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Prescription Only Medicine 
  
Composition: 
Moxicam 7.5 Tablets: 
Each tablet contains:  
Meloxicam    7.5 mg 
 
Moxicam 15 Tablets: 
Each tablet contains:  
Meloxicam     15 mg 
 
 
Therapeutic Activity: 
Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family. 
 
Indications: 
Moxicam is indicated for: 
- Short-term symptomatic treatment of exacerbations of osteoarthrosis 
- Long-term symptomatic treatment of rheumatoid arthritis or ankylosing spondylitis. 
   
When Should Not This Preparation Be Used: 
Moxicam is contraindicated in the following conditions: 
- Hypersensitivity to Meloxicam, or to substances with a similar action (e.g. NSAIDs, aspirin) 
- Children and adolescents aged less than 16 years 
- If you are pregnant in the third trimester of pregnancy 
- If you have had any of the following signs after taking aspirin or other NSAIDs: Asthma, nasal 
  polyps, urticaria (skin rashes/nettle rash), angioneurotic oedema (sudden skin or mucosal swelling, 
  such as swelling around the eyes, face, lips, mouth or throat, possibly making breathing difficult) 
- If you have history of gastrointestinal bleeding or perforation, related to previous NSAIDs therapy 
- If you have active, or history of recurrent peptic ulcer/haemorrhage (two or more distinct episodes 
  of proven ulceration or bleeding)   
- If you have severely impaired liver function 
- If you have non-dialysed severe renal failure 
- If you have had recent bleeding in the brain (cerebrovascular bleeding) 
- If you have any kind of bleeding disorders 
- Patients with lactose intolerance or with galactose intolerance (Glucose-Galactose malabsorption). 
 
Do Not Take This Medicine Without Consulting Your Physician Before Starting 
Treatment: 
- If you have heart problems, previous stroke or think that you might be at risk of these conditions 
  (e.g. if you have hypertension, diabetes mellitus, hypercholesterolemia) 
- If you have a history of oesophagitis, gastritis or any other disease of the digestive tract, e.g. 
  ulcerative colitis, Crohn’s disease 
- If you have heart, liver or kidney disease 
- If you have reduced blood volume (hypovolaemia) which may occur if you have a serious blood 
  Loss, burns, surgery or low fluid intake 
- If you have high potassium levels in the blood 
- If you have bronchial asthma or a previous history of it 



- If you are elderly 
- If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to become 
  pregnant. 
 
Warnings And Precautions: 
- Moxicam may be associated with a small increase in risk of myocardial infarction or stroke. Any 
  risk is more likely with high doses and prolonged treatment 
- If you develop severe allergic reactions, you should discontinue Moxicam and tell your doctor at 
  first appearance of skin rash, mucosal lesions, or any other sign of allergy 
- Stop your treatment with Moxicam immediately as soon as you notice bleeding (causing 
  tarcoloured stools) or ulceration of your digestive tract (causing abdominal pain) 
- Moxicam is not appropriate if you require immediate relief from acute pain 
- Moxicam may hide the symptoms of infection (e.g. fever). If you think you may have an infection 
  you should see your doctor 
- Potentially life-threatening skin rashes (Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis) 
  have been reported with the use of meloxicam. The rash may progress to widespread blistering or 
  peeling of the skin. The highest risk for occurrence of serious skin reactions is within the first 
  weeks of treatment, if you have developed Stevens-Johnson syndrome or toxic epidermal 
  necrolysis with the use of Moxicam, you must not be re-started on Moxicam at any time 
- As with other NSAIDs, particular caution is required in the elderly, in whom renal, hepatic and 
  cardiac function are frequently impaired  
- Caution is advised in patients receiving concomitant medications which could increase the risk of  
  ulceration or bleeding such as heparin, anticoagulants such as warfarin  or other NSAIDs 
- If you feel that the effect of Moxicam is too strong or too weak, or if after several days you do not 
  feel any improvement in your condition, talk to your doctor or pharmacist. 
 
How Will This Medicine Affect Your Daily Life: 
Moxicam is unlikely to affect the ability to drive and use machinery. However, if visual 
disturbances, drowsiness, vertigo (dizziness) or other central nervous system disturbances occur, it 
is advisable to refrain from driving and operating machinery.   
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Moxicam, the below side effects may occur during the course of 
treatment. Do not be alarmed by reading the list of side effects, you may not suffer from any of 
them 
 
Very common: Dyspepsia, nausea and vomiting, abdominal pain, constipation, flatulence, 
diarrhoea 
 
Common: Headache 
 
Uncommon: Dizziness, vertigo, drowsiness, anaemia, hypertension, flushing, sodium and water 
retention, hyperkalaemia (this can lead to symptoms such as: Arrythmias, palpitation,  muscle 
weakness), eructation, gastritis, bleeding of the digestive tract, stomatitis , immediate allergic  
reactions, pruritus, skin rash, oedema (including swollen ankles/legs), sudden skin or mucosal 
swelling (such as swelling around the eyes, face, lips, mouth or throat), momentary disturbance of 
liver function tests (e.g. raised liver enzymes like transaminases or an increase of the bile pigment 
bilirubin), disturbance of laboratory tests investigating renal function (e.g. raised creatinine or urea) 
 
Rare: Mood disorders, nightmares, abnormal blood count (including: abnormal differential blood 
count, leucocytopenia, thrombocytopenia, these side effects may lead to increased risk of infection 
and symptoms such as bruising or nosebleeds), tinnitus, palpitations, peptic/gastroduodenal ulcers, 
oesophagitis, colitis, onset of asthma attacks, urticaria, visual disturbances (including: blurred 
vision, conjunctivitis, stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis) 



 
Very Rare: Bullous reactions, erythema multiforme, hepatitis (its symptoms include: Jaundice, 
pain of the abdomen, loss of appetite), renal failure, intestinal perforation   
 
Not known: Confusion, disorientation, shortness of breath and skin reactions (anaphylactic/ 
anaphylactoid reactions, photosensitivity reactions, heart failure, agranulocytosis), sudden fever, 
sore throat, infections 
 
Stop taking Moxicam and consult a doctor or your nearest hospital immediately if you notice: 
- Any allergic reactions, which may appear in the form of:  

 Skin reactions, such as itching, blistering or peeling of the skin, which can be severe 
(StevenJohnson Syndrome and toxic epidermal necrolysis), mucosal lesions or erythema 
multiforme. Erythema multiforme is a serious allergic skin reaction causing spots, red welts 
or purple or blistered areas. It can also affect the mouth, eyes and other moist body surfaces. 

 Swelling of skin or mucosa, such as swelling around the eyes, face and lips, mouth or throat, 
possibly making breathing difficult, swollen ankles or legs  

 Shortness of breath or asthma attack 
 Hepatitis. This can cause symptoms such as: Yellowing of the skin or the eyeballs 

(jaundice), pain in the abdomen, loss of appetite 
 
- Any side effects of the digestive tract, especially:  

 Bleeding (causing tar-coloured stools) 
 Ulceration of your digestive tract (causing abdominal pain), gastrointestinal bleeding, 

formation of ulcers or formation of a hole in the digestive tract (perforation) may sometimes 
be severe and potentially fatal, especially in elderly 

 
General side effects of non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIDs):  

 A small increased risk of arterial thrombotic events, e.g. myocardial infarction or stroke, 
particularly at high doses and in long term treatment 

 Fluid retention (oedema), hypertension and heart failure  
 Nausea and vomiting, diarrhea, flatulence, constipation, dyspepsia, abdominal pain, 

melaena, haematemesis, ulcerative stomatitis, exacerbation of colitis, exacerbation of 
Crohn's disease 

 
In the event that you experience any side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a change 
in your general health, consult your physician immediately. 
  
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: Other NSAIDs & aspirin, 
corticosteroids, anticoagulants or heparin, thrombolytics, antiplatelet drugs, selective serotonin 
reuptake inhibitors (SSRIs), antihypertensive drugs such as diuretics, ACE inhibitors, angiotensin-II 
antagonists and beta-blockers, calcineurin inhibitors such as cyclosporine and tacrolimus, 
intrauterine devices, lithium, methotrexate, and cholestyramine. 
 
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 use your medication in the dark, always read the label and make sure you are using 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. In the case any adverse effect not mentioned in this leaflet 
    develops, discontinue use and consult your physician. 
    
Dosage And Directions For Use: 
- According to physician’s instructions only 
- Do not take more than the recommended dose 
- Do not take Moxicam for longer than it is prescribed for you 
- Moxicam tablets should be swallowed whole with water or another liquid, during a meal. Do not 
  divide the tablets 
- If you need to take two tablets they must be taken together as a single dose 
- Undesirable effects may be minimized by using the lowest effective dose for the shortest duration 
   necessary to control symptoms. 
 
Missed Dose: 
- Take the missed dose as soon as you remember, unless it is almost 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 package at temperature between 15-30ºC. 
 
Presentation: 
Moxicam 7.5 Tablets: A box of 30 tablets 
Moxicam 15 Tablets: A box of 30 tablets. 
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 موكسیكام
 أقراص

 
  ملزم بوصفة طبیة

  
   التركیبة الدوائیة:

  :٥,٧ موكسیكامأقراص 
  یحتوي القرص الواحد على:

  ملغم   ٥,٧         میلوكسیكام
  

  :١٥ موكسیكامأقراص 
  یحتوي القرص الواحد على:

  ملغم  ١٥          میلوكسیكام
  
  

  الفاعلیة العالجیة
 من مجموعة أوكسیكام. (NSAID) ستیرویدیةالاللتھاب ضادات اإلمجموعة م

  
  االستعماالت:

  في الحاالت التالیة: موكسیكامیستخدم 
  العالج العرضي قصیر األجل الشتداد اإللتھاب العظمي المفصلي -
  العالج العرضي طویل األجل إللتھاب المفاصل الروماتیدي أو إلتھاب الفقرات القسطي. -
  

  العالج:ھذا متى یمنع استعمال 
 في الحاالت التالیة: موكسیكامخدام یمنع است

  ، األسبرین)NSAIDsفرط الحساسیة لمیلوكسیكام، أو للمواد ذات المفعول المشابھ ( -
  سنة ١٦األطفال والمراھقین دون سن  -
ً في الثلث الثالث من الحمل -    إذا كنت حامال
  ): ربو، لحمیات أنفیّة،NSAIDsلتھاب الالستیرویدیة األخرى (إذا عانیت أي من األعراض التالیة بعد تناولك األسبرین أو مضادات اإل -
  شرى (طفح جلدي/ طفح القراص)، وذمة عصبیة وعائیة (انتفاخ مفاجيء في الجلد أو األغشیة المخاطیة، مثل االنتفاخ حول العینین،  
  الوجھ، الشفتین، الفم أو الحلق، قد یسبب ذلك صعوبة في التنفس)    
  )NSAIDsاریخ مرضي لإلصابة بنزف أو ثقب معوي، مرتبط مع عالج سابق بمضادات اإللتھاب الالستیرویدیة (إذا كان لدیك ت -
  إذا كان لدیك تاریخ مرضي، أو إذا كنت تعاني من قرحة/ نزیف معدي بشكل متكرر (حدوث عرضین محددین أو أكثر لقرحة أو نزف -
  محقق)  
  كبدإذا كنت تعاني من قصور حاد في وظیفة ال -
  إذا كنت تعاني من قصور كلوي حاد والذي لم یُجرى لھ غسیل كلوي -
  إذا كنت تعاني من نزیف متكرر في الدماغ (نزیف وعائي دماغي) -
  إذا كنت تعاني من أي نوع من اضطرابات النزف -
  .لكتوز)اچلوكوز و الچسوء امتصاص الاالكتوز (چإذا كنت تعاني من عدم تحمل الالكتوز أو عدم تحمل ال  -
  
   تستخدم ھذا الدواء دون استشارة طبیبك قبل بدء العالج:ال
  إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب، سكتة قلبیة أو إذا كنت تعتقد أنھ لدیك عوامل خطر لإلصابة بھذه الحاالت (مثل، إذا كنت تعاني من -
  ارتفاع ضغط الدم، السكري، فرط شحمیات الدم)  
  رضي لإلصابة بإلتھاب المريء، إلتھاب المعدة أو أي من أمراض القناة الھضمیة األخرى، مثل، إلتھاب القولونإذا كان لدیك تاریخ م -
  التقرحي، مرض كرون  
  إذا كنت تعاني من مرض في القلب، الكبد أو الكلى -
  احة أو نقص في استھالك السوائلإذا كنت تعاني من نقص حجم الدم والذي قد یحدث إذا كان لدیك  فقدان خطیر في الدم، حروق، جر -
  إذا كنت تعاني من ارتفاع مستویات البوتاسیوم في الدم -
بي أو إذا كان لدیك تاریخ مرضي لإلصابة بھ - َ ع ُ   إذا كنت تعاني من ربو ش
  إذا كنت كبیر في السن -
ً أو مرضعة، إذا كنت تعتقدین أنك حامل أو إذا كنت تخططین لتصبحي حامل. -   إذا كنت حامال



  :حتیاطاتاإلتحذیرات و ال
  جقد یرتبط موكسیكام مع زیادة طفیفة في خطر اإلصابة بالذبحة الصدریة أو السكتة القلبیة. یزید خطر اإلصابة مع الجرعات العالیة والعال -
  لفترة طویلة  
  لطفح الجلدي، آفة في األغشیةإذا حصل لدیك تفاعالت تحسسیة خطیرة، توقف عن استخدام موكسیكام وأخبر طبیبك عند أول ظھور ل -
  المخاطیة، أو أي من األعراض األخرى للحساسیة  
ً إذا الحظت حدوث نزف (یسبب لون داكن للفضالت) أو إذا عانیت من تقرح في القناة الھضمیة (تسبب -   توقف عن العالج بموكسیكام فورا
  ألم في البطن)  
  لأللم الحادموكسیكام غیر مالئم إذا كنت تحتاج تخفیف فوري  -
  قد یخفي موكسیكام أعراض العدوى (مثل، الحمى). إذا كنت تعتقد أنك مصاب بعدوى یجب علیك زیارة طبیبك -
رُ قد تم اإلبالغ عن تفاعالت جلدیة قد تعرض الحیاة للخطر (متالزمة ستیفین جونسون،  - ّ و نسجةاأل تقش َ ر ْ ِ البَش تَة ِّ و َ تَم ُ َّ  یّةالم ). قدالت   سمميّ
  طفح الجلدي إلى ظھور تقرحات واسعة النطاق او إلى تقشر الجلد. تكون احتمالیة خطر حدوث التفاعالت الجلدیّة الخطیرة خاللیتطور ال  
ّرُ    و نسجةاأل األسبوع األول من بدایة العالج، إذا حدث لدیك متالزمة ستیفین جونسون أو تقش َ ر ْ ِ البَش تَة ِّ و َ تَم ُ َّ  یّةالم   سمميّ مع استخدامالت
 سیكام، یجب عدم بدء العالج مرة أخرى بموكسیكام خالل أي وقتموك  
  ال ینصح بھذا المستحضر خالل فترة اإلرضاع -
  )، یتطلب توخي الحذر بصورة خاصة في كبار السن، الذین یعانون منNSAIDsكما في مضادات اإللتھاب الالستیرویدیة األخرى ( -
  لقلبیةفشل متكرر في الوظائف الكلویة، الكبدیة و ا  
  یُنصح بتوخي الحذر في المرضى الذین یتلقون أدویة أخرى بالتزامن مع موكسیكام والتي قد تزید من خطر التقرحات أو النزیف مثل -
  )NSAIDsالھیبارین، مضادات التخثر مثل الوارفارین أو مضادات اإللتھاب الالستیرویدیة األخرى (  
-  ً ً، أو إذا لم تشعر بأي تحسن في حالتك بعد عدة أیام من العالج، تحدث إلى طبیبك أوإذا شعرت بأن تأثیر موكسیكام قوي جدا   أو ضعیف جدا
  الصیدلي.     
 

 كیف یؤثر ھذا الدواء على حیاتك الیومیة:
وخة أو أي على قدرتك على القیادة واستخدام الماكنات. لكن، إذا ظھرت اضطرابات في الرؤیة، نعاس، د موكسیكاممن غیر المرجح أن یؤثر 

  اضطرابات أخرى في الجھاز العصبي المركزي، یُنصح باالمتناع عن القیادة أو تشغیل الماكنات.
  

  األعراض الجانبیة:
األعراض الجانبیة المدرجة في األسفل قد تحدث أثناء فترة العالج. ال تشعر بالقلق عند ، لموكسیكامإضافة إلى التأثیرات العالجیة المرغوبة 

 :األعراض الجانبیة، قد ال تعاني من أي من ھذه األعراض قراءة قائمة
  عسر ھضم، غثیان وتقیؤ، ألم في البطن، إمساك، انتفاخ، إسھال :جداً  شائعة

  
  صداع شائعة:

  
د الوجھ والرقبة، احتباس الصودیوم والماء، ارتفاع البوتاسیوم في  غیر شائعة: ّ الدم (قد دوخة، دوار، نعاس، فقر دم، ارتفاع ضغط الدم، تور

ؤ، إلتھاب المعدة، نزیف في القناة الھضمیة، إلتھاب  ّ یؤدي ذلك إلى أعراض مثل: عدم انتظام نظم القلب، خفقان، ضعف في العضالت)، تجش
ّة، طفح جلدي، وذمة (بما في ذلك انتفاخ الكاحل/الساقین)، انتفاخ مفاجيء في الجلد أو األغشیة المخاطیة (م ثل الفم، تفاعالت تحسسیة، حك

انتفاخ حول العینین، الوجھ، الشفتین، الفم أو الحلق)، اضطراب مؤقت في فحوصات وظائف الكبد (مثل، ارتفاع إنزیمات ناقالت األمین أو 
  زیادة البلیروبین)، خلل في الفحوصات المخبریة التي تستقصي وظیفة الكلى (مثل، ارتفاع الكریاتینین أو الیوریا)    

  
كوابیس، اختالل في عدد خالیا الدم (بما في ذلك: عدد كریات دم تفریقي غیر طبیعي، نقص خالیا الدم  اضطرابات في المزاج، نادرة:

البیضاء، نقص الصفائح الدمویة، قد تؤدي ھذه األعراض إلى الزیادة من خطر العدوى وأعراض أخرى مثل تكدمات أو نزیف األنف)، 
المعدة/اإلثني عشر، إلتھاب المريء، إلتھاب القولون، نوبات ربو، شرى، خفقان، اضطرابات في الرؤیة  طنین في األذن، خفقان، قرحة في

ّرُ جونسون،  - (بما في ذلك: تشوش في الرؤیة، إلتھاب ملتحمة العین، متالزمة ستیفین و نسجةاأل تقش َ ر ْ َش ِ الب تَة ِّ و َ تَم ُ َّ  یّةالم )الت       سمميّ
  

كال تفاعالت فقاعیة، نادرة جداً: ْ ش َ ُ األ ة َ دید َ ى ع مامَ   ، إلتھاب كبدي (أعراضھ تشمل: یرقان، ألم في البطن، فقدان في الشھیة)، فشل كلوي،حُ
 ثقب في األمعاء

  
ِیَّةي التنفس وتفاعالت جلدیة (تفاعالت توھان، ضیق ف، إرتباكغیر معروفة:  ق َ ِیَّة /تَأ قان َ رة تَأ ْ ُد ، تفاعالت تحسسیة ضوئیة، فشل قلبي، ن

  ت)، حمى مفاجئة، إلتھاب الحلق، عدوى المحببا
  

  توقف عن تناول موكسیكام واستشر الطبیب أو أقرب مستشفى فوراً إذا الحظت:
  تفاعالت تحسسیة، والتي قد تظھر على شكل: -

 ال نسجةاأل تقشّرُ جونسون و -تفاعالت جلدیة، مثل حكة، بثور أو شحوب في الجلد، والتي قد تكون خطیرة (متالزمة ستیفین ِ تَة ِّ و َ تَم ُ م
و َ ر ْ َش َّ  یّةالب )، آفات في األغشیة المخاطیة أو الت ّ كالسممي ْ َش ُ األ ة دیدَ َ ى ع مامَ عد حُ ُ كال. ت ْ َش ُ األ ة دیدَ ى عَ مامَ تفاعل جلدي خطیر یسبب  حُ



ً أن تصیب الفم، العینین واألسطح الرطبة األخر ى من ظھور بقع، بثور حمراء أو بنفسجیة أو مناطق متقرحة. من الممكن أیضا
 الجسم

  ،انتفاخ الجلد أو الغشاء المخاطي، مثل انتفاخ حول العینین، الوجھ والشفتین، الفم أو الحلق، قد یسبب ذلك صعوبة في التنفس
  انتفاخ في الكاحل أو الساقین 

 ضیق في التنفس أو نوبة ربو 
 ألم في البطن، فقدان في الشھیة إلتھاب في الكبد. قد یسبب ذلك أعراض مثل: اصفرار الجلد أو مقلة العین (یرقان ،(  

  
- :ً   أي أعراض جانبیة في القناة الھضمیة خصوصا

 (یسبب براز بلون القطران) نزیف 
  َعَوي، تشكل تقرحات أو ثقب في القناة الھضمیة والتي قد تكون دي م ِ ع َ تقرحات في القناة الھضمیة (تسبب ألم في البطن)، نزیف م

ً خطیرة أو یحتمل أن تكون ً في كبار السن   أحیانا میتة، خصوصا ُ   م
 

  ):NSAIDsأعراض جانبیة عامة لمضادات اإللتھاب الالستیرویدیة (
  عند تناول جرعات عالیة والعالج لفترة ً زیادة طفیفة في خطر حاالت التخثر الشریانیة، مثل، الذبحة الصدریة أو الجلطة، خصوصا

 مطولة
 دم و فشل قلبياحتباس في السوائل (وذمة)، ارتفاع في ضغط ال 
  غثیان وتقیؤ، إسھال، نفخة، إمساك، عسر الھضم، ألم في البطن، براز داكن، قيء دموي، إلتھاب الفم التقرحي، تفاقم في إلتھاب

 القولون، تفاقم في مرض كرون 
 

  التفاعالت بین االدویة:
ً من العالج بد ٳذا كنت تستخدم دواءً  وقلة نجاعة  علم طبیبك بذلك لتجنب المخاطرأف ،واء آخرآخر في نفس الوقت أو كنت قد انتھیت مؤخرا

مضادات اإللتھاب الالستیرویدیة األخرى، الكورتیكوستیرویدات،  دویة. ھذا مھم خاصة لألدویة التالیة:العالج التي تنتج من التفاعالت بین األ
)، األدویة المضادة SSRIsاص السیریتونین اإلنتقائیة (مضادات التجلط أو الھیبارین، ممیعات الدم، مضادات الصفائح، مثبطات إعادة امتص

وحاصرات البیتا،  ٢ - حاصرات مستقبالت األنجیوتینسین الرتفاع ضغط الدم مثل مدرات البول، مثبطات اإلنزیم المحول لألنجیوتینسین و
لرحم، اللیثیوم، میثوتریكسات، مثبطات الكالسینیورین مثل سایكلوسبورین و تاكروالیمس، وسائل منع الحمل التي توضع داخل ا

   وكولیستیرامین.  
  

  لتجنب التسمم:
ً عن متناول أیدي األطفال ١   . احفظ الدواء بعیدا
 . ٳذا تناولت جرعة زائدة أو ٳذا تناول طفل الدواء عن طریق الخطأ، علیك التوجھ مباشرة الى قسم الطوارئ٢
  مع أخذ الكمیة المتبقیة من الدواء   
  حداث التقیؤ دون استشارة الطبیبإ. ال تحاول ٣
  نك تأخذ الدواء الموصوف لكأ. ال تتناول دواءك في الظالم واقرأ التعلیمات لتتأكد ٤
ً من تاریخ ٥ نتھاء المذكور انتھاء. تأكد دائما  صالحیة الدواء وال تأخذ الدواء بعد تاریخ ا
  التخزین. تجنب تعریض الدواء للحرارة والرطوبة الشدیدتین خالل فترة ٦
  النشرة، توقف عن استخدام ھذه الدواء حسب الوصفة فقط. في حالة ظھور أي أعراض جانبیة غیر واردة في  استخدم. ٧
  علم طبیبك.أالعالج و   
  

 الجرعة الدوائیة و تعلیمات االستخدام:
  حسب إرشادات الطبیب فقط -
  ال تتناول أكثر من الجرعة الموصى بھا -
  . ال تقسم األقراصكاملة مع الماء أو سائل آخر، خالل إحدى الوجبات كسیكاممویجب تناول أقراص  -
ً كجرعة واحدة -  إذا كنت تحتاج لتناول قرصین یجب تناولھما معا
  من الممكن تقلیل األعراض غیر المرغوبة عن طریق استعمال أقل جرعة فعالة وألقل مدة الزمة للسیطرة على األعراض. -
  

  :جرعةالفي حال نسیان 
  حسب جدول كملأاترك الجرعة المنسیة و، ولكن إذا اقترب موعد الجرعة التالیة ،المنسیة حالما تتذكرتناول الجرعة  -
  الجرعات االعتیادي  
  ال تقم بمضاعفة الجرعة لتعویض الجرعة المنسیة. -
  

  التخزین:
  .م°٣٠ -١٥على درجة حرارة ما بین في عبوتھ األصلیة الدواء ھذا احفظ 

  



 وة:العب
   قرص ٣٠: علبة تحتوي على   ٥,٧   موكسیكام
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