
PACKAGE LEAFLET:  INFORMATION FOR THE USER
Read this entire leaflet carefully before you start taking this medicine.
• Keep this leaflet. You may need to read it again.
• If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
• This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may 

harm them, even if their symptoms are the same as yours.
• If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in 

this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.
In this leaflet:
1. What are Diclona Suppositories and what are they used for?
2. Before you use Diclona Suppositories
3. How to use Diclona Suppositories
4. Possible side effects
5. How to store Diclona Suppositories
6. Further Information
7. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting

1. What are Diclona Suppositories and what are they used for?

Diclofenac sodium, the active ingredient in Diclona Suppositories, is one of a 
group of medicines called non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). 
NSAIDs reduce pain and inflammation. 
Diclona Suppositories relieve pain, reduce swelling and ease inflammation in 
conditions affecting the joints, muscles and tendons including: 
- Rheumatoid arthritis, osteoarthritis, acute gout, ankylosing spondylitis 
- Backache, sprains and strains, soft tissue sports injuries, frozen shoulder, 

dislocations and fractures 
- Tendonitis, tenosynovitis, bursitis. 
They are also used to treat pain and inflammation associated with dental and 
minor surgery.
 
2. Before you use Diclona Suppositories

Some people MUST NOT use Diclona Suppositories. Talk to your doctor if: 
• You think you may be allergic to diclofenac sodium, aspirin, ibuprofen or any 

other NSAID, or to any of the other ingredients of Diclona Suppositories. (These 
are listed at the end of the leaflet.) Signs of a hypersensitivity reaction include 
swelling of the face and mouth (angioedema), breathing problems, runny nose, 
skin rash or any other allergic type reaction 

• You have now, or have ever had, a stomach (gastric) or duodenal (peptic) ulcer, 
or bleeding in the digestive tract (this can include blood in vomit, bleeding when 
emptying bowels, fresh blood in faeces or black, tarry faeces) 

• You have had stomach or bowel problems after you have taken other NSAIDs 
• You have severe heart, kidney or liver failure
• You have established heart disease and/or cerebrovascular disease e.g. if you 

have had a heart attack, stroke, mini-stroke (TIA - transient ischemic attack) or 
blockages to blood vessels to the heart or brain or an operation to clear bypass 
blockages 

• You have or have had problems with your blood circulation (peripheral arterial 
disease) 

• You are more than six months pregnant. 
• you suffer from ineffectual straining to empty the bowels, diarrhoea or rectal 

bleeding 
Use special care with Diclona Suppositories
Check with your doctor or pharmacist before using Diclona Suppositories if:
• You suffer from any stomach or bowel disorders including ulcerative colitis or 

Crohn's disease.
• You have kidney or liver problems, or you are elderly. 
• You have a condition called porphyria. 
• You suffer from any blood or bleeding disorder. Your doctor may ask you to go 

for regular check-ups while you are taking these suppositories. 
• You have ever had asthma. 
• You are breast-feeding.
• You have angina, blood clots, high blood pressure, raised cholesterol or raised 

triglycerides.
• You have heart problems, or you have had a stroke, or you think you might be at 

risk of these conditions (for example, if you have high blood pressure, diabetes 
or high cholesterol or are a smoker). 

• You have diabetes.
• You smoke.
• You have Lupus (SLE) or any similar condition.
Taking other medicines:
Please tell your doctor or pharmacist if you are taking, or have recently taken any 

other medicines. This includes medicines you buy without a prescription and 
herbal medicines. Diclona Suppositories can affect the way that some medicines 
work and some medicines can have an effect on Diclona Suppositories.
In particular, tell your doctor or pharmacist if you are taking any of the following: 
• Medicines to treat diabetes 
• Anticoagulants (blood thinning tablets like warfarin) 
• Diuretics (water tablets) 
• Lithium (used to treat some mental problems) 
• Methotrexate (for some inflammatory diseases and some cancers) 
• Ciclosporin and tacrolimus (used to treat some inflammatory diseases and after 

transplants)
• Trimethoprim (a medicine used to prevent or treat urinary tract infections) 
• Quinolone antibiotics (for infections) 
• Any other NSAID or COX-2 (cyclo-oxgenase-2) inhibitor, for example aspirin or 

ibuprofen
• Mifepristone (a medicine used to terminate pregnancy) 
• Cardiac glycosides (for example digoxin), used to treat heart problems 
• Medicines known as SSRIs used to treat depression 
• Oral steroids (an anti-inflammatory drug) 
• Medicines used to treat heart conditions or high blood pressure, for example 

beta- blockers or ACE inhibitors 
• Voriconazole (a medicine used to treat fungal infections) 
• Phenytoin (a medicine used to treat seizures) 
• Colestipol/cholestyramine (used to lower cholesterol). 
Pregnancy 
You should talk to your doctor if you are pregnant, planning to become pregnant, 
or if you have problems getting pregnant. 
- Although not common, abnormalities have been reported in babies whose 

mothers have taken NSAIDs during pregnancy. You should not use Diclona 
Suppositories during the last 3 months of pregnancy as it may affect the baby’s 
circulation. 

- Using Diclona Suppositories may make it more difficult to conceive. 
Driving and using tools and machinery:
Very occasionally people have reported that Diclona Suppositories have made 

them feel dizzy, tired or sleepy. Problems with eyesight have also been reported. 
If you are affected in this way, you should not drive or operate machinery. 

Other special warnings 
- You should use the lowest dose of Diclona for the shortest possible time, 

particularly if you are underweight or elderly. 
- There is a small increased risk of heart attack or stroke when you are taking any 

medicine like Diclona. The risk is higher if you are taking high doses for a long 
time. Always follow the doctor’s instructions on how much to use and how long 
to use it for. 

- Whilst you are taking these medicines your doctor may want to give you a 
check-up from time to time. 

- If you have a history of stomach problems when you are taking NSAIDs, 
particularly if you are elderly, you must tell your doctor straight away if you notice 
any unusual symptoms.

- Because it is an anti-inflammatory medicine, Diclona may reduce the symptoms 
of infection, for example, headache and high temperature. If you feel unwell and 
need to see a doctor, remember to tell him or her that you are taking Diclona. 

- Diclona suppositories are not suitable for children aged under 12.

3. How to use Diclona Suppositories 

The doctor will tell you how many Diclona Suppositories to use and when to use 
them. Always follow his/her instructions carefully. If you are not sure, ask your 
doctor or pharmacist. Keep taking your suppositories for as long as you have 
been told, unless you have any problems. In that case, check with your doctor.  
Suppositories are designed for insertion into the back passage (rectum). Never 
take them by mouth. 
The doctor may also prescribe another drug to protect the stomach to be taken at 
the same time, particularly if you have had stomach problems before, or if you are 
elderly, or taking certain other drugs as well. 
Adults 
Diclona Suppositories are normally inserted one, two or three times a day up to a 
maximum total daily dose of 150mg. The number of suppositories you need will 
depend on the strength which the doctor has given you. 
Elderly 
Your doctor may advise you to take a dose that is lower than the usual adult dose 
if you are elderly. Your doctor may also want to check closely that the Diclona 
Suppositories are not affecting your stomach, particularly during the first 4 weeks 
that you are using the suppositories. 
Children 
Not recommended for children.
How to insert the suppositories 
• Empty your bowels before inserting a suppository. 
• Wash your hands. 
• Take out the strip of suppositories and tear off one. 
•Then take the suppository out of the plastic wrapping by pulling back the loose 

end.
• Lie on one side with your knees pulled up towards your chest. 
•Gently push the suppository pointed end first into your back passage (rectum) 

with your finger. Push the suppository in as far as possible.
• Lower your legs and, if possible, stay still for a few minutes. 
• If you feel as if you need to push the suppository out, try to resist this by lying still 

with your buttocks pressed together. It is important to keep the suppository in the 
rectum to allow it to melt and the medicine to be absorbed. Pushing the 
suppository high into the rectum with your finger will help to reduce this feeling. 

• Wash your hands. 
If you forget to use a dose: 
If you forget to use a suppository, do not worry. Use one as soon as you 
remember. If it is nearly time for your next dose though, just take the next dose 
and forget about the one you missed. Do not double up the next dose to make up 
for the one you missed. Do not insert 2 suppositories at the same time. The total 
dose should not be more than 150 mg each day if you are an adult. 
If you use more Diclona Suppositories than you should:
You should not take more than 150 mg in one day if you are an adult. If you 
accidentally use too many suppositories or use them too often, tell your doctor or 
go to your nearest casualty department straight away.

4. Possible side effects 

Diclona Suppositories are suitable for most people, but, like all medicines, they 
can sometimes cause side effects. Side effects may be minimised by using the 
lowest effective dose for the shortest duration necessary. 
Some side effects can be serious 
Stop taking Diclona Suppositories and tell your doctor straight away if you 
notice: 
• Stomach pain, indigestion, heartburn, wind, nausea (feeling sick) or vomiting 

(being sick) 
• Any sign of bleeding in the stomach or intestine, for example, when emptying 

your bowels, blood in vomit or black, tarry faeces 
• Allergic reactions which can include skin rash, itching, bruising, painful red areas, 

peeling or blistering 
• Wheezing or shortness of breath (bronchospasm) 
• Swollen face, lips, hands or fingers 
• Yellowing of your skin or the whites of your eyes 
• Persistent sore throat or high temperature 
• An unexpected change in the amount of urine produced and/or its appearance. 
If you notice that you are bruising more easily than usual or have frequent sore 
throats or infections, tell your doctor. 
Diclona Suppositories may also occasionally cause itching or burning in your back 
passage or make any haemorrhoids (piles) worse. 
The side effects listed below have also been reported. 
Common side effects (These may affect between 1 and 10 in every 100 
patients): 
• Stomach pain, heartburn, nausea, vomiting, diarrhoea, indigestion, wind, loss of 
appetite 
• Headache, dizziness, vertigo 
• Skin rash or spots 
• Raised levels of liver enzymes in the blood. 
Rare side effects (These may affect between 1 in every 1000 to 1 in every 
10,000 patients): 
• Stomach ulcers or bleeding (there have been very rare reported cases resulting 

in death, particularly in the elderly) 
• Gastritis (inflammation, irritation or swelling of the stomach lining) 
• Vomiting blood
• Diarrhoea with blood in it or bleeding from the back passage 
• Black, tarry faeces or stools 
• Drowsiness, tiredness 
• Hypotension (low blood pressure, symptoms of which may include faintness, 

giddiness or light headedness) 
• Skin rash and itching 
• Fluid retention, symptoms of which include swollen ankles 
• Liver function disorders, including hepatitis and jaundice.  
Very rare side effects (These may affect less than 1 in every 10,000 patients): 
Effects on the nervous system: 
Tingling or numbness in the fingers, tremor, visual disturbances such as blurred 
vision, blurred or double vision, hearing loss or impairment, tinnitus (ringing in the 
ears), sleeplessness, nightmares, mood changes, depression, anxiety, mental 
disorders, disorientation and loss of memory, fits, headaches together with a 
dislike of bright lights, fever and a stiff neck, disturbances in sensation. 
Effects on the stomach and digestive system: 
Constipation, inflammation of the tongue, mouth ulcers, inflammation of the inside 
of the mouth or lips, taste changes, lower gut disorders (including inflammation of 
the colon, or worsening of ulcerative colitis or Crohn’s disease). 
Effects on the heart, chest or blood: 
Palpitations (fast or irregular heart beat), chest pain, hypertension (high blood 
pressure), inflammation of blood vessels (vasculitis), inflammation of the lung 
(pneumonitis) heart disorders, including congestive heart failure or heart attack, 
blood disorders (including anaemia). 
Effects on the liver or kidneys: 
Kidney or severe liver disorders including liver failure, presence of blood or protein 
in the urine. 
Effects on skin or hair: 
• Serious skin rashes including Stevens-Johnson syndrome and Lyell’s syndrome 

and other skin rashes which may be made worse by exposure to sunlight. 
• Hair loss. 
Other side effects that have also been reported include: 
Inflammation of the pancreas and impotence. Facial swelling, inflammation of the 
lining of the brain (meningitis), stroke, throat disorders, confusion, hallucinations, 

malaise (general feeling of discomfort), inflammation of the nerves of the eye.  
Do not be alarmed by this list - most people use Diclona Suppositories 
without any problems. 
If any of the symptoms become troublesome, or if you notice anything else not 
mentioned here, please go and see your doctor. He/she may want to give you a 
different medicine.

5. How to store Diclona Suppositories

Keep in a safe place, out of the reach and sight of children. 
• Store below 25°C. Protect from light. Do not freeze. 
• Do not use Diclona Suppositories after the expiry date printed on the packaging. 
The expiry date refers to the last day of the month.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your 
pharmacist how to dispose of medicines that are no longer required. These 
measures will help to protect the environment.

6. Further Information

What Diclona suppositories contains?
Diclona 50 mg suppositories: Active substance is Diclofenac sodium 50 mg.
Diclona 100 mg suppositories: Active substance is Diclofenac sodium 100 mg.
Other ingredients:
Polyethylene glycol 1500 & 6000, methyl paraben, propyl paraben, butylated 
hydroxy toluene, titanium dioxide
What Diclona looks like and contents of the pack
Off-white to brown bullet shaped suppository
Available in:
Packs of DICLONA 100 mg contains 5 Suppositories
Packs of DICLONA 50 mg contains 10 Suppositories
Not all pack size may be marketed

• Medicament is a product which affects your health and its 
consumption contrary to instructions is dangerous for you.

• Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use 
and instructions of the pharmacist who sold the 
medicament.

• The doctor and the pharmacist are the experts in the 
medicines, their benefits and risks.

• Do not by yourself interrupt the period of treatment 
prescribed for you.

• Do not repeat the same prescription without consulting your 
doctor.

• Keep all medicaments out of reach of children.

Marketing Authorization Holder and Manufacturer

Review Date: DNA(i)-102015-R1-P2

FAX: +966112057662
WEBSITE: www.sfda.gov.sa/npc

E-MAIL: npc.drug@sfda.gov.sa

To contact Executive Administration for Pharmacovigilance & Crisis
Management. 
Tel: +966-11-203-8222 ext 2340-2334-2354-2317-2356-2353
Toll Free Phone: 800 249 0000

7. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting

Saudi Arabia, Saudi Food & Drug Authority: National
Pharmacovigilance Center 

For reporting the adverse drug reactions in  other countries
please refer to the health authorities.       



• كان لدیك مرض الذئبة (الذئبة الجھازیة الحمراء) أو أي حالة مماثلة.
استخدام تحامیل دیكلونا مع األدویة االخرى

علیك أن تعلم الطبیب أو الصیدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي أدویة أخرى بما فیھا تلك 
التي حصلت علیھا بدون وصفة طبیة و كذلك األدویة العشبیة. قد تؤثر بعض األدویة األخرى على 

طریقة عمل تحامیل دیكلونا أو قد تؤثر تحامیل دیكلونا على طریقة عمل بعض األدویة.
على وجھ الخصوص علیك أن تعلم الطبیب أو الصیدلي إذا كنت تتناول أي مما یلي: 

• أدویة عالج مرض السكري
• مضادات التخثر( أدویة ترقق الدم مثل وارفارین)

• مدرات البول ( أقراص الماء)
• اللیثیوم (یستخدم لعالج المشاكل النفسیة)

• میثوتریكسات ( لعالج بعض أنواع االلتھابات وبعض أمراض السرطان)
• سیكلوسبورین و تاكرولیمس (یستخدم لعالج بعض االلتھابات وبعد جراحات نقل األعضاء)

• ترایمیثوبریم (دواء یستخدم للحد من أو عالج عدوى المسالك البولیة) 
• المضادات الحیویة فئة الكینولون (لعالج العدوى)

• أي مضادات التھاب ال إستیرویدیة أخرى أو مثبطات انزیم األكسدة الحلقیة-۲، على سبیل المثال 
األسبرین واالیبوبروفین

• میفیبریستون (دواء یستخدم إلنھاء الحمل)
• الجلیكوزیدات القلبیة (مثل الدیجوكسین) یستخدم لعالج مشاكل القلب

• أدویة تعرف بمثبطات إعادة امتصاص السیریتونین االنتقائیة تستخدم لعالج االكتئاب
• اإلستیرویدات عن طریق الفم (یستخدم كمضاد لاللتھاب)

• األدویة المستخدمة لعالج مشاكل القلب أو ارتقاع ضغط الدم، مثل حاصرات بیتا أو مثبطات  
اإلنزیم المحول لألنجیوتینسین

• فوریكونازول (دواء یستخدم لعالج العدوى الفطریة)
• فینتوین (دواء یستخدم لعالج الصرع)

• كولیستیبول/ كولیستیرامین (یستخدم لخفض الكولیستیرول)
الحمل

علیِك التحدث مع طبیبك إذا كنت حامالً، أو تخططین لتصبحین حامالً، أو إذا كان لدیك مشاكل في 
حدوث الحمل.

- على الرغم من أن األمر غیر شائع ، لكنھ تم اإلبالغ عن تشوھات في الموالید الذین تناولت 
أمھاتھم المسكنات أثناء الحمل. یجب أن ال تستخدمي تحامیل دیكلونا خالل األشھر الثالثة األخیرة 

من الحمل ألنھا قد تؤثر على الدورة الدمویة للطفل.
- استخدام تحامیل دیكلونا قد یؤدي إلى تعثر حدوث الحمل. 

القیادة واستخدام األدوات واآلالت:
قد تم تسجیل بعض الحاالت تفید بأن تحامیل دیكلونا قد تجعل البعض یشعرون بالدوار أو التعب أو 

النعاس بین الحین واآلخر. كما تم اإلبالغ عن حدوث مشاكل باإلبصار. إذا كنت تتأثر بھذه 
الطریقة، ال تقم بقیادة السیارة أو تشغیل اآلالت.

تحذیرات أخرى خاصة 
- یجب أن تستخدم أقل جرعة من تحامیل دیكلونا ألقصر وقت ممكن، وخاصة إذا كنت من ناقصي 

الوزن أو كبار السن.
- ھناك خطر ضئیل لزیادة اإلصابة بالنوبة القلبیة أو السكتة الدماغیة عند تناولك أي دواء مثل 

دیكلونا. ویزید الخطر في حالة استخدامك جرعات عالیة لفترة طویلة. اتبع تعلیمات الطبیب حول 
الكمیة الموصى بتناولھا والمدة الزمنیة الالزمة.

- في حالة استخدامك مثل ھذه األدویة سیطلب منك طبیبك القیام بعمل فحوصات من وقت آلخر.
- إذا حدث لك مشاكل في المعدة عند استخدامك مضادات االلتھاب غیر اإلستیرویدیة من قبل، 

وخاصة إذا كنت من كبار السن، یجب إخبار الطبیب فوراً إذا الحظت أي أعراض غیر عادیة.
- دیكلونا دواء مضاد لاللتھابات، لذا قد یقلل من ظھورأعراض اإلصابة بالعدوى، مثل الصداع 
وارتفاع درجة الحرارة. إذا شعرت بتوعك وتحتاج إلى مراجعة الطبیب، تذكر أن تخبره بأنك 

تستخدم تحامیل دیكلونا.
- تحامیل دیكلونا غیر مناسبة لألطفال الذین تقل أعمارھم عن ۱۲ عام.

۳.كیفیة استخدام تحامیل دیكلونا:

سوف یخبرك الطبیب بعدد التحامیل التي یجب استخدامھا من تحامیل دیكلونا و متى تستخدمھم. 
اتبع دائماً تعلیمات الطبیب بدقة. إذا لم تكن متأكداً، اسأل طبیبك أو الصیدلي. یجب علیك المحافظة 

على استخدام تحامیلك للمدة المحددة من قبل الطبیب، إال إذا حدث لك أي مشاكل. یجب مراجعة 
الطبیب في ھذه الحالة.

ھذه التحامیل مخصصة لالستخدام عن طریق الشرج (المستقیم). ال تستخدمھا عن طریق الفم. 
ربما یصف لك الطبیب دواء آخر لحمایة المعدة یمكن استخدامھ في نفس الوقت، خاصًة إذا كان 

لدیك مشاكل في المعدة من قبل، أو إذا كنت من كبار السن، أو تتناول أنواع معینة من األدویة.
للبالغین

تستخدم تحامیل دیكلونا عادة مرة أو مرتین أو ثالث مرات في الیوم بحد أقصى ۱٥۰ ملجم یومیاً. 
یعتمد عدد التحامیل المستخدمة على التركیز الموصوف لك من قبل الطبیب.

كبار السن
إذا كنت من كبار السن قد ینصحك الطبیب باستخدام جرعة أقل من الجرعة المعتادة للبالغین. قد 
یحتاج طبیبك أیضاً إلى التحقق أن تحامیل دیكلونا ال تؤثر على معدتك، خاصاً خالل أول أربعة 

أسابیع من استخدامك للتحامیل. 
األطفال

ال ینصح باستخدامھ لألطفال.
كیفیة استخدام التحامیل

• إفرغ أمعائك قبل إدخال التحمیلة.
• اغسل یدیك.

• إخرج شریط التحامیل وانزع أحدھا.
• ثم أخرج التحمیلة من الشریط البالستیك عن طریق سحب نھایتھ من الطرفین.

• استلقي على جنبك مع سحب ركبتیك نحو صدرك.
• ادفع برفق باستخدام إصبعك نھایة التحمیلة المدببة في الشرج (المستقیم). ادفعھا بعمق قدر 

اإلمكان. 
•اخفض ساقیك، وابقى بھذا الوضع بضع دقائق إذا أمكن.

• إذا شعرت أنك بحاجة إلخراج التحمیلة، حاول مقاومة ھذا الشعور عن طریق البقاء مستلقیاً مع 
الضغط على األرداف. من المھم أن تحافظ على بقاء التحمیلة في المستقیم حتى تذوب ویتم 

امتصاص الدواء. وللحد من ھذا الشعور ادفع التحمیلة بإصبعك بعمق في المستقیم.
• اغسل یدیك.

إذا نسیت جرعة من تحامیل دیكلونا:
إذا نسیت أن تأخذ جرعة، ال تقلق استخدمھا بمجرد تذكرك إیاھا. إذا أقترب موعد الجرعة التالیة، 
خذ الجرعة التالیة فقط و تخطى الجرعة الفائتة. ال تضاعف الجرعة لتعویض الجرعة الفائتة. ال 
تستخدم تحمیلتین في نفس الوقت. إذا كنت من البالغین یجب أال تتخطى الجرعة اإلجمالیة ۱٥۰ 

ملجم یومیا.ً
إذا استخدمت تحامیل دیكلونا أكثر من الكمیة الموصى بھا :

یجب أن ال تأخذ أكثر من ۱٥۰ ملجم في الیوم الواحد إذا كنت من البالغین. إذا استخدمت دون قصد 
الكثیر من التحامیل أوكررت استخدامھا ً، أخبر طبیبك أو اذھب إلى أقرب قسم طوارئ على الفور.

٤. اآلثار الجانبیة المحتملة

تحامیل دیكلونا تناسب معظم الناس، ولكن كما في جمیع األدویة، فإنھا یمكن أن تسبب آثار جانبیة 
في بعض األحیان. ربما  تقل اآلثار الجانبیة باستخدام أقل جرعة فعالة ألقصر مدة الزمة.

بعض اآلثار الجانبیة یمكن أن تكون خطیرة
توقف عن استخدام تحامیل دیكلونا وأخبر طبیبك فوراً إذا الحظت:

• ألم في المعدة، وعسر ھضم، حرقة بالمعدة، وریح، وغثیان أو قيء 
• ظھور أي عرض من أعراض نزیف المعدة أو األمعاء، على سبیل المثال: ظھور دم في القيء أو 

براز أسود قطراني
• تفاعالت الحساسیة التي یمكن أن تشمل الطفح الجلدي والحكة، وظھور كدمات، ومناطق حمراء 

مؤلمة، تقشیر أو ظھور بثور.
• صفیر أو ضیق في التنفس (تشنج قصبي)
• تورم الوجھ والشفتین والیدین أو األصابع

• اصفرار الجلد أو بیاض العینین
• التھاب الحلق المستمر أو ارتفاع درجة الحرارة
• تغییر غیر متوقع في كمیة البول و/ أو مظھره.

أخبر طبیبك إذا الحظت ظھور كدمات بسھولة أكثر من المعتاد أو حدث لك التھاب متكرر للحلق أو 
عدوى.

أیضاً قد تسبب تحامیل دیكلونا أحیاناً حكة أو حرقة في الشرج أوقد تزید البواسیر سوءاً.
كما تم تسجیل اآلثار الجانبیة التالیة.

اآلثار الجانبیة الشائعة (قد تؤثر على ما بین ۱ و ۱۰ في كل ۱۰۰ مریض):
• ألم في المعدة، حرقة بالمعدة، غثیان، قيء، إسھال، عسر الھضم، خروج ریح، وفقدان الشھیة

• صداع، دوخة، دوار
• طفح جلدي أو بقع

• ارتفاع مستویات أنزیمات الكبد في الدم.
اآلثار الجانبیة النادرة (قد تؤثر على ما بین ۱ في كل ۱۰۰۰ حتى ۱ في كل ۱۰۰۰۰ مریض):
• قرحة أو نزیف المعدة (تم تسجیل حاالت نادرة جداً لحدوث وفاة نتیجة لذلك، وخاصة في كبار 

السن) 
• التھاب المعدة (التھاب وتھیج أو تورم بطانة المعدة)

• قيء دموي
• إسھال دموي أو حدوث نزیف من الشرج

• براز أسود قطراني
• الشعور بالنعاس، اإلجھاد

• انخفاض ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم، واألعراض التي قد تشمل الضعف، الدوخة أو الدوار 
الخفیف)

• طفح جلدي وحكة
• احتباس السوائل، واألعراض التي تشمل تورم الكاحلین

• اضطرابات وظائف الكبد، بما في ذلك التھاب الكبد والیرقان.
اآلثار الجانبیة النادرة جداً (قد تؤثر على أقل من ۱ في كل ۱۰۰۰۰ مریض):

تأثیرات على الجھاز العصبي:
وخز أو خدر في األصابع، ورعاش، واضطرابات بصریة مثل عدم وضوح الرؤیة، رؤیة ضبابیة 

أو مزدوجة، وفقدان أو ضعف السمع ، طنین (رنین في األذنین)، وأرق، وكوابیس، تغیرات في 
المزاج، واكتئاب، وقلق، واضطرابات ذھنیة، وارتباك و فقدان الذاكرة، تشنجات، وصداع 

باإلضافة إلى كراھیة األضواء الساطعة، وحمى وتصلب الرقبة، واضطرابات في اإلحساس.
تأثیرات على المعدة والجھاز الھضمي:

إمساك، والتھاب اللسان، وتقرحات الفم، والتھاب داخل الفم أو الشفتین، وتغیر في حاسة التذوق، 
واضطرابات القناة الھضمیة السفلیة (بما في ذلك التھاب القولون، أو زیادة خطر التھاب القولون 

التقرحي أو مرض كرون).
تأثیرات على القلب أوالصدر أوالدم:

خفقان (سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب)، وألم في الصدر وارتفاع ضغط الدم، والتھاب 
األوعیة الدمویة، والتھاب الرئتین، اضطرابات القلب، بما في ذلك فشل القلب االحتقاني أو نوبة 

قلبیة، واضطرابات الدم (بما في ذلك فقر الدم)
تأثیرات على الكبد أو الكلى:

اضطرابات حادة بالكلى أو بالكبد بما في ذلك فشل الكبد، وجود دم أو بروتین في البول.
تأثیرات على الجلد أو الشعر:

• ظھور طفح جلدي خطیر بما في ذلك متالزمة ستیفنز جونسون ومتالزمة الیل وأنواع الطفح 
الجلدي األخرى التي قد تزداد سوءاً بسبب التعرض ألشعة الشمس.

• سقوط الشعر.

اآلثار الجانبیة األخرى التي تم تسجیلھا أیضاً تشمل:
التھاب البنكریاس والعجز الجنسي. تورم الوجھ، والتھاب الغشاء المبطن للمخ (التھاب السحایا) 

والسكتة الدماغیة واضطرابات الحلق، واالرتباك، والھلوسة، والشعور بالضیق (شعور عام بعدم 
الراحة)، والتھاب أعصاب العین.

ال تنزعج من ھذه القائمة - معظم الناس تستخدم تحامیل دیكلونا دون أي مشاكل.
یرجى إخبار الطبیب أو الصیدلي إذا أصبحت إحدى ھذه األعراض الجانبیة مزعجة أو الحظت 

حدوث أي أعراض جانبیة لم یتم ذكرھا في النشرة. ربما یصف لك الطبیب دواء آخر.

٥.كیفیة تخزین تحامیل دیكلونا:

• احفظ الدواء في مكان آمن بعیداً عن متناول ونظر األطفال.
• یحفظ في درجة حرارة أقل من  ۲٥ درجة مئویة. بعیداً عن الضوء. ال تعرضھ للتجمد

• ال تستخدم تحامیل دیكلونا بعد تاریخ انتھاء الصالحیة المطبوع على العبوة. تاریخ االنتھاء یشیر 
إلى الیوم األخیر من الشھر. 

یجب أن ال یتم التخلص من األدویة عن طریق میاه الصرف الصحي أو النفایات المنزلیة. اسأل 
الصیدلي عن كیفیة التخلص من األدویة التي لم تعد مطلوبة. وسوف تساعد ھذه التدابیر على حمایة 

البیئة.

٦.معلومات إضافیة :

ماھي محتویات تحامیل دیكلونا:
دیكلونا ٥۰ ملجم

المادة الفعالة دیكلوفیناك الصودیوم ٥۰ ملجم.
دیكلونا ۱۰۰ ملجم

المادة الفعالة دیكلوفیناك الصودیوم ۱۰۰ ملجم.
المكونات األخرى:

بولي ایثیلین الجالیكول ۱٥۰۰ و ٦۰۰۰، بارابین المیثیل، بارابین البروبیل، بیوتایلیتد ھیدروكسي 
تولوین، ثاني أكسید التیتانیوم

ماھو الشكل الصیدلي لتحامیل دیكلونا وما ھي محتویات العبوة
تحامیل دیكلونا عبارة عن تحامیل على شكل رصاصة لونھا أبیض مائل إلى اللون البني.

العبوات
متوفرة في :

عبوة دیكلونا ۱۰۰ ملجم تحتوي على ٥ تحامیل شرجیة.

عبوة دیكلونا ٥۰ ملجم تحتوي على ۱۰ تحامیل شرجیة.
قد ال یتم التسویق لجیع أحجام العبوات

النشرة الطبية: معلومات للمستخدم
قم بقراءة ھذه النشرة بعنایة قبل البدء باستخدام ھذا الدواء.

• حافظ على ھذه النشرة. قد تحتاج لقراءتھا مرة أخرى.
• إذا كان لدیك أي أسئلة أخرى، اسأل طبیبك أو الصیدلي.

• لقد وصف ھذا العالج  خصیصاً لك بناًء على وصفة طبیة و لھذا یجب علیك عدم إعطائھ ألي 
شخص حتى و إن كان ھذا الشخص یعاني من نفس األعراض التي سبق و أن عانیت منھا . 
• قم باالتصال بطبیبك المعالج أو الصیدلي في حال زیادة حدة األعراض الجانبیة أو اإلصابة 

بعرض جانبي لم یتم ذكره في ھذه النشرة.
تحتوي ھذه النشرة على:

۱. ما ھي تحامیل دیكلونا وما ھي استخداماتھا؟
۲. قبل استخدام تحامیل دیكلونا

۳. كیفیة استخدام تحامیل دیكلونا
٤. اآلثار الجانبیة المحتملة 

٥. كیفیة تخزین تحامیل دیكلونا
٦. معلومات إضافیة

۷. اإلبالغ عن األعراض الجانبیة
 

۱. ما ھي تحامیل دیكلونا وما ھي استخداماتھا ؟
 

تحامیل دیكلونا تحتوي على مادة فعالة تسمى دیكلوفیناك الصودیوم، وھي واحدة من مجموعة من 
األدویة تسمى مضادات االلتھاب غیر اإلستیرویدیة (المسكنات)، وھي تقلل من األلم وااللتھاب.
 تحامیل دیكلونا تخفف األلم، تقلل التورم وتخفف االلتھابات في الحاالت المؤثرة على المفاصل 

والعضالت واألوتار بما في ذلك:
- التھاب المفاصل الروماتویدي والتھاب المفاصل والنقرس الحاد، و التھاب الفقار الالصق

- آالم الظھر، وااللتواء والشد، اإلصابات الریاضیة لألنسجة الرخوة، الكتف المتجمدة، الخلع 
والكسور

- التھاب األوتار، التھاب غمد الوتر، التھاب كیسي.
كما أنھا تستخدم لعالج األلم وااللتھابات المصاحبة لجراحة األسنان والجراحات الصغرى.

۲. قبل استخدام تحامیل دیكلونا

یمنع استخدام تحامیل دیكلونا لدى بعض األشخاص. علیك التحدث إلى طبیبك في حالة إذا:
• كنت تعتقد أن لدیك فرط حساسیة من دیكلوفیناك الصودیوم، األسبرین واالیبوبروفین أو أي 
مضادات التھاب ال إستیرویدیة أخرى، أو من أي من المكونات األخرى لتحامیل دیكلونا . 

(مذكورة في نھایة النشرة). أعراض فرط الحساسیة تشمل تورم في الوجھ والفم (وذمة وعائیة)، 
مشاكل في التنفس، وسیالن األنف، وطفح جلدي أو أي نوع  آخر من تفاعل الحساسیة.

• كان لدیك قرحة بالمعدة أو اإلثنى عشر اآلن أو في أي وقت مضى أو نزیف في الجھاز الھضمي 
(ھذا یمكن أن یتضمن قيء دموي، ونزیف عند إفراغ األمعاء، ووجود دم أو لون أسود قطراني 

في البراز)
• حدث لك مشاكل بالمعدة أو األمعاء بعد تناولك مضادات االلتھاب غیر اإلستیرویدیة األخرى

• كان لدیك فشل حاد بالقلب أو الكلى أو الكبد. 
• كان لدیك اعتالل بالقلب و/أو باألوعیة الدماغیة على سبیل المثال إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبیة 
أوسكتة دماغیة، أوسكتة دماغیة بسیطة  أو انسداد األوعیة الدمویة المؤدیة إلى القلب أو المخ أو 

قمت بعملیة جراحیة إلزالة انسداد شرایین
• كان لدیك اآلن أو مسبقاً مشاكل في الدورة الدمویة (اعتالل الشرایین الطرفیة)

• كنِت تخطیت ستة أشھر من الحمل.
• كنت تعاني من الشد الشرجي غیر الفعال إلفراغ األمعاء، أواإلسھال أو النزیف الشرجي

االحتیاطات عند استخدام تحامیل دیكلونا
استشر طبیبك أو الصیدلي قبل استخدام تحامیل دیكلونا إذا:

• كنت تعاني من أي اضطرابات في المعدة أو األمعاء بما في ذلك التھاب القولون التقرحي أو 
مرض كرون.

• كان لدیك مشاكل في الكلى أو الكبد، أو كنت من كبار السن.
• كان لدیك حالة تسمى فرفریة الدم.

• كنت تعاني من أي اضطراب في الدم أو نزیف. طبیبك قد یطلب منك أن تقوم بعمل فحوصات في 
أوقات منتظمة عند استخدامك ھذه التحامیل.

• سبق وأصابك الربو.
• كنِت ترضعین طفلك رضاعة طبیعیة.

• كان لدیك ذبحة صدریة أوجلطات دمویة، أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع بنسبة الكولسترول أو 
الدھون الثالثیة.

• كان لدیك مشاكل في القلب، أو عانیت من السكتة الدماغیة، أو كنت تعتقد أن لدیك خطر حدوث 
مثل ھذه الحاالت (على سبیل المثال، إذا كان لدیك ارتفاع في ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع 

نسبة الكولسترول أو كنت مدخناً).
• كان لدیك مرض السكري.

• كنت مدخناً.

 - الدواء مستحضر یؤثر على صحتك واستھالكھ خالفاً للتعلیمات قــد یعرضـك للخطــر.
 - اتبع إرشادات وصفة الطبیب بتطبیق طریقة اإلستعمال على نحو صارم ودقیق وكذلك 

   تعلیمات الصیدلي الذي قام بصرفھا أو بیعھا لك.
 - فالطبیب والصیدلي ھما خبیران بنفع الدواء وضرره.

 - ال توقف من تلقاء نفسك ودون مبرر مدة العالج المحدد لك بموجب الوصـفة الطبـیة.
 - ال تكرر استعمال الدواء الموصوف لك دون استشارة طبیة.

 -  إحفظ الدواء بعیدا عن متناول األطفال

أن ھذا المستحضر " دواء "

الشركة المصنعة والمفوضة بالتسویق
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والسالمة الدوائیة لإلتصال باإلدارة التنفیذیة للتیقظ و إدارة األزمات. 
۹٦٦۱۱۲۰۳۸۲۲۲+ھاتف: 
۲۳٤۰-۲۳۳٤-۲۳٥٤-۲۳۱۷-۲۳٥٦-۲۳٥۳تحویلة:

الھاتف المجاني: ۸۰۰۲٤۹۰۰۰۰
npc.drug@sfda.gov.sa :البرید اإللكتروني فاكس: ۹٦٦۱۱۲۰٥۷٦٦۲+

www.sfda.gov.sa/npc :الموقع اإللكتروني

۷. اإلبالغ عن األعراض الجانبیة
المملكة العربیة السعودیة، الھیئة العامة للغذاء والدواء: المركز الوطني للتیقظ 

للتبلیغ عن األعراض الجانبیة  في الدول األخرى یرجى الرجوع إلى السلطات الصحیة.


