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Package leaflet: Information for the user 
Aripiprazole 5 mg tablets  
Aripiprazole 10 mg tablets  
Aripiprazole 15 mg tablets  
Aripiprazole 30 mg tablets 
 

 
What is in this leaflet 
 
 

 
 
1. What Aripiprazole is and what it is used for 
2. What you need to know before you take Aripiprazole 
3. How to take Aripiprazole 
4. Possible side effects 
5 How to store Aripiprazole 
 

 
 

1. What Aripiprazole is and what it is used for 

 
Aripiprazole contains the active substance aripiprazole and belong to a group of medicines called 
antipsychotics. It is used to treat adults and adolescents aged 15 years and older who suffer from a 
disease characterized by symptoms such as hearing, seeing or sensing things which are not there, 
suspiciousness, mistaken beliefs, incoherent speech and behavior and emotional flatness. People 
with this condition may also feel depressed, guilty, anxious or tense. 

 
Aripiprazole is used to treat adults and adolescents aged 13 years and older who suffer from a 
condition with symptoms such as feeling "high", having excessive amounts of energy, needing much 
less sleep than usual, talking very quickly with racing ideas and sometimes severe irritability. In 
adults it also prevents this condition from returning in patients who have responded to the 
treatment with Aripiprazole. 

 

2. What you need to know before you take Aripiprazole  

Do not take Aripiprazole 
 if you are allergic to aripiprazole or any of the other ingredients of this medicine. 

 
 
Warnings and precautions 
 
 

 
Suicidal thoughts and behaviors have been reported during aripiprazole treatment. Tell your 
doctor immediately if you are having any thoughts or feelings about hurting yourself. 

 

 Before treatment with Aripiprazole, tell your doctor if you suffer from  

 high blood sugar (characterized by symptoms such as excessive thirst, passing of large 
amounts of urine, increase in appetite and feeling weak) or family history of diabetes 

 fits (seizures) since your doctor may want to monitor you more closely 

 involuntary, irregular muscle movements, especially in the face 
 cardiovascular diseases (diseases of the heart and circulation), family history of 

cardiovascular disease, stroke or "mini" stroke, abnormal blood pressure 
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 blood clots, or family history of blood clots, as antipsychotics have been associated 
with formation of blood clots 

 past experience with excessive gambling 
 

Aripiprazole may cause sleepiness, fall in blood pressure when standing up, dizziness and changes in 
your ability to move and balance, which may lead to falls. Caution should be taken, particularly if you 
are an elderly patient or have some debility. 

 
Children and adolescents 
Do not use this medicine in children and adolescents under 13 years of age. It is not known if it is 
safe and effective in these patients. 
 

 
Other medicines and Aripiprazole 
 
 

 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any 
other medicines, including medicines obtained without a prescription. 

 
Blood pressure-lowering medicines: Aripiprazole may increase the effect of medicines used to lower 
the blood pressure. Be sure to tell your doctor if you take a medicine to keep your blood pressure 
under control. 

 
It is especially important to mention the following to your doctor: 

 

 medicines to correct heart rhythm (such as quinidine, amiodarone, flecainide) 

 antidepressants or herbal remedy used to treat depression and anxiety (such as 
fluoxetine, paroxetine, venlafaxine, St. John's Wort) 

 antifungal medicines (such as ketoconazole, itraconazole) 
 certain medicines to treat HIV infection (such as efavirenz, nevirapine, a protease inhibitor e.g. 

indinavir, ritonavir) 
 anticonvulsants used to treat epilepsy (such as carbamazepine, phenytoin, phenobarbital) 
 certain antibiotics used to treat tuberculosis (rifabutin, rifampicin) 

 
Aripiprazole with food, drink and alcohol 
This medicine can be taken regardless of 
meals. Alcohol should be avoided. 

 
 
Pregnancy and breastfeeding 
 
  

The following symptoms may occur in newborn babies, of mothers that have used Aripiprazole in the 
last trimester (last three months of their pregnancy): shaking, muscle stiffness and/or weakness, 
sleepiness, agitation, breathing problems, and difficulty in feeding. If your baby develops any of these 
symptoms you may need to contact your doctor. 

 
Driving and using machines 
Dizziness and vision problems may occur during treatment with this medicine (see section 4). 
This should be considered in cases where full alertness is required, e.g. when driving a car or 
handling machines. 
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3. How to take Aripiprazole 
 

 
 

 
The recommended dose for adults is 15 mg once a day. However, your doctor may prescribe a lower 
or higher dose to a maximum of 30 mg once a day. 

 
Use in children and adolescents 
This medicinal product may be started at a low dose with the oral solution (liquid) form. 
The dose may be gradually increased to the recommended dose for adolescents of 10 mg once a 

   day. However, your doctor may prescribe a lower or higher dose to a maximum of 30 mg once a day. 
 

Try to take Aripiprazole at the same time each day. It does not matter whether you take it with 
or without food. Always take the tablet with water and swallow it whole. 

 
If you take more Aripiprazole than you should 
Patients who have taken too much aripiprazole have experienced the following symptoms: 

 rapid heartbeat, agitation/aggressiveness, problems with speech. 
 unusual movements (especially of the face or tongue) and reduced level of consciousness. 

 
If you forget to take Aripiprazole 
If you miss a dose, take the missed dose as soon as you remember but do not take two doses in 
one day. 

 
If you stop taking Aripiprazole 
Do not stop your treatment just because you feel better. It is important that you carry on 
taking Aripiprazole for as long as your doctor has told you to. 
 

 
 
4. Possible side effects 
 

 
 

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.  

Common side effects (may affect up to 1 in 10 people): 

 diabetes mellitus 
 difficulty sleeping 
 feeling anxious 
 feeling restless and unable to keep still, difficulty sitting still 
 uncontrollable twitching, jerking or writhing movements, restless leg 
 trembling 
 headache 
 tiredness 
 sleepiness 
 light-headedness 
 shaking and blurred vision 
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 decreased number of or difficulty making bowel movements 
 indigestion 
 more saliva in mouth than normal 
 vomiting 
 feeling tired 

 
 
5. How to store Aripiprazole 
 
 

 
Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

 
Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the blister and on the carton 
after EXP. The expiry date refers to the last day of that month. 

Store in the original package in order to protect from moisture. 
 

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste.  
 
 
 
 
 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 
Call Center                   19999 

Phone                           0118806000-0112038222 

Free Phone                  8002490000 

Email: webmaster@sfda.gov.sa 

Postal address 

Saudi Food & Drugs Authority  
(3292) North Road – Al Nafal  

        Unit (1)  
        Riyadh 13312 – 6288  
       Saudi Arabia 
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للمريض معلومات الدوائية، النشرة  
 مجم أقراص 5أريبيبرازول 

 مجم أقراص 10أريبيبرازول 

 مجم أقراص 15أريبيبرازول 

 صمجم أقرا 30أريبيبرازول 

 

 
 في هذه النشرةذاما

 

 

 

 وما هي دواعي استعماله أريبيبرازولما هو . 1

 ما يجب أن تعرفه قبل تناول أريبيبرازول. 2

 أريبيبرازول تتناولكيف . 3

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 كيفية تخزين أريبيبرازول 5

 
 وما هي دواعي استعماله أريبيبرازولما هو . 1

 

يتم استخدامه لعالج البالغين والمراهقين . يحتوي أريبيبرازول على المادة الفعالة أريبيبرازول وينتمي إلى مجموعة من األدوية تسمى مضادات الذهان

والريبة ، عاًما فأكثر والذين يعانون من مرض يتميز بأعراض مثل السمع أو الرؤية أو اإلحساس بأشياء غير موجودة ،  15الذين تبلغ أعمارهم 

قد يشعر األشخاص المصابون بهذه الحالة أيًضا باالكتئاب أو الذنب أو القلق والعاطفي  والشعوروالمعتقدات الخاطئة ، والكالم غير المتماسك والسلوك ، 

 .أو التوتر

 

يعانون من حالة مع أعراض مثل الشعور عاًما فما فوق والذين  13يستخدم أريبيبرازول لعالج البالغين والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 

، والتهيج الشديد في بعض  سريعة، وجود كميات مفرطة من الطاقة ، الحاجة إلى نوم أقل بكثير من المعتاد ، التحدث بسرعة كبيرة بأفكار " بالنشوة"

 .ريبيبرازولعند البالغين ، يمنع أيًضا عودة هذه الحالة في المرضى الذين استجابوا للعالج بأ. األحيان 

 

 

 

 ما يجب أن تعرفه قبل تناول أريبيبرازول. 2

 أريبيبرازول تتناولال 

 .إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أريبيبرازول أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء• 

 

 

 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 

 

 .على الفور إذا كان لديك أي أفكار أو مشاعر حول إيذاء نفسكأخبر طبيبك . تم اإلبالغ عن أفكار وسلوكيات انتحارية أثناء عالج أريبيبرازول

 

 قبل العالج بأريبيبرازول ، أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من• 

أو وجود تاريخ ( يتميز بأعراض مثل العطش الشديد ، وخروج كميات كبيرة من البول ، وزيادة الشهية والشعور بالضعف)ارتفاع نسبة السكر في الدم • 

 صابة بمرض السكريعائلي لإل

 ألن طبيبك قد يرغب في مراقبتك عن كثب( نوبات)نوبات • 

 حركات عضلية ال إرادية وغير منتظمة وخاصة في الوجه• 

سكتة ال"، والتاريخ العائلي ألمراض القلب واألوعية الدموية ، والسكتة الدماغية أو ( أمراض القلب والدورة الدموية)أمراض القلب واألوعية الدموية • 

 ، وضغط الدم غير الطبيعي" الدماغية الصغيرة

 جلطات دموية ، أو تاريخ عائلي للجلطات الدموية ، حيث ارتبطت مضادات الذهان بتكوين جلطات دموية• 

 القمار المفرط لعب تجربة سابقة مع• 

 

. قدرتك على الحركة والتوازن ، مما قد يؤدي إلى السقوطقد يسبب أريبيبرازول النعاس ، وانخفاض ضغط الدم عند الوقوف ، والدوخة وتغيرات في 

 .يجب توخي الحذر ، خاصة إذا كنت مريًضا مسنًا أو لديك بعض الوهن

 

 األطفال والمراهقون

 

 .ء المرضىمن غير المعروف ما إذا كانت آمنة وفعالة عند هؤال. عاًما 13ال تستخدم هذا الدواء لدى األطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 
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 األدوية األخرى واألريبيبرازول

 

 

 

 .ون وصفة طبيةأخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى ، بما في ذلك األدوية التي تم الحصول عليها بد

 

تأكد من إخبار طبيبك إذا كنت تتناول دواًء إلبقاء . خفض ضغط الدمقد يزيد أريبيبرازول من تأثير األدوية المستخدمة ل: األدوية الخافضة لضغط الدم

 .ضغط دمك تحت السيطرة

 :من المهم بشكل خاص أن تذكر ما يلي لطبيبك

 

 (مثل كينيدين ، أميودارون ، فليكاينيد)األدوية لتصحيح نظم القلب • 

 (مثل فلوكستين ، باروكستين ، فينالفاكسين ، نبتة سانت جون)قلق مضادات االكتئاب أو العالجات العشبية المستخدمة لعالج االكتئاب وال• 

 (مثل كيتوكونازول ، إيتراكونازول)األدوية المضادة للفطريات • 

 (مثل إيفافيرينز ، نيفيرابين ، مثبطات األنزيم البروتيني مثل إندينافير ، ريتونافير)أدوية معينة لعالج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية • 

 (مثل كاربامازيبين ، الفينيتوين ، الفينوباربيتال)مضادات االختالج المستخدمة لعالج الصرع • 

 (ريفابوتين ، ريفامبيسين)بعض المضادات الحيوية المستخدمة لعالج مرض السل • 

 

 ريبيبرازول مع الطعام والشراب والكحولتناول أ

 .ب تجنب الكحوليج. يمكن تناول هذا الدواء بغض النظر عن وجبات الطعام

 

 

 

 الحمل والرضاعة

 

 

 

األشهر الثالثة األخيرة )ي استخدمن أريبيبرازول في األشهر الثالثة األخيرة تقد تحدث األعراض التالية عند األطفال حديثي الوالدة ، من األمهات الال

إذا أصيب طفلك بأي من هذه . ، وصعوبة الرضاعة أو الضعف ، والنعاس ، واإلثارة ، ومشاكل التنفس /االهتزاز ، وتيبس العضالت و (: من الحمل

 .إلى االتصال بطبيبك ياألعراض ، فقد تحتاج

 

 اآلالتالسياقة واستعمال 

 (.4انظر القسم )قد تحدث مشاكل في الرؤية والدوخة أثناء العالج بهذا الدواء 

 .قيادة السيارة أو مناولة اآلالت يجب مراعاة ذلك في الحاالت التي تتطلب اليقظة الكاملة ، على سبيل المثال عند

 

 

 

 أريبيبرازول تتناولكيف . 3

 

 

 

 .مجم مرة في اليوم 30ومع ذلك ، قد يصف لك طبيبك جرعة أقل أو أعلى بحد أقصى . مجم مرة في اليوم 15الجرعة الموصى بها للبالغين هي 

 

 م في األطفال والمراهقيناستخدالا

 (.سائل)مع شكل محلول فموي  يمكن بدء هذا المنتج الطبي بجرعة منخفضة

ومع ذلك ، قد يصف لك طبيبك جرعة أقل أو أعلى . في اليوممجم مرة واحدة  10يمكن زيادة الجرعة تدريجياً إلى الجرعة الموصى بها للمراهقين وهي 

 .مجم مرة في اليوم 30بحد أقصى 

 

 .تناول القرص دائًما بالماء وابتلعه بالكامل. تتناوله مع أو بدون طعام ال يهم ما إذا كنت. أريبيبرازول في نفس الوقت كل يوم تتناولحاول أن 

 

 إذا تناولت أريبيبرازول أكثر مما ينبغي

 

 :عانى المرضى الذين تناولوا الكثير من أريبيبرازول من األعراض التالية

 .العدوانية ، ومشاكل في الكالم /سرعة ضربات القلب ، واإلثارة • 

 .وانخفاض مستوى الوعي( خاصة للوجه أو اللسان) حركات غير عادية• 

 

 إذا نسيت تناول أريبيبرازول

 .جرعتين في يوم واحد تتناولالجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكر ولكن ال  تناولإذا فاتتك جرعة ، 

 

 إذا توقفت عن تناول أريبيبرازول

 .اول أريبيبرازول طالما أخبرك طبيبك بذلكمن المهم أن تستمر في تن. ال تتوقف عن عالجك لمجرد أنك تشعر بتحسن
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 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 .مثل جميع األدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاًرا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع

 (:أشخاص 10من كل  1قد تظهر لدى حتى )أعراض جانبية شائعة 

 السكرى •

 صعوبة النوم •

 بالقلقالشعور • 

 الشعور بالضيق وعدم القدرة على الثبات ، صعوبة في الجلوس• 

 ارتعاش ال يمكن السيطرة عليه ، حركات اهتزازية أو متلوية ، تململ الساق• 

 الرجفان• 

 صداع الراس •

 التعب• 

 النعاس• 

 خفة الرأس• 

 اهتزاز وعدم وضوح الرؤية• 

 انخفاض عدد أو صعوبة حركات األمعاء• 

 لهضمعسر ا• 

 وجود لعاب في الفم أكثر من المعتاد• 

 القيء• 

 ر بالتعبوشعلا•

 

 

 كيفية تخزين أريبيبرازول 5

 

 

 

 .احفظ هذا الدواء بعيدًا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال

 

الصالحية إلى اليوم األخير من يشير تاريخ انتهاء . EXPال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور على اللويحة وعلى الكرتون بعد 

 .نفس الشهر

 .يجب التخزين في العلبة األصلية لحمايته من الرطوبة

 

 .ال تتخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
  19999الرقم الموحد                   

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000الهاتف المجاني                   

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني  
 

للهيئة العامة للغذاء والدواء العنوان البريدي   
لاحي النف –الطريق الدائري الشمالي   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض    

 المملكة العربية السعودية
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6. Possible side effects 
 

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.  

Common side effects (may affect up to 1 in 10 people): 

 diabetes mellitus 
 difficulty sleeping 
 feeling anxious 
 feeling restless and unable to keep still, difficulty sitting still 
 uncontrollable twitching, jerking or writhing movements, restless leg 
 trembling 
 headache 
 tiredness 
 sleepiness 
 light-headedness 
 shaking and blurred vision 
 decreased number of or difficulty making bowel movements 
 indigestion 
 more saliva in mouth than normal 
 vomiting 
 feeling tired 

 
7. How to store Aripiprazole 

 
Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

 
Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the blister and on the carton 
after EXP. The expiry date refers to the last day of that month. 

Store in the original package in order to protect from moisture. 
 

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste.  
 
 
 
 
 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 
Call Center                   19999 

Phone                           0118806000-0112038222 

Free Phone                  8002490000 

Email: webmaster@sfda.gov.sa 

Postal address 

Saudi Food & Drugs Authority  
(3292) North Road – Al Nafal  

        Unit (1)  
        Riyadh 13312 – 6288  
       Saudi Arabia 
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للمريض معلومات الدوائية، النشرة  
 مجم أقراص 5أريبيبرازول 

 مجم أقراص 10أريبيبرازول 

 مجم أقراص 15أريبيبرازول 

 صمجم أقرا 30أريبيبرازول 

 
 في هذه النشرة \ ذاما

 وما هي دواعي استعماله أريبيبرازولما هو . 1

 ما يجب أن تعرفه قبل تناول أريبيبرازول. 2

 أريبيبرازول تتناولكيف . 3

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 كيفية تخزين أريبيبرازول 5

 
 وما هي دواعي استعماله أريبيبرازولما هو . 1

 

يتم استخدامه لعالج البالغين والمراهقين . يحتوي أريبيبرازول على المادة الفعالة أريبيبرازول وينتمي إلى مجموعة من األدوية تسمى مضادات الذهان

والريبة ، عاًما فأكثر والذين يعانون من مرض يتميز بأعراض مثل السمع أو الرؤية أو اإلحساس بأشياء غير موجودة ،  15الذين تبلغ أعمارهم 

قد يشعر األشخاص المصابون بهذه الحالة أيًضا باالكتئاب أو الذنب أو القلق والعاطفي  والشعوروالمعتقدات الخاطئة ، والكالم غير المتماسك والسلوك ، 

 .أو التوتر



1
0 

 

 

يعانون من حالة مع أعراض مثل الشعور عاًما فما فوق والذين  13يستخدم أريبيبرازول لعالج البالغين والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 

، والتهيج الشديد في بعض  سريعة، وجود كميات مفرطة من الطاقة ، الحاجة إلى نوم أقل بكثير من المعتاد ، التحدث بسرعة كبيرة بأفكار " بالنشوة"

 .ريبيبرازولعند البالغين ، يمنع أيًضا عودة هذه الحالة في المرضى الذين استجابوا للعالج بأ. األحيان 

 

 

 

 ما يجب أن تعرفه قبل تناول أريبيبرازول. 2

 أريبيبرازول تتناولال 

 .إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أريبيبرازول أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء• 

 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 .على الفور إذا كان لديك أي أفكار أو مشاعر حول إيذاء نفسكأخبر طبيبك . تم اإلبالغ عن أفكار وسلوكيات انتحارية أثناء عالج أريبيبرازول

 

 قبل العالج بأريبيبرازول ، أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من• 

أو وجود تاريخ ( يتميز بأعراض مثل العطش الشديد ، وخروج كميات كبيرة من البول ، وزيادة الشهية والشعور بالضعف)ارتفاع نسبة السكر في الدم • 

 صابة بمرض السكريعائلي لإل

 ألن طبيبك قد يرغب في مراقبتك عن كثب( نوبات)نوبات • 

 حركات عضلية ال إرادية وغير منتظمة وخاصة في الوجه• 

سكتة ال"، والتاريخ العائلي ألمراض القلب واألوعية الدموية ، والسكتة الدماغية أو ( أمراض القلب والدورة الدموية)أمراض القلب واألوعية الدموية • 

 ، وضغط الدم غير الطبيعي" الدماغية الصغيرة

 جلطات دموية ، أو تاريخ عائلي للجلطات الدموية ، حيث ارتبطت مضادات الذهان بتكوين جلطات دموية• 

 القمار المفرط لعب تجربة سابقة مع• 

 

. قدرتك على الحركة والتوازن ، مما قد يؤدي إلى السقوطقد يسبب أريبيبرازول النعاس ، وانخفاض ضغط الدم عند الوقوف ، والدوخة وتغيرات في 

 .يجب توخي الحذر ، خاصة إذا كنت مريًضا مسنًا أو لديك بعض الوهن

 

 األطفال والمراهقون

 .ء المرضىمن غير المعروف ما إذا كانت آمنة وفعالة عند هؤال. عاًما 13ال تستخدم هذا الدواء لدى األطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 

 

 األدوية األخرى واألريبيبرازول

 .ون وصفة طبيةأخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى ، بما في ذلك األدوية التي تم الحصول عليها بد

 

تأكد من إخبار طبيبك إذا كنت تتناول دواًء إلبقاء . خفض ضغط الدمقد يزيد أريبيبرازول من تأثير األدوية المستخدمة ل: األدوية الخافضة لضغط الدم

 .ضغط دمك تحت السيطرة

 :من المهم بشكل خاص أن تذكر ما يلي لطبيبك

 

 (مثل كينيدين ، أميودارون ، فليكاينيد)األدوية لتصحيح نظم القلب • 

 (مثل فلوكستين ، باروكستين ، فينالفاكسين ، نبتة سانت جون)قلق مضادات االكتئاب أو العالجات العشبية المستخدمة لعالج االكتئاب وال• 

 (مثل كيتوكونازول ، إيتراكونازول)األدوية المضادة للفطريات • 

 (مثل إيفافيرينز ، نيفيرابين ، مثبطات األنزيم البروتيني مثل إندينافير ، ريتونافير)أدوية معينة لعالج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية • 

 (مثل كاربامازيبين ، الفينيتوين ، الفينوباربيتال)مضادات االختالج المستخدمة لعالج الصرع • 

 (ريفابوتين ، ريفامبيسين)بعض المضادات الحيوية المستخدمة لعالج مرض السل • 

 

 ريبيبرازول مع الطعام والشراب والكحولتناول أ

 .ب تجنب الكحوليج. يمكن تناول هذا الدواء بغض النظر عن وجبات الطعام

 

 الحمل والرضاعة

األشهر الثالثة األخيرة )ي استخدمن أريبيبرازول في األشهر الثالثة األخيرة تقد تحدث األعراض التالية عند األطفال حديثي الوالدة ، من األمهات الال

إذا أصيب طفلك بأي من هذه . ، وصعوبة الرضاعة أو الضعف ، والنعاس ، واإلثارة ، ومشاكل التنفس /االهتزاز ، وتيبس العضالت و (: من الحمل

 .إلى االتصال بطبيبك ياألعراض ، فقد تحتاج

 

 اآلالتالسياقة واستعمال 

 (.4انظر القسم )قد تحدث مشاكل في الرؤية والدوخة أثناء العالج بهذا الدواء 

 .قيادة السيارة أو مناولة اآلالت يجب مراعاة ذلك في الحاالت التي تتطلب اليقظة الكاملة ، على سبيل المثال عند

 

 

 أريبيبرازول تتناولكيف . 3

 .مجم مرة في اليوم 30ومع ذلك ، قد يصف لك طبيبك جرعة أقل أو أعلى بحد أقصى . مجم مرة في اليوم 15الجرعة الموصى بها للبالغين هي 

 

 م في األطفال والمراهقيناستخدالا

 (.سائل)مع شكل محلول فموي  يمكن بدء هذا المنتج الطبي بجرعة منخفضة



1
1 

 

ومع ذلك ، قد يصف لك طبيبك جرعة أقل أو أعلى . في اليوممجم مرة واحدة  10يمكن زيادة الجرعة تدريجياً إلى الجرعة الموصى بها للمراهقين وهي 

 .مجم مرة في اليوم 30بحد أقصى 

 

 .تناول القرص دائًما بالماء وابتلعه بالكامل. تتناوله مع أو بدون طعام ال يهم ما إذا كنت. أريبيبرازول في نفس الوقت كل يوم تتناولحاول أن 

 

 إذا تناولت أريبيبرازول أكثر مما ينبغي

 

 :عانى المرضى الذين تناولوا الكثير من أريبيبرازول من األعراض التالية

 .العدوانية ، ومشاكل في الكالم /سرعة ضربات القلب ، واإلثارة • 

 .وانخفاض مستوى الوعي( خاصة للوجه أو اللسان) حركات غير عادية• 

 

 إذا نسيت تناول أريبيبرازول

 .جرعتين في يوم واحد تتناولالجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكر ولكن ال  تناولإذا فاتتك جرعة ، 

 

 إذا توقفت عن تناول أريبيبرازول

 .اول أريبيبرازول طالما أخبرك طبيبك بذلكمن المهم أن تستمر في تن. ال تتوقف عن عالجك لمجرد أنك تشعر بتحسن

 

 

 اآلثار الجانبية المحتملة. 4

 .مثل جميع األدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاًرا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع

 (:أشخاص 10من كل  1قد تظهر لدى حتى )أعراض جانبية شائعة 

 السكرى •

 صعوبة النوم •

 بالقلقالشعور • 

 الشعور بالضيق وعدم القدرة على الثبات ، صعوبة في الجلوس• 

 ارتعاش ال يمكن السيطرة عليه ، حركات اهتزازية أو متلوية ، تململ الساق• 

 الرجفان• 

 صداع الراس •

 التعب• 

 النعاس• 

 خفة الرأس• 

 اهتزاز وعدم وضوح الرؤية• 

 انخفاض عدد أو صعوبة حركات األمعاء• 

 لهضمعسر ا• 

 وجود لعاب في الفم أكثر من المعتاد• 

 القيء• 

 ر بالتعبوشعلا•

 

 

 كيفية تخزين أريبيبرازول 5

 .احفظ هذا الدواء بعيدًا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال

 

الصالحية إلى اليوم األخير من يشير تاريخ انتهاء . EXPال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور على اللويحة وعلى الكرتون بعد 

 .نفس الشهر

 .يجب التخزين في العلبة األصلية لحمايته من الرطوبة

 

 .ال تتخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية
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