
PRESENTATION

COMPOSITION
Chaque comprimé pelliculé contient :
Principes actifs :
UBACTIVE® 400 mg : Ibuprofène….….….….…….400 mg. 
UBACTIVE® 600 mg : Ibuprofène…………………600 mg. 
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)
Amidon de mais, Amidon de mais pré-gélatinisée, dioxyde 
de silice colloïdal, glycolate d’amidon sodique, acide 
stéarique, aquapolish.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Anti-in�ammatoires, antirhumatismaux, non stéroïdiens. 

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Ce médicament est indiqué  chez l'adulte (plus de 15 ans):
• En traitement de longue durée de certains rhumatismes 
in�ammatoires chroniques, et de certaines arthroses 
sévères.
• En traitement de courte durée de:

-          certaines in�ammations du pourtour des 
articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse 
aiguë),
-          douleurs aiguës d'arthrose,
-          certaines in�ammations des articulations par 
dépôt de cristaux, telles que la goutte,
-          douleurs lombaires aiguës,
-          douleurs aiguës liées à l'irritation d'un nerf,
-          douleurs et œdèmes liés à un traumatisme,
-          �èvre et/ou douleurs telles que maux de tête, 
états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles 
douloureuses.

CONTRE-INDICATIONS
Ce médicament est contre-indiqué dans les situations 
suivantes:
• Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines 
d'aménorrhée),
• Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la 
prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, 
notamment autres anti-in�ammatoires non stéroïdiens, 
acide acétylsalicylique (aspirine),
• Hypersensibilité à l'ibuprofène ou à l'un des excipients du 
produit,
• Antécédents d'hémorragie ou de perforation digestive au 
cours d'un précédent traitement par AINS,
• Ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en 
évolution ou récidivant,
• Hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou 
autre hémorragie en cours,
• Maladie grave du foie,
• Maladie grave des reins,
• Maladie grave du cœur,
• Lupus érythémateux disséminé

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Avant de commencer votre traitement par UBACTIVE®, 
vous devez informer votre médecin si vous avez : 
• Des antécédents d'asthme associés  à une rhinite 
chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le 
nez.

stéroïdien (voir Ne prenez jamais UBACTIVE®).
• Des troubles de la coagulation, ou vous prenez un 
traitement anticoagulant ou des diurétiques.
• Des antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie 
digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens).
• Maladie du cœur, du foie ou du rein.
Au cours du traitement :
Ce médicament peut entraîner des manifestations 
gastro-intestinales graves. INTERROMPRE IMMEDIATEMENT 
LE TRAITEMENT en cas d'hémorragie gastro-intestinale.
Consultez immédiatement votre médecin  si vous avez des 
troubles de la vue.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES 
INTERACTIONS
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si 
vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, 
même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Associations déconseillées: Autre AINS, Acide acétylsalicy-
lique à des doses in�ammatoires, Anticoagulants oraux, 
Lithium, Méthotrexate (utilisé à des doses supérieurs à 15 
mg/semaine).
Associations faisant l’objet de précaution d’emploi:
Diurétiques, Inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), 
Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II, 
Methotrexate (utilisé à des doses inférieures ou égales à 15 
mg/semaine).
Associations à prendre en compte: Autres antiagrégants 
plaquettaires ( ticlopidine, clopidogrel, le tiro�ban, 
epti�batide et abciximab, iloprost) , Autres hyperkalié-
miants ( Sels de potassium, diurétiques hyperkaliémiants, 
inhibiteurs de l’enzyme de conversion, inhibiteurs de 
l’angiotensine II, Autres anti-in�ammatoires non 
stéroïdiens, héparine ( de bas poids moléculaires ou non 
fractionnées), ciclosporine ,tacrolimus, triméthoprime :  
risque d’hyperkaliémie ), Bêtabloquants, les dispositifs 
intra-utérin.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Vous devez informer votre médecin si vous êtes enceinte 
ou que vous allaitez, ou bien si vous envisagez une 
grossesse ou un allaitement.
Ce médicament ne sera utilisé pendant les 5 premiers mois 
de la grossesse que sur les conseils de votre médecin.
• A partir du 6ème mois de grossesse, vous ne devez en 
aucun cas prendre de vous-même ce médicament, car ses 
e�ets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences 
graves.
Il peut arriver toutefois, dans des cas très particuliers, que 
votre gynécologue vous prescrive ce médicament. Dans ce 
cas, respectez strictement l'ordonnance de votre médecin.
• En cas d'allaitement, l'utilisation de ce médicament est à 
éviter.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien 
avant de prendre tout médicament.

CONDUITE DES VEHICULES ET UTILISATION DES MACHINES
Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner 
des vertiges et des troubles de la vue.

POSOLOGIE
La posologie est en fonction de l'indication. 
Dans les indications rhumatologiques, elle est de 2400 mg 
par jour en traitement d’attaque et de 1200 à 1800 mg par 
jour en traitement d’entretien.
Dans les dysménorrhées, 1 comprimé de 400 mg par prise  
à renouveler si nécessaire, sans dépasser 1600 mg par jour
Dans les a�ections douloureuses et/ ou états fébriles, 1 
comprimé de 400 mg par prise  à renouveler si nécessaire, 
sans dépasser 1200 mg par jour.
Les prises doivent être espacées d’au moins 6 heures.

MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie orale.
Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre 
d’eau, de préférence au cours d’un repas.

EFFETS INDESIRABLES
Les e�ets indésirables suivants ont été rapportés lors du 
traitement par UBACTIVE ® :  
E�ets gastro-intestinaux : Des troubles gastro-intestinaux à 
type de nausées, vomissements, gastralgies, dyspepsies, 
troubles du transit, hémorragies occultes ou non, ont été 
habituellement rapportés.
Réactions d’hypersensibilité : dermatologiques telles que : 
éruptions, rash, prurit, œdème, aggravation d'urticaire 
chronique ;  respiratoires comme  la survenue de crise 
d'asthme chez certains sujets qui peut être liée à une 
allergie à l'aspirine ou à un AINS ; et générales: œdème de 
Quincke.
E�ets sur le système nerveux central : exceptionnellement  
des vertiges et des céphalées. 
Autres : 
-Oligurie, insu�sance rénale,
-Quelques rares cas de troubles de la vue ont été rapportés,
-la découverte d'une méningite aseptique sous ibuprofène 
doit faire rechercher un lupus érythémateux disséminé ou 
une connectivite.
Quelques modi�cations biologiques ont pu être observées :
telles qu’une augmentation transitoire des transaminases, 
une agranulocytose, une anémie hémolytique.

Si vous ressentez des e�ets indésirables non mentionnés 
dans cette notice, ou si certains e�ets indésirables 
deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou 
pharmacien.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
Si vous avez pris plus d’UBACTIVE® que vous n'auriez dû, se 
diriger immédiatement vers le centre hospitalier le plus 
proche.  
Une évacuation rapide du produit ingéré par un lavage 
gastrique est nécessaire avec administration du charbon 
activé pour diminuer l'absorption de l'ibuprofène et le 
traitement sera symptomatique. 

D’une façon générale, il est recommandé de demander 
l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de 
doute et de signaler tout traitement en cours ou tout e�et 
non souhaité ou gênant qui ne serait pas mentionné dans 
cette notice.

CONSERVATION
A conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière et à 
une température inférieure à 25 ° C. 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Liste II

Date de révision de la notice : Mai 2013.

NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE LA D.E/FABRICANT
NADPHARMADIC-Production
Zone industrielle El-Rhumel N°24, Constantine-Algérie.
N° DE : 

®
Ibuprofène

Comprimés pelliculés 

UBACTIVE® 400 mg : Boite de 20 comprimés pelliculés .
UBACTIVE® 600 mg : Boite de 30 comprimés pelliculés .
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 14/04B 044/468  
 14/04B 010/468  UBACTIVE® 400 mg : 

UBACTIVE® 600 mg :



أوباكتيف   600 مغ:

أوباكتيف
إيبوبروفان

أقراص مغلفة

التركيب
يحتوي كل قرص مغلف على:

املواد الفعالة
أوباكتيف 400 مغ: إيبوبروفان ...............................400 مغ.
أوباكتيف 600 مغ: إيبوبروفان ...............................600 مغ.

السـواغات : (ك .ك .لـ 01 قرص)
نشاء الذرة، نشاء مسبق الهلمنة، ثاني أكسيد السيليكون الغروي، 

غليكوالت النشاء الصودي، احلمض الستياريكي، أكوابوليش.
التصنيف الصيدالني العالجي

مضادات االلتهاب، مضادات الروماتيزم، غير الستيرويدية.
دواعي االستعمال

يستعمل هذا الدواء عند البالغ (فوق 15 سنة) في :
• العالج على املدى الطويل لبعض الروماتيزمات االلتهابية املزمنة، و 

بعض التهابات املفاصل الوخيمة.
• العالج على املدى القصيرلـ:

- بعض االلتهابات حول املفاصل (التهاب الوتر، التهاب اجلراب، آالم 
الكتف احلادة)،

- اآلالم احلادة اللتهاب املفاصل ،
- بعض التهابات املفاصل بسبب ترسب بلورات، مثل النقرس،

- آالم قطنية حادة،
- آالم حادة مرتبطة بتهيج العصب،

- آالم وتورمات مرتبطة بصدمة،
- احلمى و / أو األلم مثل الصداع ،االنفلونزا، آالم األسنان، آالم عضلية، 

وآالم الطمث.
موانع االستعمال

ال يجب استعمال هذا الدواء في احلاالت التالية:
• ما وراء 5 أشهر من احلمل (24 أسبوعا من احلمل)،

• سوابق حلساسية أو ربو ناجمة عن تناول هذا الدواء أو أدوية ذات صلة، 
مبا في ذلك أدوية أخرى مضادة لاللتهاب غير ستيرويدية، حمض 

األسيتيل ساليسيليك (األسبرين)،
• فرط احلساسية لإليبوبروفان أو ألحد السواغات، 

• سوابق للنزيف أو انثقاب معوي أثناء عالج سابق مبضادات االلتهاب 
غير الستيرويدية،

• قرحة أو نزيف في املعدة أو األمعاء متطور أو متكرر،
• نزيف في اجلهاز الهضمي، ونزيف فى املخ أو نزيف آخر،

• مرض كبدي وخيم،
• مرض كلوي وخيم،

• مرض وخيم في القلب،
• ذئبة حمامية منتشرة.

حتذيرات و احتياطات االستعمال
قبل بدء العالج بـأوباكتيف  ، يجب إخبار طبيبك إذا كان لديك:

• سوابق للربو مرتبطة بالتهاب األنف، التهاب اجليوب األنفية املزمن أو 
السليلة األنفية.

• حساسية من األسبرين أو مضادات االلتهاب غير الستيرويدية  (حتى 
عدم تناول أوباكتيف   ).

• اضطرابات  في التخثر، أو تأخذ عالج مضاد للتخثر أو مدرات البول. 
• سوابق هضمية (فتق فرجوي، نزيف في اجلهاز الهضمي، قرحة قدمية 

معدية أو في االثني عشر).
• أمراض القلب أو الكبد أو الكلى.

خالل فترة العالج:
ميكن لهذا الدواء أن يتسبب بأحداث خطيرة في اجلهاز الهضمي. 

التوقف فورا عن العالج في حالة نزيف اجلهاز الهضمي.  استشيروا 
طبيبكم في احلال إذا كانت لديكم اضطرابات في الرؤية.        

التداخالت الدوائية و التداخالت األخرى
يجب إخبار الطبيب أو الصيدالني إذا كنت تأخذ أو أخذت مؤخرا دواء 

آخر حتى لو مت احلصول عليه من دون وصفة طبية.
شراكة ال ينصح بها : مضادات االلتهاب غير الستيرويدية أخرى، 
حمض األسيتيل ساليسيليك بجرعات التهابية، مضادات التخثر 

الفموية، الليثيوم، امليتوتريكسات ( بجرعات تتجاوز 15 مغ في 
األسبوع).

شراكة تستلزم احتياطات االستعمال: مدرات البول، مثبطات إنزمي 
التحويل، مناهضات مستقبالت األجنيوتنسني II، امليتوتريكسات 

(بجرعات تساوي أو أقل من 15 مغ في األسبوع). 
شراكة لألخذ في االعتبار: مضادات التكدس الصفيحي( تيكلوبيدين، 

كلوبيدوغرال، تيروفيبان، إبتيفيباتيد،أبسيكسيماب، إيلوبروست)، 
رافعات نسبة البوتاسيوم في الدم أخرى ( أمالح البوتاسيوم، مدرات 
البول الرافعة لنسبة البوتاسيوم في الدم، مثبطات إنزمي التحويل، 

مناهضات األجنيوتنسني II ، مضادات االلتهاب غير الستيرويدية أخرى، 
الهيبارينات ( غير مجزئة أو منخفضة الوزن اجلزيئي)، سيكلوسبورين، 

تاكروليموس، ترمييتوبرمي: خطر ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم) ، 
محصرات البيتا، اللولب الرحمي.

احلمل و اإلرضاع
يجب إخبار طبيبك إذا كنت حامال أو ترضعني، أو إذا كنت تخططني 

للحمل أو اإلرضاع.
ال يجب استخدام هذا الدواء خالل األشهر 5 األولى من احلمل إال بناء 

على نصيحة طبيبك.
• ابتداء من الشهر السادس من احلمل، ال يجب بأي حال من األحوال 

أخذ هذا الدواء بنفسك، ألن آثاره على طفلك ميكن أن يكون لها 
عواقب وخيمة.

و لكن ميكن لطبيبك في حاالت خاصة جدا أن يصف لك هذا الدواء. 
في هذه احلالة، اتبعي بدقة وصفة طبيبك.

• في حالة اإلرضاع، يجب تفادي تناول هذا الدواء.
اطلبوا نصيحة الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء.

سياقة السيارات و استعمال اآلالت
في حاالت نادرة، تناول هذا الدواء ميكن أن يتسبب في دوخة وعدم 

وضوح الرؤية.
اجلرعة 

حتدد اجلرعة وفق داعي االستعمال :
في االستعمال الروماتيزمي، تقدر اجلرعة بـ 2400 مغ في اليوم كعالج 

هجومي وبـ 1200-1800 مغ في اليوم كعالج الصيانة.
في عالج عسر الطمث، تقدر اجلرعة بـقرص من 400 مغ ، وجتدد عند 

الضرورة ، بدون جتاوز 1600 مغ في اليوم. 
في العلل املؤملة و/أو حاالت احلمى، تقدر اجلرعة بقرص واحد من 400 

مغ و جتدد عند الضرورة، بدون جتاوز 1200 مغ في اليوم.
يجب أن تكون الفترة الفاصلة بني اجلرعات ال تقل عن 6 ساعات.

منط و طريقة االستعمال 
عن طريق الفم

تبلع األقراص كما هي مع كأس من املاء و يستحسن خالل وجبات 
األكل.

التأثيرات غير املرغوبة
مت تسجيل التأثيرات غير املرغوبة التالية لدى استعمال أوباكتيف: 

آثار معدية- معوية: متت عادة تسجيل اضطرابات في اجلهاز الهضمي 
مثل غثيان، تقيء، آالم في املعدة، عسر الهضم،  اضطرابات في 

األمعاء، نزيف خفي أو ال.
تفاعالت فرط حساسية: تفاعالت فرط حساسية اجللد مثل : طفح 

جلدي، حكة، وذمة، تفاقم شرى مزمن، تفاعالت فرط احلساسية 
تنفسية مثل  حدوث نوبة ربو عند بعض املرضى مرتبطة بحساسية 

لألسبيرين أو ملضادات االلتهاب غير الستيرويدية ، أو عامة : وذمة 
كوينكية.

آثار على النظام العصبي املركزي: استثناءا دوخة وصداع.
آثار أخرى:  

- قلة البول، قصور كلوي.
- مت اإلبالغ عن حاالت نادرة من اضطرابات في الرؤية.

-عند اكتشاف التهاب السحايا املطهر خالل تناول االيبوبروفني، يجب 
البحث عن ذئبة حمامية منتشرة أو داء النسيج الضام.

كما متت مالحظة بعض التغيرات البيولوجية : مثل ارتفاع مؤقت في 
الترانساميناز، ندرة احملببات، فقر الدم االنحاللي. 

إذا شعرت بآثار غير مرغوبة لم يتم ذكرها في هذه النشرة أو آثار 
أصبحت خطيرة، يرجى إعالم طبيبك أو الصيدالني.

ما يجب عمله في حالة اإلفراط في اجلرعة
إذا أخذمت أوباكتيف   أكثر مما يلزم، يجب التوجه إلى املركز االستشفائي 

األقرب.
يجب التفريغ السريع للمادة املبتلعة مع تناول فحم منشط 

لتخفيض امتصاص اإليبوبروفان و العالج يكون أعراضي. 

بصورة عامة ينصح باستشارة الطبيب أو الصيدالني في حالة 
الشك و إعالمه بكل عالج آخر قيد اإلجراء أو بكل تأثير غير مرغوب 

أو مزعج لم يذكر في هذه النشرة.

احلفظ 
يحفظ في مكان جاف بعيدا عن الضوء و في درجة حرارة أقل من 25 °م.

ال يترك هذا الدواء في متناول و مرأى األطفال.

قائمة 2
تاريخ مراجعة النشرة: ماي 2013.

اسم و عنوان صاحب مقرر التسجيل/ الصانع
ناد فرمديك- إنتاج

املنطقة الصناعية الرمال رقم 24، قسنطينة- اجلزائر
رقم مقرر التسجيل:
أوباكتيف   400 مغ:

 14/04B 044/468  
 14/04B 010/468  
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أوباكتيف   400 مغ: علبة حتتوي على 20 قرص مغلف 

أوباكتيف  600 مغ: علبة حتتوي على 30 قرص مغلف 

التقدمي

أوباكتيف   400 مغ:

أوباكتيف
إيبوبروفان

أقراص مغلفة

التركيب
يحتوي كل قرص مغلف على:

املواد الفعالة
أوباكتيف 400 مغ: إيبوبروفان ...............................400 مغ.
أوباكتيف 600 مغ: إيبوبروفان ...............................600 مغ.

السـواغات : (ك .ك .لـ 01 قرص)
نشاء الذرة، نشاء مسبق الهلمنة، ثاني أكسيد السيليكون الغروي، 

غليكوالت النشاء الصودي، احلمض الستياريكي، أكوابوليش.
التصنيف الصيدالني العالجي

مضادات االلتهاب، مضادات الروماتيزم، غير الستيرويدية.
دواعي االستعمال

يستعمل هذا الدواء عند البالغ (فوق 15 سنة) في :
• العالج على املدى الطويل لبعض الروماتيزمات االلتهابية املزمنة، و 

بعض التهابات املفاصل الوخيمة.
• العالج على املدى القصيرلـ:

- بعض االلتهابات حول املفاصل (التهاب الوتر، التهاب اجلراب، آالم 
الكتف احلادة)،

- اآلالم احلادة اللتهاب املفاصل ،
- بعض التهابات املفاصل بسبب ترسب بلورات، مثل النقرس،

- آالم قطنية حادة،
- آالم حادة مرتبطة بتهيج العصب،

- آالم وتورمات مرتبطة بصدمة،
- احلمى و / أو األلم مثل الصداع ،االنفلونزا، آالم األسنان، آالم عضلية، 

وآالم الطمث.
موانع االستعمال

ال يجب استعمال هذا الدواء في احلاالت التالية:
• ما وراء 5 أشهر من احلمل (24 أسبوعا من احلمل)،

• سوابق حلساسية أو ربو ناجمة عن تناول هذا الدواء أو أدوية ذات صلة، 
مبا في ذلك أدوية أخرى مضادة لاللتهاب غير ستيرويدية، حمض 

األسيتيل ساليسيليك (األسبرين)،
• فرط احلساسية لإليبوبروفان أو ألحد السواغات، 

• سوابق للنزيف أو انثقاب معوي أثناء عالج سابق مبضادات االلتهاب 
غير الستيرويدية،

• قرحة أو نزيف في املعدة أو األمعاء متطور أو متكرر،
• نزيف في اجلهاز الهضمي، ونزيف فى املخ أو نزيف آخر،

• مرض كبدي وخيم،
• مرض كلوي وخيم،

• مرض وخيم في القلب،
• ذئبة حمامية منتشرة.

حتذيرات و احتياطات االستعمال
قبل بدء العالج بـأوباكتيف  ، يجب إخبار طبيبك إذا كان لديك:

• سوابق للربو مرتبطة بالتهاب األنف، التهاب اجليوب األنفية املزمن أو 
السليلة األنفية.

• حساسية من األسبرين أو مضادات االلتهاب غير الستيرويدية  (حتى 
عدم تناول أوباكتيف   ).

• اضطرابات  في التخثر، أو تأخذ عالج مضاد للتخثر أو مدرات البول. 
• سوابق هضمية (فتق فرجوي، نزيف في اجلهاز الهضمي، قرحة قدمية 

معدية أو في االثني عشر).
• أمراض القلب أو الكبد أو الكلى.

خالل فترة العالج:
ميكن لهذا الدواء أن يتسبب بأحداث خطيرة في اجلهاز الهضمي. 

التوقف فورا عن العالج في حالة نزيف اجلهاز الهضمي.  استشيروا 
طبيبكم في احلال إذا كانت لديكم اضطرابات في الرؤية.        

التداخالت الدوائية و التداخالت األخرى
يجب إخبار الطبيب أو الصيدالني إذا كنت تأخذ أو أخذت مؤخرا دواء 

آخر حتى لو مت احلصول عليه من دون وصفة طبية.
شراكة ال ينصح بها : مضادات االلتهاب غير الستيرويدية أخرى، 
حمض األسيتيل ساليسيليك بجرعات التهابية، مضادات التخثر 

الفموية، الليثيوم، امليتوتريكسات ( بجرعات تتجاوز 15 مغ في 
األسبوع).

شراكة تستلزم احتياطات االستعمال: مدرات البول، مثبطات إنزمي 
التحويل، مناهضات مستقبالت األجنيوتنسني II، امليتوتريكسات 

(بجرعات تساوي أو أقل من 15 مغ في األسبوع). 
شراكة لألخذ في االعتبار: مضادات التكدس الصفيحي( تيكلوبيدين، 

كلوبيدوغرال، تيروفيبان، إبتيفيباتيد،أبسيكسيماب، إيلوبروست)، 
رافعات نسبة البوتاسيوم في الدم أخرى ( أمالح البوتاسيوم، مدرات 
البول الرافعة لنسبة البوتاسيوم في الدم، مثبطات إنزمي التحويل، 

مناهضات األجنيوتنسني II ، مضادات االلتهاب غير الستيرويدية أخرى، 
الهيبارينات ( غير مجزئة أو منخفضة الوزن اجلزيئي)، سيكلوسبورين، 

تاكروليموس، ترمييتوبرمي: خطر ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم) ، 
محصرات البيتا، اللولب الرحمي.

احلمل و اإلرضاع
يجب إخبار طبيبك إذا كنت حامال أو ترضعني، أو إذا كنت تخططني 

للحمل أو اإلرضاع.
ال يجب استخدام هذا الدواء خالل األشهر 5 األولى من احلمل إال بناء 

على نصيحة طبيبك.
• ابتداء من الشهر السادس من احلمل، ال يجب بأي حال من األحوال 

أخذ هذا الدواء بنفسك، ألن آثاره على طفلك ميكن أن يكون لها 
عواقب وخيمة.

و لكن ميكن لطبيبك في حاالت خاصة جدا أن يصف لك هذا الدواء. 
في هذه احلالة، اتبعي بدقة وصفة طبيبك.

• في حالة اإلرضاع، يجب تفادي تناول هذا الدواء.
اطلبوا نصيحة الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء.

سياقة السيارات و استعمال اآلالت
في حاالت نادرة، تناول هذا الدواء ميكن أن يتسبب في دوخة وعدم 

وضوح الرؤية.
اجلرعة 

حتدد اجلرعة وفق داعي االستعمال :
في االستعمال الروماتيزمي، تقدر اجلرعة بـ 2400 مغ في اليوم كعالج 

هجومي وبـ 1200-1800 مغ في اليوم كعالج الصيانة.
في عالج عسر الطمث، تقدر اجلرعة بـقرص من 400 مغ ، وجتدد عند 

الضرورة ، بدون جتاوز 1600 مغ في اليوم. 
في العلل املؤملة و/أو حاالت احلمى، تقدر اجلرعة بقرص واحد من 400 

مغ و جتدد عند الضرورة، بدون جتاوز 1200 مغ في اليوم.
يجب أن تكون الفترة الفاصلة بني اجلرعات ال تقل عن 6 ساعات.

منط و طريقة االستعمال 
عن طريق الفم

تبلع األقراص كما هي مع كأس من املاء و يستحسن خالل وجبات 
األكل.

التأثيرات غير املرغوبة
مت تسجيل التأثيرات غير املرغوبة التالية لدى استعمال أوباكتيف: 

آثار معدية- معوية: متت عادة تسجيل اضطرابات في اجلهاز الهضمي 
مثل غثيان، تقيء، آالم في املعدة، عسر الهضم،  اضطرابات في 

األمعاء، نزيف خفي أو ال.
تفاعالت فرط حساسية: تفاعالت فرط حساسية اجللد مثل : طفح 

جلدي، حكة، وذمة، تفاقم شرى مزمن، تفاعالت فرط احلساسية 
تنفسية مثل  حدوث نوبة ربو عند بعض املرضى مرتبطة بحساسية 

لألسبيرين أو ملضادات االلتهاب غير الستيرويدية ، أو عامة : وذمة 
كوينكية.

آثار على النظام العصبي املركزي: استثناءا دوخة وصداع.
آثار أخرى:  

- قلة البول، قصور كلوي.
- مت اإلبالغ عن حاالت نادرة من اضطرابات في الرؤية.

-عند اكتشاف التهاب السحايا املطهر خالل تناول االيبوبروفني، يجب 
البحث عن ذئبة حمامية منتشرة أو داء النسيج الضام.

كما متت مالحظة بعض التغيرات البيولوجية : مثل ارتفاع مؤقت في 
الترانساميناز، ندرة احملببات، فقر الدم االنحاللي. 

إذا شعرت بآثار غير مرغوبة لم يتم ذكرها في هذه النشرة أو آثار 
أصبحت خطيرة، يرجى إعالم طبيبك أو الصيدالني.

ما يجب عمله في حالة اإلفراط في اجلرعة
إذا أخذمت أوباكتيف   أكثر مما يلزم، يجب التوجه إلى املركز االستشفائي 

األقرب.
يجب التفريغ السريع للمادة املبتلعة مع تناول فحم منشط 

لتخفيض امتصاص اإليبوبروفان و العالج يكون أعراضي. 

بصورة عامة ينصح باستشارة الطبيب أو الصيدالني في حالة 
الشك و إعالمه بكل عالج آخر قيد اإلجراء أو بكل تأثير غير مرغوب 

أو مزعج لم يذكر في هذه النشرة.

احلفظ 
يحفظ في مكان جاف بعيدا عن الضوء و في درجة حرارة أقل من °25م.

ال يترك هذا الدواء في متناول و مرأى األطفال.

قائمة 2
تاريخ مراجعة النشرة: ماي 2013.

اسم و عنوان صاحب مقرر التسجيل/ الصانع
ناد فرمديك- إنتاج

املنطقة الصناعية الرمال رقم 24، قسنطينة- اجلزائر
رقم مقرر التسجيل:
أوباكتيف   400 مغ:

 14/04B 044/468  
 14/04B 010/468  
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أوباكتيف   400 مغ: علبة حتتوي على 20 قرص مغلف . 

أوباكتيف  600 مغ: علبة حتتوي على 30 قرص مغلف . 

التقدمي


