 
Pregabalin      300 mg 
 
Therapeutic Activity: 
Gamma-aminobutyric acid analog. 
 
Indications: 
GabaMax is indicated for treatment of neuropathic pain in adults and for treatment of fibromyalgia. 
 
When Should Not This Preparation Be Used: 
GabaMax is contraindicated in the following conditions: 
- Patients with known hypersensitivity to Pregabalin 
- Infants and children under 12 years of age.   
 
Do Not Take This Medicine Without Consulting Your Physician Before Starting Treatment: 
- If you are suffering or have suffered mainly from impaired function of the kidney, urinary tract, or 
  from heart failure   
- If you are pregnant or breastfeeding. 
 
Warnings and Precautions: 
- If you are sensitive to any type of food or medicine, you should inform the doctor before taking the      

medicine    
- Do not discontinue taking the medicine abruptly, unless according to the doctor’s instructions only 
- Use contraception while under treatment with this medicine 
- The preparation contains lactose and may cause an allergic reaction in people sensitive to lactose 
- Elderly patients taking the preparation are at increased risk of falling 
- Some diabetic patients who gain weight while under treatment with this medicine may need to have the 
  dosage of the hypoglycemic medications adjusted   
- Suicidal thoughts or behavior have been reported in a small number of patients who were treated with 



antiepileptic medicines such as pregabalin.You and your family members should pay close attention to 
any changes in mood and behavior patterns                
Be aware of signs that indicate a risk of suicide, such as: 
• Talking or thinking about wanting to hurt yourself 
• Inner withdrawal and withdrawing from friends and family 
• Becoming depressed or worsening of existing depression 
• Preoccupation with the subject of death 
• Giving up or giving away prized possessions 
 
If one or more of the above signs or any other worrisome behavior patterns occur, contact your doctor 
immediately.  
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Gabamax, some side effects may occur during the course of 
treatment such as:  
Refer to the doctor immediately if you experience: Weight gain, mood change, confusion, changes 
in sexual function or desire, loss of appetite, pain, nervousness, restlessness, depression, abnormal 
dreams, anxiety, coordination disturbances, muscle pain or spasms, joint swelling, back pain, hot 
flushes, flushing of the face, balance disturbances, interruption of menstruation, changes or pain in the 
breasts, heartburn, difficulty swallowing, memory or concentration impairment, forgetfulness, loss of 
consciousness, mental impairment, speech disturbance, strange sensations in the body such as stinging 
or feeling drunk, vision disturbances, keratitis, jerky eye movements, dry eyes, eye pain or swelling, 
edema, fluid in the lungs, inflammation of the nose and throat, allergy, hypersensitivity, breathing 
disturbances, swelling of the face, mouth, tongue and throat, heart rhythm disturbance, changes in 
blood pressure, difficulty urinating, lowered blood sugar level, changes in blood test results (rare). 
 
Other side effects that occur frequently: Dizziness or feeling drowsy, tiredness, blurring of vision, 
dry mouth, constipation, nausea, vomiting, increased appetite, abdominal bloating, flatulence, 
orientation difficulties and headaches. 
 
Other side effects that occur infrequently: Weakness, sweating, cough 
 
Side effects of unknown frequency: Diarrhea, itching 
 
If any of the side effects worsens, or if you have side effects not mentioned in the leaflet, you should 
consult the doctor. 
 
How Will This Medicine Affect Your Daily Life: 
GabaMax may cause dizziness, sleepiness and decreased concentration. You should not drive, operate 
complex machinery or engage in other potentially hazardous activities until you know whether this 
medicine affects your ability to perform these activities. During treatment with this medicine, do not 
consume alcohol. 
 
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 and lack of efficacy 
resulting from drug interactions. This is especially important for the following drugs: 
Oxycodone, Lorazepam and Alcohol, since they may increase the sensation of drowsiness and 
dizziness that can be caused as a result of taking GabaMax.  

 
 
 



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. Always notice the expiry date and never use the medicine after the mentioned date 
5. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage 
6. Use the drug only as prescribed. In the case any adverse effect not mentioned in this leaflet 

develops, discontinue use and consult your physician. 
 
Dosage And Directions For Use: 
- The dose is according to the physician’s instructions 
- GabaMax can be taken with or without food 
- Take GabaMax capsules at the same time each day 
- Do not chew. Swallow GabaMax capsules with water 
- Even if there is an improvement in your condition, do not stop treatment with the medicine without 
  consulting the doctor or pharmacist 
- If you stop taking the medicine you may experience: Insomnia, headaches, nausea, anxiety, flu-like 
  symptoms, convulsions, nervousness, depression, pain, dizziness, sweating and diarrhea  
- Do not take medicines in the dark. Check the label and dose each time you take your medicine. Wear  
  glasses if you need them.  
 
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 
- Do not double the dose to make up the missed dose. 
 
Storage: 
Store this medicine in its original pack at temperature between 15-30ºC. 
 
Presentation: 
GabaMax 50  : A box of 30 capsules 
GabaMax 75  : A box of 30 capsules 
GabaMax 150: A box of 30 capsules 
GabaMax 300: A box of 24 capsules. 
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  باماكسچا
  كبسوالت

 ملزم بوصفة طبية
 

  :التركيبة الدوائية
   ٥ ٠ باماكسچا

  :تحتوي الكبسولة الواحدة على
   ملغم ٥ ٠        بالين     چابري

 
   ٧٥ باماكسچا

  :تحتوي الكبسولة الواحدة على
  ملغم ٧٥              بريچابالين

  
  ١٥٠ باماكسچا

  :تحتوي الكبسولة الواحدة على
  ملغم ١٥٠            يچابالينبر
  

  ٣٠٠ باماكسچا
  :تحتوي الكبسولة الواحدة على

  ملغم ٣٠٠           بريچابالين
  

  
  :الفاعلية العالجية

  .(Gamma-aminobutyric acid analog) أمينوبيوتريك- اماچ قرين لحمض
  

  :تاالستعماإل
  .Fibromyalgia)(الكبار و لمعالجة األلم العضلي الليفي لدى   (neuropathy)من مصدر عصبي األلم جلعال باماكسچايستخدم 

  
 :العالجهذا متى يمنع استعمال 

  :في الحاالت التالية باماكسيمنع استخدام چا
  للبريچابالين  لمرضى الذين لديهم حساسية معروفةا -
  .سنة ١٢األطفال دون عمر  الرضع و -
 
  :العالج  تستخدم هذا الدواء دون استشارة طبيبك قبل بدءال 
  أو من قصور القلب الجهاز البولي، خلل في وظيفة الكلى،من  باألخصأو عانيت  ذا كنت تعانيإ -
 .ةً مرضعأو  إذا كنت حامالً  -

  
 : التحذيرات و اإلحتياطات

 إبالغ الطبيب عن أية حساسية لديك لطعام أو أدوية قبل إستعمالك للدواءيجب  -
  ء دفعة واحدة إال بموجب تعليمات الطبيب فقطالتوقف عن تناول الدواال يجوز -   
  فترة العالج بالدواء لخاليجب إستعمال وسائل منع الحمل  -   

  كتوزلاليحتوي المستحضر على الالكتوز و قد يسبب الحساسية لدى األشخاص الحساسين  -
   كثر لخطر السقوطأون ضمعر الذين يتناولون المستحضر كبار السنالمرضى  -
  الخافضة لنسبة السكر في الدم   تعديل جرعة االدويةلى إ نهذا الدواء قد يحتاجوالعالج ب ثناءأ الذين يزداد وزنهم سكريال مرضىبعض  -
     يتوجب  .أفكار إنتحارية أو تصرف إنتحاريوجود بريچابالين صرع مثل لدوية مضادة لأمن المرضى الذين تم عالجهم ب لدى عددلوحظ  - 

  األنماط السلوكيةو د عائلتك اإلنتباه للتغيرات في المزاج،عليك و على أفرا   
  :يجب متابعة و مراقبة عالمات تدل على خطورة لإلنتحار مثل  
   كالم أو أفكار عن الرغبة ألذية نفسك •
 العزلة و اإلبتعاد عن العائلة و األصدقاء •
 إكتئاب أو تفاقم إكتئاب موجود •



 اإلنشغال بموضوع الموت •
 متلكات غالية الثمنإباحة أو تسليم م •
  

  .يجب التوجه للطبيب حاالً  خر،آتلك العالمات أو أي نمط سلوكي مقلق  في حال ظهور واحد أو أكثرمن
  

  :األعراض الجانبية
  :مثل ، قد تحدث بعض األعراض الجانبية خالل فترة العالج باماكسچال لى التأثيرات العالجية المرغوبة إضافة إ

فقدان  تغيرات في الوظيفة أو الرغبة الجنسية، إرتباك، تغير في المزاج، زيادة في الوزن، :ت تعاني مننطبيب إذا كيجب التوجه حاالً الى ال
إنتفاخ  ،عضلية المآتشنجات أو  قلق،إضطرابات في تناسق حركات الجسم، ،غير طبيعيةأحالم  إكتئاب، هيجان، عصبية، الم، ،للطعامالشهية 

 حرقان، تغيرات أو ألم في الثديين، توقف الدورة الشهرية، إضطرابات في التوازن، إحمرار الوجه، ،ت الحرهبا في الظهر، المآ المفصل،
ور غريب في الجسم عش إضطراب في النطق، إضطراب عقلي، فقدان الوعي، التركيز أو في الذاكرة،نسيان، إضطرابات في صعوبات في البلع،

سوائل في  ،وذمة إنتفاخ أو الم في العين، ،العين جفاف تراقص العينين، إلتهاب القرنية، ،الرؤيةإضطرابات في  ،الشعوربالثمالةخز أو ومثل 
إضطراب  اللسان و الحنجرة، إنتفاخ في منطقة الوجه، الفم، إضطرابات تنفسية، فرط الحساسية، تحسس، ،حنجرةالإلتهاب في األنف و  الرئتين،

 .)نادر( الدمتغيرات في فحوص  ،إنخفاض نسبة السكر في الدم تبول،صعوبة ال في ضغط الدم،تغيرات  نظم القلب،
  

زيادة  تقيؤات، غثيان، إمساك، جفاف الفم، تشوش الرؤية، إرهاق، أو الشعور بالنعاس، دوار: أعراض جانبية إضافية تظهر بأوقات متقاربة
  .و صداع اإلهتداءفي صعوبات  غازات، إنتفاخ في البطن، الشهية للطعام،

  
 .سعال تعرق، ضعف عام،: أعراض جانبية إضافية تظهر بأوقات متباعدة

  
    .إسهال، حكة :أعراض جانبية شيوعها غير معروف

    
  .أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة،عليك إستشارة الطبيب إذا تفاقمت إحدى االعراض الجانبية،

  
  

  :كيف يؤثر هذا الدواء على حياتك اليومية
االنخراط في نشاطات من أو معقدةيجب عليك عدم القيادة، تشغيل ماكينات . التركيز في باماكس دوار، نعاس وانخفاضچاقد يسبب 

ال يجوز إستهالك الكحول أثناء . رتك على إنجاز هذه النشاطاترة حتى تعرف إذا ما كان هذا الدواء يؤثر على قديالمحتمل أن تكون خط
  .العالج بهذا الدواء

  
  :دويةالتفاعالت بين األ

وقلة نجاعة  المخاطرعلم طبيبك بذلك لتجنب أف ٬و كنت قد انتهيت مؤخراً من العالج بدواء آخرأآخراً في نفس الوقت  ذا كنت تستخدم دواءً ٳ
ظراً ألنها قد تزيد الشعور ن، الكحولو اوكسيكودون، لورازيبام: هذا مهم خاصة لألدوية التالية. العالج التي تنتج من التفاعالت بين االدوية
 . باماكسچا بالنعاس و الدوار التي قد تحدث نتيجة تناول

  
  :لتجنب التسمم

  يدي االطفال أاحفظ الدواء بعيداً عن متناول . ١
تبقية من خذ الكمية المأيجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع  ٬تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ ذاٳو أ ،ذا تناولت جرعة زائدةٳ. ٢

    الدواء
  ال تحاول احداث التقيؤ دون استشارة الطبيب. ٣
نتهاء المذكور تاريخحية الدواء وال تأخذ الدواء بعد تأكد دائماً من تاريخ نهاية صال .٤  ا
   لرطوبة الشديدتين خالل فترة التخزيناتعريض الدواء للحرارة و تجنب. ٥
  .كطبيباعلم توقف عن استخدام العالج و غير واردة في النشرة، جانبية عراضأ أي ظهورفي حالة . تناول الدواء حسب الوصفة فقط. ٦

  
  :ستخدامالجرعة وتعليمات اإل

  الجرعة حسب إرشادات الطبيب -
  يمكن تناول چاباماكس مع أو بدون الطعام -
  تناول كبسوالت چاباماكس كل يوم في نفس الوقت -
  مع الماء ماكسكبسوالت چابايجب بلع . ال يجوز المضغ -
ال يجوز إيقاف العالج بهذا الدواء بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى   . يجب المواظبة على العالج كما أوصيت من قبل الطبيب -

  و لو طرأ تحسن على حالتك الصحية  



   إلنفلونزا، إختالجات، عصبية،   ، صداع، غثيان، قلق، أعراض تشبه ا أرقبفي حال توقفت عن تناول الدواء فمن الجائز أن تشعر  -
  الم، دوار، تعرق و إسهالآإكتئاب،  
       النظارات  ضع.يجب تشخيص طابع الدواء و التأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء .دوية في الظالماألال يجوز تناول  -

  .الطبية إذا لزم األمر ذلك
    

  :جرعةالفي حال نسيان 
لكن إذا اقترب موعد الجرعة التاليةو المنسية حالما تتذكرالجرعة  اولتن -    فاترك الجرعة المنسية واكمل حسب جدول الجرعات االعتيادي ٬

    .لتعويض الجرعة المنسية ال تقم بمضاعفة الجرعة -     
  

  :التخزين
 احفظ  .م°٣٠ -١٥على درجة حرارة ما بين  هذا الدواء في عبوته األصلية

  
  :العبوة

 كبسولة ٣٠علبة تحتوي على :   ٥ ٠ باماكسچا
   باماكسچا  كبسولة ٣٠ علبة تحتوي على:  ٧٥

  كبسولة ٣٠علبة تحتوي على : ١٥٠  باماكسچا
  .كبسولة ٢٤علبة تحتوي على :  ٣٠٠ باماكسچا

  
  
  
  

  ٨١شارع المدارس رقم 
  ٥٨ب . ص 
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