
INDOCAPS 
Capsules & Suppositories 

 
Composition: 
Each capsule contains: 
Indomethacin                 25 mg 
 
Each suppository contains: 
Indomethacin                 100 mg 
  
Therapeutic Activity:  
A non-steroidal anti-inflammatory. 
 
Indications:  
Indocaps is indicated as an anti-inflammatory in rheumatic disorders such as:  
Rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, juvenile arthritis, dysmenorrhea, 
painful shoulder and acute gouty arthritis 
 
When should the preparation not be used: 
Indocaps is contraindicated in patients with known hypersensitivity to Indomethacin, 
in addition: 
Indocaps capsules are contraindicated if you have peptic ulcer or salicylate hypersensitivity. 
Indocaps suppositories are contraindicated if you have proctitis, rectal bleeding or 
hemorrhoids.  
 
Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment: 
- If you are pregnant or breast-feeding. 
- For pediatric patients under 14 years of age. 
 
Warnings: 
- May cause bronchoconstriction or anaphylaxis in aspirin-sensitive asthmatics, especially    
   those with aspirin induced nasal polyps, asthma, and other allergic reactions. 
- Anemia, asthma, renal function impairment, and mental depression may be exacerbated   
  during the use of Indocaps. 
- May increase or decrease blood glucose concentrations. 
- May cause an increased risk of serious cardiovascular thrombotic events, myocardial   
   infraction and stroke. 
- May cause GI discomfort. 
 
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, this is especially important for the following drugs: 
Potassium-sparing diuretics, zidovudine, hydralazine, furosemide, β-blockers, thiazide, oral 
anticoagulants, hydantoins, salicylates, sulfonamides, sulfonylureas, aspirin, methotrexate, 
cyclosporine, aminoglycosides, and digitalis glycosides. 
 
 
 
 



Side Effects: 
In addition to the desired effects of the medicine, adverse reactions may occur during the 
course of using this medicine, such as: 
Headache, fluid retention (increased blood pressure, decrease in the amount of urine, 
swelling of the face, fingers, feet, and/or lower legs, rapid weight gain), dizziness, 
indigestion and nausea. 
 
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: 

- 1-2 capsules 2-3 times daily or 1 suppository at night. 
- The lowest effective dose should be taken for the shortest duration. 
- The total daily dose should not exceed 200 mg. 

 
Directions for Use: 
Capsules must be taken after meals immediately or with antacid to reduce gastrointestinal 
irritation. 
 
Attention: 
Suppositories are intended for rectal use only. 
 
Storage: 
Capsules: Store at a temperature between 15 - 30 °C. 
Suppositories: Store at a temperature between 15 - 30 °C, protect from freezing. 
 
Presentation: 
A box of 24 capsules. 
A box of 10 suppositories. 
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 اندوكابس

  كبسوالت و حتاميل

  :الرتكيبة الدوائية
  :حتتوي الكبسولة الواحدة على
  ملغم 25إندوميثاسني                

  

  :حتتوي التحميلة الواحدة على
  ملغم  100اندوميثاسني             

 
  :الفاعلية العالجية

  مضاد لاللتهاب ال ستريويدي
  

  :االستعماالت
  : يستعمل اندوكابس كمضاد لاللتهاب يف حاالت الروماتيزم مثل

ل الرّثـوي، االلتهـاب العظمـي املفصـلي، التهـاب الفقـرات القسـطّي، التهـاب املفاصـل لـدى األطفـال، آالم التهاب املفاصـ
  .الدورة الشهرية ، آالم الكتف والتهاب املفصل النقرسي

 

 :مىت ال جيوز استعمال املستحضر
  :إىل ذلك  ميثاسني ، إضافةو ال جيوز استعمال اندوكابس لدى املرضى الذين يعانون من حساسية لإلند
  .مينع استعمال الكبسوالت اذا كنت تعاين من قرحة أو حساسية للساليسيالت

  .مينع استعمال التحاميل اذا كنت تعاين من التهاب املستقيم، نزيف يف الشرج، أو بواسري
  

  :ال جيوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقّدما
  .اذا كنت حامال أو مرضعة 
  . سنة 14الذين تقل أعمارهم عن لدى األطفال  
  

 :حتذيرات
  قد يسبب تضّيق الشعيبات اهلوائية أو حتّسس لدى مرضى األزما الذين يعانون من حساسية  لألسبريين و خصوصا الذين    -

  .يؤدي استعمال األسبريين لديهم اىل حدوث نتوءات أنفية، أزما، و ردود فعل حتسسّية أخرى   
  .الدم، األزما، الفشل الكلوي و االكتئاب خالل استعمال اندوكابسقد تشتد حاالت فقر  -
  .  قد يرفع أو يقلل تراكيز السكر يف الدم -
  .قد يزيد خطر حدوث ختثر يف اجلهاز القليب الوعائي ، احتشاء عضلي قليب ، وسكتة دماغية 



  .قد يسبب آالم يف القناة املعديّة املعويّة 
  

  :التفاعالت بني األدوية
يت العالج بدواء اخر، فيجب اعالم الطبيب املعاجل لتفادي األخطار   اذا كنت تستخدم دواءاً اضافياً يف نفس الوقت، أو اذا ا

  :أو عدم النجاعة الناجتة عن التفاعالت بني األدوية، هذا خصوصا لألدوية التالية
سيوم، زيدوفودين، هايدراالزين، فيوروسيمايد، مثبطات  من فئة بيتا ، ثيازايد، مضادات مدرات البول اليت حتافظ على نسبة البو

، اسبريين، ميثوتريكسات،  مايد، مشتقات السلفونيل يور التخثّر اليت تؤخذ عن طريق الفم، هايدانتوين، ساليسيالت، سلفو
   .سايد، و دجييتاليس جاليكوسايدسايكلوسبورين، امينوجاليكو 

  

  :األعراض اجلانبية
  :إضافة إىل التأثريات الطبية املرغوبة للدواء، قد تظهر أثناء فرتة االستخدام بعض األعراض اجلانبية مثل

أسفل  أو  /ارتفاع ضغط الدم، اخنفاض يف كمية البول، انتفاخ الوجه، األصابع،  األقدام، و(صداع، حصر السوائل يف اجلسم 
 .، دوار، عسر هضم و غثيان)سرعة اكتساب الوزناألرجل ،

 

 :لتجنب التسمم
  .احفظ الدواء بعيدا عن متناول األطفال.1
  إذا أخذت جرعة زائدة، أو اذا ابتلع طفل الدواء عن طريق اخلطأ عليك مراجعة قسم  الطوارئ مع أخذ الكمية املتبقية من .2
  .العالج    
 . قيؤ دون استشارة الطبيبال حتاول إحداث الت. 3
كد من اسم الدواء عند كل استعمال. 4   .ال تستعمل الدواء يف الظالم و 
خذ الدواء بعد ذلك التاريخ. 5 اية صالحية الدواء و ال  ريخ    .كد دائما من 
  .جتنب تعريض الدواء للحرارة و الرطوبة الشديدتني خالل فرتة التخزين. 6
  .ب الوصفة فقط وال تتجاوز اجلرعة املوصوفةاستعمل الدواء حس. 7

 

ا يف حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب :اجلرعة الدوائية املوصى   
.مرات يوميا أو حتميلة واحدة مساء 3- 2كبسولة   1-2 -  
.جيب تناول أقل جرعة فعالة يف أقصرفرتة ممكنة -  
.ملغم 200جيب ان ال تتجاوز اجلرعة اليومية  -  

 

:االستعمال طريقة  
ّيجات اجلهاز اهلضمي .جيب أخذ الكبسوالت بعد الطعام مباشرة، أو مع مضاد للحموضة للتخفيف من   

 
:تنبيه  

.التحاميل لالستعمال الشرجي فقط  



 

:التخزين  
  م°30 - 15حتفظ على درجة حرارة بني : الكبسوالت
 .م ، بعيدا عن التجميد°30 - 15حتفظ على درجة حرارة بني : التحاميل

  
:العبوة  

كبسولة  24علبة حتتوي على   
حتاميل  10علبة حتتوي على   

 
 

  شركة بيت جاال لصناعة األدوية
81شارع املدارس رقم   

58ب .ص  
فلسطني -بيت جاال   
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	Capsules must be taken after meals immediately or with antacid to reduce gastrointestinal irritation.
	A box of 24 capsules.
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	متى لا يجوز استعمال المستحضر:
	لا يجوز استعمال اندوكابس لدى المرضى الذين يعانون من حساسية للإندوميثاسين ، إضافة إلى ذلك :
	 اذا كنت حاملا أو مرضعة.
	 لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة. 
	 قد يسبب آلام في القناة المعديّة المعويّة.



