
Migratan  
Caplets 

Prescription Only Medicine 

Composition: 
Migratan 50 caplets: 
Each coated caplet contains:  
Sumatriptan (as Succinate)   50 mg 
 
Migratan 100 caplets: 
Each coated caplet contains:  
Sumatriptan (as Succinate)   100 mg 

 
Therapeutic Activity: 
Selective 5-hydroxytryptamine receptor subtype agonist. 
 
Indications: 
- Migratan caplets are indicated for the acute relief of migraine attacks with or without aura in adults 
- For the acute treatment of migraine attacks associated with women’s menstrual cycle. 
 
When Should Not This Preparation Be Used: 
Migratan is contraindicated in the following conditions: 
- Hypersensitivity to Sumatriptan 
- In patients who have suffer from ischemic heart disease,  previous myocardial infarction, prinzmetal    

angina /coronary vasospasm ,stroke and uncontrolled hypertension 
- In patients with severe hepatic impairment and ischemic bowel disease 
- The concomitant administration of medicines containing ergotamine or its derivatives (including           

methysergide) 
- The concomitant use of monoamine oxidase inhibitors or within two weeks after their discontinuation 
- In patients with uncontrolled hypertension 
- If you are below 18 or older than 65 years. 

 
Do Not Take This Medicine Without Consulting Your Physician Before Starting Treatment: 
-If you are pregnant, breast-feeding or plan to become pregnant during treatment  
-If you suffer or have suffered from liver and kidney disease, hypertension, coronary artery disease,  
 and epilepsy or other seizure disorder 
-If you have high cholesterol  
-If you smoke. 
 
How Will This Medicine Affect Your Daily Life: 
Use of this medication may impair your alertness, so caution is recommended in patients performing 
 skilled tasks, e.g. driving or operating machine. 

 
Precautions: 
- Migratan should only be used where there is a clear diagnosis of migraine. 
- Consult your physician if one of the following symptoms occurs during the course of treatment:  

hypersensitivity reaction, severe chest pain, shortness of breath, sudden severe abdominal pain, bloody 
diarrhea, loss of vision and seizures. 

- Patients with known hypersensitivity to sulphonamides may exhibit an allergic reaction following 
administration of Migratan, so caution should be exercised before using Migratan in these patients 

- This medicine contains lactose, so it is contraindicated for patients sensitive to lactose. 
 
 



Side Effects: 
In addition to the desired effects of Migratan caplets, some side effects may occur during the course  
of treatment such as: Heaviness, pressure and tightness in all parts of the body, visual disturbances, 
nausea, fatigue, weakness, vomiting, temporary increase in blood pressure, dizziness, dyspnoea, 
flushing, drowsiness, myalgia, paraesthesia, feeling of tingling and heat. 
In the case any adverse effect not mentioned in this leaflet develops, discontinue use and consult your 
physician. 

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 following drugs:- 
Certain antidepressants or fibromyalgia medication (such as: citalopram, fluoxetin, setaline), ergot  
medications (such as: bromocriptine, ergotamine, pergolide), monoamine oxidase inhibitors (such as: 
phenelazine , selegiline), and triptans (other migraine medications similar to Migratan). 
 
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 taking the right 

medication 
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after the mentioned date.  
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage 
7. Use the drug only as prescribed.  

Dosage And Directions For Use:                                                                                                                           
- The dose is according to your physician’s instructions                                                                                         
- Take Migratan  by mouth with or without food                                                                                                     
- Migratan caplets  are to be swallowed whole with a glass of water or other fluid. Do not chew or crush   
   the caplets                                                                                                                       
- Don’t use Migratan caplets in larger or smaller amount, or use it for longer than recommended                     

      by your physician. 
 
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 at temperature between 15-30C°, protect from heat & moisture. 

 
Presentation: 
Migratan 50: A box of 6 film coated caplets. 
Migratan 100: A box of 6 film coated caplets. 
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تانميجرَ   
 أقراص 
  
  

   ملزم بوصفة طبية
  

  :التركيبة الدوائية
  :٥٠ تانميجرَ أقراص 

  :على يحتوي القرص المغلف الواحد
  ملغم  ٥٠       )كسينيتاس( بتانيسوماتر

  
  :١٠٠ تانميجرَ أقراص 

  :على يحتوي القرص المغلف الواحد
   ملغم ١٠٠      )كسينيتاس(سوماتريبتان  

  
  :الفاعلية العالجية

ختيارية hydroxytryptamine-5 تقبالتمس  .ا
  

  :االستعماالت
  )اورا(مع أو بدون أعراض مسبقة  )الشقيقة(الصداع النصفي الحاد للتخفيف من نوبات االم  للكبار تانميجرَ تستخدم أقراص  -
  .ية لدى النساءضلعالج الصداع النصفي الحاد من النوبات المرتبطة بها الدورة الحي -
  

  :العالجهذا ستعمال ا متى يمنع
  :في الحاالت التالية ميجرتان يمنع استخدام

  سوماتريبتانلل وجود حساسية -
عضلة القلب، تشنج شرايين القلب االكليلية بق أن حدث احتشاء ، أوسللمرضى الذين يعانون من مرض قصور القلب -

  توازنضغط دم مرتفع غير مو جلطة دماغية،)برينزميتال (الذبحة الصدرية من نوع(
  نقص تروية األمعاءو للمرضى الذين يعانون من اختالل كبدي شديد -
  )methysergideذلك بما في ( المتزامن مع مستحضرات تحتوي اليرغوتامين أو مشتقاته االستعمال -
  بوعين بعد االنتهاء من استخدامهاالمتزامن لمثبطات انزيم مؤكسد أحادي االمين أو خالل اس ستعمالاال -
  ضغط دم مرتفع غير متوازن رضى الذين يعانون منللم -
ً  ٦٥عاماً أو اكبر من ١٨إذا كنت دون سن  -   .عاما

  
  :قبل بدء العالجاستشارة طبيبك  دون تستخدم هذا الدواء ال
ً  إذا كنت حامال، -  تخططين للحمل اثناء العالج و أ مرضعا
       ،أمراض االوعية الدموية ضغط الدم ،ارتفاع أمراض الكبد والكلىتعاني أو عانيت في الماضي من إذا كنت  -

   غيرها من اضطرابات الصرع والصرع أو
  إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول في الدم -
  .إذا كنت تدخن -
  

  :كيف يؤثر هذا الدواء على حياتك اليومية
 القيادة أو : تاج الى يقظة مثلقد يضعف هذا الدواء من يقظتك لذا ينصح الحذر في المرضى الذين يؤدون مهام تح

  .تشغيل االالت
  
  
 



 :االحتياطات
  .صداع النصفيفقط عندما يكون هناك تشخيص واضح من ال تانميجرَ يجب استخدام  -
  ،االم حادة في الصدر،فرط الحساسية :في حال حدوث إحدى الظواهر التالية خالل فترة العالج كاستشر طبيب -
 .والصرع اإلسهال الدموي، فقدان الرؤيةحادة المفاجئة، ضيق التنقس، االم البطن ال  
  استعمال  بعد المرضى الذين يعانون من فرط الحساسية للسلفوناميدات يمكن ان تتحفز عندهم تفاعالت الحساسية -

 هؤالء المرضىل تانميجرَ  ، لذلك ينبغي الحذر قبل استخدامتانميجرَ 
  .يمنع أخذه من قبل المرضى الذين لديهم حساسية لالكتوز يحتوي هذا الدواء على مادة الالكتوز لذا -
  

  :الجانبية األعراض
      :مثلتظهر أثناء فترة استعماله بعض األعراض الجانبية قد ، ف تانميجرَ ألقراص المرغوبة العالجية التأثيرات  إلى إضافة
  ، ضغط و تصلب في كل أنحاء الجسم ، اضطربات في الرؤية، غثيان، ارهاق، ضعف عام، تقيؤ، ارتفاع مؤقتبالدة

  .، الشعور بالخدر و الشعور بالحرتنّمل في ضغط الدم، دوار، بحه في الصوت، احمرار، نعاس، ألم في العضالت،       
  .كطبيباعلم العالج و استخدامعن غير واردة في النشرة، توقف  جانبية اعراض أي في حالة ظهور

  
  :التفاعالت بين االدوية

  تجنب اعلم طبيبك بذلك ل ،خرآانتهيت مؤخراً من العالج بدواء  اوفي نفس الوقت  اً آخر تستخدم دواءً اذا كنت 
  ، هذا مهم خصوصاً لألدوية التي تنتمي إلىاألدوية بين تفاعالتتي تنتج من الالالعالج نجاعة  قلةالمخاطرو

  :لمجموعات التاليةا
مثل (وتج، ادوية األير) ، فلوكستين ، سيتالينسيتالوبرام :مثل(بعض مضادات األكتئاب أو ادوية فيبروميالجيا 

 ،)، سيليجيلين فينيالزين: مثل( مثبطات انزيم مؤكسد أحادي االمين، ) وليدجوتامين ، بيرجبروموكربتين، األير
  ).ميجَرتان للدواء هةالمشابادوية الصداع النصفي (تربتانزو
  

  :لتجنب التسمم
  ول ايدي االطفال بعيداً عن متنا لدواءا احفظ. ١
 التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع عليك  ،تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ ذاااذا تناولت جرعة زائدة او . ٢

  اخذ الكمية المتبقية من الدواء  
  طبيبدون استشارة ال احداث التقيؤال تحاول . ٣
  وصوف لكت لتتأكد انك تأخذ الدواء الماقرأ التعليماال تتناول دواءك في الظالم و. ٤
 االنتهاء المذكور تاريخد ة الدواء وال تأخذ الدواء بعصالحيانتهاء تأكد دائماً من تاريخ . ٥
  خالل فترة التخزين الشديدتينرطوبة لالحرارة ولتعريض الدواء  تجنب. ٦
  . ب الوصفة فقطتناول الدواء حس. ٧

  
  :وتعليمات االستخدامالجرعة الدوائية 

  الجرعة حسب إرشادات الطبيب -
 مع أو بدون الطعام عن طريق الفم تانميجرَ  تناول -
  ال تمضغ أو تطحن األقراص. كاملة مع كأس من الماء أوالسوائل األخرى تانميجرَ  يتم بلع أقراص -
 .، أو استخدامها لمدة أطول من الموصى بها من قبل طبيبكر أو أكبرأصغ جرعةفي  تانميجرَ أقراص ال تستخدم  -

 
  :جرعةالفي حال نسيان 

 اترك الجرعة المنسية واكمل حسب  ،اقترب موعد الجرعة التالية لكن إذاو ،المنسية حالما تتذكرالجرعة تناول  -
  جدول الجرعات االعتيادي  
  .ةلتعويض الجرعة المنسي ال تقم بمضاعفة الجرعة -

  
  :التخزين

  .والرطوبة بعيداَ عن الحرارة ،م°٣٠ -١٥احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين 
  
  
  
  



  :العبوة
  . أقراص مغلفة ٦علبة تحتوي على :  ٥٠ تانميجرَ 
  .قراص مغلفةأ ٦علبة تحتوي على  :١٠٠ تانميجرَ 

  
  
  

  ٨١شارع المدارس رقم 
  ٥٨ب . ص 

  فلسطين -بيت جاال
http://www.beitjalapharma.com              
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