
 

NERVENTIN 
Capsules 

 
 
Prescription Only Medicine 
 
Composition: 
Nerventin 300 
Each capsule contains:  
Gabapentin  300 mg 
 
Nerventin 400 
Each capsule contains:  
Gabapentin  400 mg 
 
Therapeutic Activity: 
It is an anticonvulsant agent used for the treatment of peripheral neuropathic pain and epilepsy. 
 
When should not this preparation be used: 
Nerventin is contraindicated in patients with known hypersensitivity to Gabapentin. 
 
Precautions: 
- Call your physician immediately if your seizures get worse. 
- Use of this medicine may impair alertness and therefore caution should be exercised when 

engaging in activities such as driving a car, operating dangerous machinery and in any other 
activities that require alertness. 

- Avoid alcoholic drinks while taking Nerventin. 
- This medicine contains lactose so it is prevented for patients sensitive to lactose.   
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Nerventin, some side effects may occur during the course 
of treatment such as: Hypertension, anorexia, flatulence, gingivitis, bruises, confusion, 
depression, arthralgia, hyperkinesia, paresthesia, anxiety, ataxia, pneumonia, drowsiness, 
dizziness, fatigue, muscles pain, edema, tremor, blurred vision or double vision, diarrhea, 
dryness of the mouth or throat, nausea and vomiting. Consult your physician if you experience 
any of these symptoms, as the dose may have to be adjusted. 
 
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: CNS 
depressants (e.g. morphine) alcohol and antacids. 
 
Do not take this medicine without consulting your physician before starting treatment: 
- If you are suffering, or have suffered in the past from impaired function of the kidney/urinary 

tract. 
- If you are pregnant, breast-feeding, or planning to become pregnant. 
 
 



How will this medicine affect your daily life: 
This medicine may make you dizzy or drowsy, so caution should be taken when engaging in 
activities requiring alertness such as driving or operating machinery. Limit alcoholic beverages 
as they may worsen these effects. 
 
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 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: 
- The dose is according to physician’s instructions. 
- This medicine is not usually intended for administration  in children under 12 years of age.  
- Nerventin can be taken with or without food. 
- Take Nerventin at least two hours after antacid administration. 
- Take Nerventin with a glass of water. 
- Do not alter the dose or stop treatment without asking 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 15-30ºC. 
 
Presentation: 
A box of 40 capsules.  
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  ينتينڤنير
  كبسوالت

 ملزم بوصفة طبية
 

  :التركيبة الدوائية
  300ينتين ڤنير

  :تحتوي الكبسولة الواحدة على
  ملغم 300چابابنتين      
  

  400ينتين ڤنير
  :تحتوي الكبسولة الواحدة على

  ملغم 400چابابنتين      
  

  :الفاعلية العالجية
  .الصرع االتاالم األعصاب الطرفية وح يستعمل لعالج، مضاد للتشنج

  
  :العالجهذا متى يمنع استعمال 

 .چابابنتينلل للمرضى الذين لديهم حساسية معروفة ينتينڤنيريمنع استخدام 
  

   :االحتياطات
 .طبيب حاالً إذا ساءت نوبات الصرع لديكاتصل بال -
ات، تشغيل ماكنات ثناء قيادة المركبأإن استعمال هذا الدواء قد يضعف من يقظتك، لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر -

  .خطرة وممارسة أي نشاطات أخرى تتطلب اليقظة
  .   ينتينڤنيرتجنب المشروبات الكحولية أثناء تناول  -
  .يحتوي هذا الدواء على مادة الالكتوز لذا يمنع أخذه من قبل المرضى الذين لديهم حساسية لالكتوز- 
 

  :الجانبية األعراض
: مثل عراض الجانبية خالل فترة العالجقد تحدث بعض األ، ينتينڤنيرلوبة المرغالعالجية التأثيرات  إلى إضافة

انتفاخ البطن، التهاب اللثة، رضوض، ارتباك، اكتئاب، ألم في المفاصل،  ارتفاع ضغط الدم، نقص الشهيّة للطعام،
ذمة، ارتجاف، في العضالت، و ألمنعاس، دوار، إرهاق،  التهاب رئوي،تنّمل ،قلق، ترنّح، فرط النشاط الحركي،

بيبك إذا ظهرت راجع ط .تقيؤفم أو في الحنجرة، غثيان وتشوش في الرؤية أو رؤية مزدوجة، اسهال، جفاف في ال
  .لضبط الجرعة الدوائية وذلك عراضعليك أي من تلك األ

  
  :التفاعالت بين االدوية

فاعلم طبيبك بذلك  ٬الج بدواء آخرو كنت قد انتهيت مؤخراً من العأآخراً في نفس الوقت  ذا كنت تستخدم دواءً ٳ
مثبطات : هذا مهم خاصة لألدوية التالية. المخاطروقلة نجاعة العالج التي تنتج من التفاعالت بين االدوية لتجنب

  .مضادات الحموضة و ، الكحول)مثل المورفين(المركزي  الجهاز العصبي
 

  : تستخدم هذا الدواء دون استشارة طبيبك قبل بدء العالجال
 .المسالك البولية/ أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكلى ذا كنت تعانيإ -
 .ألن تصبحي حامالً  تخططين أو٬اً مرضعإذا كنت حامالً،  -



 
  :كيف يؤثر هذا الدواء على حياتك اليومية

 ممارسة أي نشاطات تتطلب اليقظةعند يجب اتخاذ الحيطة والحذر لذاوالنعاس، أقد يجعلك هذا الدواء تشعر بالدوار 
 .سوءاً أكثر عراضهذه األتجعل تجنب شرب الكحوليات حيث أنها  .ماكناتالتشغيل  أو قيادة المركبات مثل

  
  :لتجنب التسمم

  .يدي االطفال أاحفظ الدواء بعيداً عن متناول . 1
توجه مباشرة الى قسم الطوارئ يجب ال ٬تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ ذاٳو أذا تناولت جرعة زائدة ٳ. 2

  .خذ الكمية المتبقية من الدواءأمع 
  .ال تحاول احداث التقيؤ دون استشارة الطبيب. 3

. 4  .الموصوف لكاقرأ التعليمات لتتأكد انك تأخذ الدواء ال تتناول دواءك في الظالم و
 .نتهاء المذكورا تاريخ حية الدواء وال تأخذ الدواء بعدتأكد دائماً من تاريخ نهاية صال. 5
  .لرطوبة الشديدتين خالل فترة التخزيناتعريض الدواء للحرارة و تجنب. 6
  توقف  غير واردة في النشرة، جانبية عراضأ أي ظهورفي حالة . الدواء حسب الوصفة فقط تناول. 7

  .كطبيباعلم عن استخدام العالج و
  

  :الجرعة وتعليمات االستخدام
  .طبيبالجرعة حسب إرشادات ال -
  .سنة 12طفال دون عمر لألستعمال ل هذا الدواء عادة غير مخّصص -
  .ينتين مع أو بدون الطعامڤيمكن تناول نير -
  .ينتين بعد ساعتين على األقل من تناول مضادات الحموضةڤنيرتناول  -
  .من الماء كأسينتين مع ڤتناول نير -
  .طبيبك ال تغير الجرعة أو تتوقف عن العالج دون استشارة -
  

  :جرعةالفي حال نسيان 
فاترك الجرعة المنسية واكمل حسب  ٬لكن إذا اقترب موعد الجرعة التاليةو المنسية حالما تتذكرالجرعة  تناول -

  .جدول الجرعات االعتيادي
  .لتعويض الجرعة المنسية ال تقم بمضاعفة الجرعة -
  

  :التخزين
  .م°30 - 15احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين 

  
  :العبوة

  .كبسولة ٤٠علبة تحتوي على 
  
  
  

  
  81شارع المدارس رقم 

  58ب . ص 
  فلسطين - بيت جاال

                http: //www.beitjalapharma.com 
 1403105-1   


	A box of 40 capsules. 
	ملزم بوصفة طبية

