
 
 

SECURE  
Capsules 

 
 
Prescription Only Medicine 

 
Composition: 
Secure 2.5: Each capsule contains:  
Amlodipine besilate equivalent to Amlodipine    2.5 mg 
Secure 5: Each capsule contains:  
Amlodipine besilate equivalent to Amlodipine       5 mg 
Secure 10: Each capsule contains:  
Amlodipine besilate equivalent to Amlodipine     10 mg 
 
Therapeutic Activity: 
Calcium channel blocker for the treatment of hypertension and angina (chronic stable and 
prinzmetal`s or variant angina) 
 
When should not this preparation be used: 
- If you have a known sensitivity to Amlodipine, Dihydropyridines , other types of calcium 

channel blockers 
- If you have severe obstructive coronary artery disease 
- If you have severe aortic stenosis 
- If you are suffering from congestive heart failure 
- If you are suffering from very low blood pressure. 
 
Precautions: 
- After taking a dose of this medicine you may get a headache that lasts for a short time. This 

should become less noticeable after you have taken this medicine for a while. If this effect 
continues or if the headache is severe, check with your physician. 

- In some patients: tenderness, swelling, or bleeding of the gum may appear soon after starting 
treatment with this medicine. Brushing and flossing your teeth carefully and regularly and 
massaging your gum may help prevent this. 

- During treatment with this medicine, the following tests should be performed: 
Blood pressure, heart rate and ECG   

 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Amlodipine, some side effects may occur during the course 
of treatment such as:  
Headache, diarrhea, oedema, fatigue, somnolence, nausea, flushing, palpitations, dizziness, 
vomiting, abdominal pain, gingival hyperplasia, sweating, dry mouth and micturition disorders 
(rare). 
 
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 drugs belonging to other 
antihypertensive drugs, drugs affecting CNS (sedatives, hypnotics, drugs for parkinson`s disease 
and epilepsy), NSAID`S and anticoagulants. 
 



Do not take this medicine without consulting your physician before starting treatment: 
- If you have any liver problems 
- If you are under 18 years of age 
- If you are suffering or have suffered in the past from heart and/or vascular system disease or 

from diabetes. 
- If you are pregnant, planning to become pregnant and during breastfeeding. 
- Tell your physician if you are going to undergo any surgery procedure including dental surgery. 

 
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 the leaflet 

develops, consult your physician immediately. 

Dosage and Directions for Use: 
- The dose is according to physician’s instructions. 
- Do not open or chew the capsules. 
- The capsule should be swallowed whole with a plenty of water, and without your meals. Take 

the capsules at the same time each day. 
- Checking with your physician before discontinuing medication; gradual dose reduction may be 

necessary. 
- Continue to take Secure even if you feel well. 
 
Missed Dose: 
- Take the missed dose as soon as you remember, unless it is passed more than 12 hours or 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. 
 
Storage: 
Store the product in its original pack at temperature between 15-25 °C, in a dry place, protect 
from light & away from heat. 
 
Presentation: 
Secure 2.5: A box of 20 Capsules.  
Secure 5   : A box of 20 Capsules.  
Secure 10 : A box of 20 Capsules. 
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  سيكيور
   كبسوالت

 
  ملزم بوصفة طبية

  
  :التركيبة الدوائية

  :تحتوي الكبسولة الواحدة على:  2.5سيكيور 
  ملغم2.5 يالت ما يعادل أملوديبين   اأملوديبين بيس

  :تحتوي الكبسولة الواحدة على:  5سيكيور 
  ملغم 5    يالت ما يعادل أملوديبيناأملوديبين بيس

  :الواحدة على تحتوي الكبسولة:  10سيكيور 
  ملغم 10يالت ما يعادل أملوديبين   اأملوديبين بيس

  
  :الفاعلية العالجية

 المزمنة المستقرة و( الصدرية لقنوات الكالسيوم يستخدم لعالج ارتفاع ضغط الدم و الذبحة مثبط
  .)المتغيرةأوالذبحة )برينزميتال(
  

  :العالجهذا استعمال  متى يمنع
   قنوات الكالسيوم مثبطات، أنواع أخرى من لألملوديبين، دايهيدورالبيريدينات عروفةحساسية م إذا كانت لديك -
   حادإذا كنت تعاني من داء انسداد الشرايين التاجية ال -
  إذا كنت تعاني من تضيق ابهري حاد -
   قصور القلب االحتقانيإذا كنت تعاني من  -
  . ضغط الدم الشديدانخفاض إذا كنت تعاني من  -
  

  : تياطاتاالح
يكون الصداع غير ملحوظ بعد استخدامك . قد تعاني من صداع يستمر لفترة قصيرة بعد تناولك الجرعة الدوائية -

  . إذا استمر الصداع أو زاد حدة فيجب عليك مراجعة طبيبك. الوقت منالدواء لفترة 
إن تنظيف .  ج بهذا الدواءآالم، انتفاخ أو نزيف في اللثة بعد بدء العال: قد يظهرمبكراً عند بعض المرضى -

 .اسنانك بحذر وبشكل منتظم وتدليك اللثة قد يساعد في منع حصول ذلك
 :خالل العالج بهذا الدواءيتوجب عليك عمل الفحوصات التالية  -

  .مخطط القلب الكهربائيالقلب و نبضات  سرعة معدل ضغط الدم،
  

  :الجانبية األعراض
  :قد تحدث بعض االعراض الجانبية خالل فترة العالج مثل ألملوديبينلبة المرغوالعالجية التأثيرات  إلى إضافة

  ألم في البطن،إسهال، وذمة، ارهاق، نعاس، غثيان، إحمرار الوجه، عدم انتظام ضربات القلب، دوار، قيء صداع، 
   )نادراً ( اختالل في التبولو جفاف الفم تعّرق، فرط التنسج اللثوي،

  
  :التفاعالت بين االدوية

تجنب اعلم طبيبك بذلك ل ،او انتهيت مؤخراً من العالج بدواء اخرفي نفس الوقت  اً آخر تستخدم دواءً ذا كنت ا
ى ، هذا مهم خصوصاً لألدوية التي تنتمي إلاألدوية بين تفاعالتتي تنتج من الالالعالج نجاعة  المخاطرأو قلة

مسكنات، منومات، أدوية لعالج ( صبي المركزي، االدوية التي تؤثر على الجهاز العخافضات ضغط الدم االخرى
  .ت التخثرامضاد و يديةئوريغير الست اتمضادات اإللتهاب، )مرض الباركنسون والصرع

 
  :قبل بدء العالجاستشارة طبيبك  دون تستخدم هذا الدواء ال
 .الكبد مشاكل في أي ذا كنت تعاني منإ -
 .سنة 18إذا كنت أقل من  -



  .أو من داء السكري وعائيال الجهازأو /مرض في جهاز القلب ومن في الماضي  عانيت قد تعاني أو إذا كنت -
 .و خالل فترة اإلرضاعإذا كنت حامال، تخططين للحمل  -
  .علم طبيبك إذا كنت تنوي الخضوع ألي عملية جراحية بما في ذلك جراحة االسنانا -

  
  :لتجنب التسمم

  .ال االدوية بعيداً عن متناول ايدي االطف احفظ. 1
يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع ، تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ ذاااذا تناولت جرعة زائدة او . 2

  .اخذ الكمية المتبقية من الدواء
  .دون استشارة الطبيب احداث التقيؤال تحاول . 3

. 4  .ف لكموصوليمات لتتأكد انك تأخذ الدواء الاقرأ التعال تتناول دواءك في الظالم و
 .انتهاء المذكور تاريخ حية الدواء وال تأخذ الدواء بعدتأكد دائماً من تاريخ نهاية صال. 5

 تجنب. 6  .خالل فترة التخزين الشديدتينرطوبة لالحرارة ولتعريض الدواء 
  .راجع طبيبك فوراً غير واردة في النشرة،  جانبية اعراض أي في حالة ظهور. تناول الدواء حسب الوصفة فقط. 7
  

  :الجرعة وتعليمات االستخدام
  .الجرعة حسب إرشادات الطبيب -
  .ال تقم بفتح أو مضغ الكبسوالت -
  .خذ الكبسوالت في نفس الوقت كل يوم. يجب تناول الكبسولة كاملة مع قليل من الماء، و ليس مع الطعام -
ً راجع الطبيب قبل التوقف عن العالج، إلحتمال ضرورة تخفيض الجرعة تدريج -   .يا
  . استمر في اخذ سيكيور حتى لو طرأ تحسن على حالتك -

 
  :جرعةالفي حال نسيان 

فاترك ، اقترب موعد الجرعة التالية  ساعة أو إذا 12مر أكثر من  المنسية حالما تتذكر و لكن إذاخذ الجرعة  -
  .الجرعة المنسية واكمل حسب جدول الجرعات االعتيادي

  .ال تقم بمضاعفة الجرعة -
  
  :تخزينال
 بعيداً عن الضوء، في مكان جاف،  م°25 -15على درجة حرارة ما بين حفظ المستحضر في عبوته األصلية ا

  .والحرارة
  

  :العبوة
  .كبسولة 20علبة تحتوي على  :2.5 سيكيور

  كبسولة 20علبة تحتوي على :    5سيكيور 
  .كبسولة 20علبة تحتوي على : 10 سيكيور

  
  
  
  

  81شارع المدارس رقم 
  58ب . ص 

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