
يرجى قراءة جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية قبل البدء في استعمال هذا الدواء 
وذلك لما تتضمنه من معلومات مهمة بالنسبة لك.

احرص على استعمال هذا الدواء بنفس الجرعة المحددة في نشرة الدواء أو حسب تعليمات 
الطبيب أو الصيدلي.

احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.  -
استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو المشورة.  -

يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة ظهور أيٍّ من األعراض الجانبية، بما في ذلك   -
أي أعراض جانبية محتملة الحدوث غير واردة في هذه النشرة. راجع القسم 4.

عليك استشارة الطبيب إذا لم تشعر بتحسن، أو إذا ساءت حالتك بعد مرور 3 أيام من   -
العالج.
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ما هو تاتشيبيرينا وما هي دواعي استعماله  .1

يحتوي تاتشيبيرينا على المادة الفعالة باراسيتامول التي تقلل الحمى )خافضة للحرارة( وتخفف 
األلم )مسكنة(.

يستخدم تاتشيبيرينا للبالغين والمراهقين واألطفال من أجل:
عالج أعراض حاالت اإلصابة بالحمى مثل األنفلونزا واألمراض الطفحية )األمراض   -

المعدية المعتادة لدى األطفال والمراهقين( واألمراض الحادة في الجهاز التنفسي وما إلى 
ذلك.

ألم من أنواع ومصادر مختلفة )الصداع وألم العصب وآالم العضالت وأعراض ألم معتدلة   -
أخرى(.

عليك استشارة الطبيب إذا لم تشعر/يشعر طفلك بتحسن، أو إذا ساءت الحالة بعد مرور 3 أيام 
من العالج.

ما الذي يتعين عليك معرفته قبل استعمال تاتشيبيرينا  .2

تجنب استعمال تاتشيبيرينا
إذا كان الشخص الذي سيتناول هذا المنتج الطبي يعاني من الحساسية لمادة الباراسيتامول أو   -

أي من المكونات األخرى له )المذكورة في القسم 6(.

التحذيرات واالحتياطات
ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال تاتشيبيرينا.

ينبغي استعمال تاتشيبيرينا بحذر في الحاالت التالية إذا كان الشخص الذي ينوي تناوله:
مستهلك للكحول بشكل مزمن أو مفرط )3 مشروبات كحولية أو أكثر يومًيا(  -

يعاني من فقدان الشهية )اضطراب غذائي سلوكي يتسم بانعدام الشهية أو قلتها(  -
يعاني من الشره المرضي )اضطراب يتعلق بالتغذية السلوكية يبتلع فيه الشخص كمية   -

مفرطة من الطعام ثم يستخدم أساليب مختلفة بعد ذلك للتخلص منه(
يعاني من الهزال )حالة تتسم بالنحافة الشديدة وانخفاض الكتلة العضلية وترقق الجلد بسبب   -

أمراض مزمنة(
اتبع نظام غذائي غير مناسب لفترة طويلة )سوء التغذية المزمن(  -

يعاني من الجفاف )فقدان شديد للماء/السوائل في الجسم(  -
يعاني من نقص حجم الدم )انخفاض كمية الدم في الدورة الدموية(  -

يعاني من أمراض الكبد التي تتسبب في اختالل الوظائف )قصور في وظائف الكبد،   -
االلتهاب الكبدي الوبائي، متالزمة جيلبرت(

يخضع لعالج مصاحب ألدوية تغير وظائف الكبد )يرجى الرجوع إلى "األدوية األخرى   -
وتاتشيبيرينا"(

يعاني من نقص إنزيم نازعة الهيدروجين جلوكوز-6-فوسفات )مادة موجودة بشكل طبيعي   -
في الجسم البشري، ويمكن أن يؤدي نقصها إلى مرض متعلق بالدم(

يعاني من فقر الدم االنحاللي )دمار خاليا الدم الحمراء(.  -

الجرعات العالية و/أو االستخدام الممتد
يمكن أن تتسبب الجرعات العالية و/أو االستعمال الممتد لهذا المنتج الطبي في حدوث تغيرات 

في الكلى والدم بعضها شديد، وفي مثل هذه الحاالت يقوم الطبيب بإجراء اختبارات محددة 
لمراقبة وظائف الكبد والكلى وتركيب الدم مع مرور الوقت، وقبل تناول هذا المنتج الطبي أخبر 

الطبيب إذا كان الشخص الذي ينوي تناوله يعاني من أي اضطرابات في الكبد أو الكلى.

األطفال والمراهقون
يمكن لألطفال والمراهقين تناول تاتشيبيرينا )يرجى الرجوع إلى القسم 3 "كيفية استعمال 

تاتشيبيرينا"(.

األدوية األخرى وتاتشيبيرينا
أبلغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول حاليا أي أدوية أخرى أو كنت قد تناولتها مؤخًرا أو 

هناك احتمالية لتناول أي أدوية أخرى.

أخبر الطبيب إذا كان الشخص الذي سيتناول هذا المنتج الطبي يتناول:
منتجات طبية تحتوي على الباراسيتامول. أثناء العالج بالباراسيتامول تأكد قبل تناول أي   -

منتج طبي آخر أو إعطائه للطفل من عدم احتوائه على الباراسيتامول، فقد تحدث أعراًضا 
جانبية شديدة عند تناوله بجرعات عالية.

المنتجات الطبية التي تبطئ إفراغ المعدة )مثل مضادات الكولين والمواد األفيونية( نظًرا   -
ألن هذه المنتجات تؤخر تأثير تاتشيبيرينا.

المنتجات الطبية التي تسرع إفراغ المعدة )مثل األدوية المحفزة لحركة القناة الهضمية( ألن   -
هذه المنتجات تسرع من تأثير تاتشيبيرينا.

الكولسترامين )منتج طبي يستخدم لخفض مستويات الكولسترول في الدم( ألن ذلك يقلل من   -
تأثير الباراسيتامول.

الكلورامفينيكول )مضاد حيوي(، ألن ذلك يمكن أن يزيد من خطر حدوث اآلثار الجانبية.  -
مضادات التخثر )منتجات طبية تستخدم لتحسين تدفق الدم(. أثناء العالج بجرعات عالية من   -

الباراسيتامول )4 جرام يومًيا لمدة 4 أيام على األقل( ال ينبغي تناول تاشيبيرينا أو إعطائه 
لألطفال دون إشراف طبي دقيق

الريفامبيسين )مضاد حيوي(.  -
السيميتيدين )منتج طبي يستخدم لعالج قرحة المعدة(.  -

األدوية المضادة للصرع )المنتجات الطبية المستعملة لعالج حاالت الصرع( مثل   -
الجلوتيثيميد أو الفينوباربيتال أو الكاربامازيبين.

الزيدوفودين )منتج طبي يستخدم لعالج فيروس نقص المناعة البشرية(.  -

يتطلب استخدام هذه المنتجات الطبية مع تاشيبيرينا إشراف طبي دقيق.

التداخل مع اختبارات الدم
إذا كان الشخص الذي يتناول هذا المنتج الطبي بحاجة إلى الخضوع الختبارات الدم، ينبغي 

إدراك أن تناول الباراسيتامول قد يتداخل مع تحديد فرط يوريك الدم ووجود السكر بالدم.

تناول تاشيبيرينا مع الكحوليات
ينبغي استعمال تاشيبيرينا بحذر إذا كان الشخص الذي يتناوله مستهلًكا للكحول بشكل مزمن أو 

مفرط )3 مشروبات كحولية أو أكثر يومًيا( نظًرا لوجود خطورة تتمثل في اإلصابة بالتسمم 
)يرجى الرجوع إلى قسم "التحذيرات واالحتياطات" و"تناول جرعة زائدة من تاشيبيرينا"(.

الحمل والرضاعة الطبيعية
يتعين على المرأة الحامل أو المرضعة أو من تعتقد أنها حامل أو من تخطط للحمل استشارة 

الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

يمكن استعمال تاشيبيرينا خالل فترة الحمل إذا لزم األمر، ينبغي استخدام أقل جرعة يمكن أن 
تخفيف األلم و/أو الحمى ألقصر وقت ممكن، يرجى استشارة الطبيب إذا لم يتحسن األلم و/أو 

الحمى أو إذا دعت الحاجة لتناول الدواء بمعدل أكثر تواتًرا.
ينبغي تناول هذا الدواء أثناء فترة الرضاعة الطبيعية فقط إذا لزم األمر بشكل فعال وتحت 

إشراف طبي.

القيادة واستعمال اآلالت
ال يوجد تأثير ُيذكر لدواء تاشيبيرينا على القدرة على القيادة واستعمال اآلالت.

كيفية استعمال تاتشيبيرينا  .3

احرص على استعمال هذا الدواء بنفس الجرعة المحددة في نشرة الدواء أو حسب تعليمات 
الطبيب أو الصيدلي. ويجب الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي في حالة عدم اليقين.

أقراص تاتشيبيرينا 500 مجم
باراسيتامول

نشرة الدواء: معلومات استعمال الدواء



البالغون
الجرعة الموصى بها هي قرص واحد في كل مرة، ويتم تكرارها حسب الحاجة بعد 4 

ساعات دون تجاوز 6 جرعات في اليوم.
في حاالت اآلالم الحادة أو الحمى الشديدة يتم تناول قرصين 500 مجم وتكرارهما إذا لزم 

األمر بعد 4 ساعات على األقل.
بالنسبة للبالغين يبلغ الحد األقصى للجرعة الفموية 3000 مجم من الباراسيتامول يومًيا 

)يرجى الرجوع إلى "تناول جرعة زائدة من تاشيبيرينا".

استخدام الدواء من قبل األطفال والبالغين
بالنسبة لألطفال من الضروري اتباع الجرعة المحددة وفًقا لوزن جسم الطفل، يحدد الطبيب 

النمط األنسب وفًقا لوزن الطفل، ترد األعمار كتقدير تقريبي لوزن الجسم لمعلوماتك.

يمكن تقسيم القرص إلى جرعتين متساويتين.

كم مرة في اليوم؟الجرعةالسنالوزن
أقصى 

جرعة يومية 
)في 24 ساعة(

 25-21
كجم

6.5– دون سن 8 
سنوات تقريًبا

½ قرص 
في المرة 

الواحدة

يتم التكرار بعد 4 ساعات 
إذا لزم األمر.

ُيمنع تجاوز 6 جرعات 
على مدار 24 ساعة

3 قرص

 40-26
كجم

1 قرص 8-11 سنة تقريًبا
في المرة 

الواحدة

يتم التكرار بعد 6 ساعات 
إذا لزم األمر.

ُيمنع تجاوز 4 جرعات 
على مدار 24 ساعة

4 قرص

 50-41
كجم

1 قرص 12-15 سنة تقريًبا
في المرة 

الواحدة

يتم التكرار بعد 4 ساعات 
إذا لزم األمر.

ُيمنع تجاوز 6 جرعات 
على مدار 24 ساعة

6 قرص

أكثر من 
50 كجم

فوق سن 15 سنة 
تقريًبا

1 قرص 
في المرة 

الواحدة

يتم التكرار بعد 4 ساعات 
إذا لزم األمر.

ُيمنع تجاوز 6 جرعات 
على مدار 24 ساعة

6 أقراص

تتوفر أنواع معينة أخرى من تاشيبيرينا مخصصة لألطفال الذين يقل وزنهم عن 21 كجم في 
األسواق، احرص على استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا كنت تعاني أنت/طفلك من قصور حاد في وظائف الكبد )تراجع حاد في وظائف الكبد(
إذا قام الطبيب بتشخيص إصابتك/إصابة طفلك بقصور حاد في وظائف الكبد ينبغي االنتظار 

لمدة 8 ساعات على األقل بين الجرعات.

مدة العالج
ُيمنع استعمال تاشيبيرينا ألكثر من 3 أيام متتالية دون استشارة الطبيب، يجب أن يقيم الطبيب 

مدى الحاجة إلى استمرار العالج ألكثر من 3 أيام متتالية.

تناول جرعة زائدة من تاشيبيرينا
في حالة االبتالع/التناول العرضي لجرعة زائدة من تاشيبيرينا فاتصل على الفور بالطبيب أو 

توجه إلى أقرب مستشفى.

األعراض
في حالة االبتالع العرضي لجرعات عالية جًدا من الباراسيتامول تتضمن األعراض التي قد 

تعاني منها أنت/طفلك في غضون فترة الـ 12-48 ساعة األولى ما يلي:
فقدان الشهية )انعدام الشهية أو قلتها( والغثيان والتقيؤ متبوًعا بتدهور كبير في الحالة العامة  -

تغيرات في المستويات المختبرية للدم )زيادة مستويات البيليروبين في الدم، ونازعة   -
لهيدروجين الالكتات، وناقلة األمين، وانخفاض مستويات بروثرومبين الدم(

تليف الكبد الذي قد يؤدي إلى حدوث الغيبوبة أو الوفاة.  -
تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول يزيد من خطر اإلصابة بالتسمم، وقد يؤدي إلى الوفاة 

خاصًة في الحاالت التالية:
إذا كان الشخص الذي يتناول الدواء يعاني من مرض يتعلق بالكبد  •

إدمان الكحول المزمن  •
إذا كان الشخص الذي يتناول المنتج الطبي يتبع نظام غذائي غير سليم على مدى فترة   •

طويلة )سوء التغذية المزمن(
إذا كان الشخص الذي يتناول المنتج الطبي يتناول منتجات طبية أو مواد أخرى تزيد من   •

وظائف الكبد.

العالج
يصف الطبيب أنسب عالج داعم اعتماًدا على طبيعة األعراض وشدتها.

في حالة نسيان تناول تاشيبيرينا
تجنب مضاعفة الجرعة لتعويض الجرعة الفائتة.

في حالة التوقف عن تناول تاشيبيرينا
إذا كان لديك أي أسئلة بشأن استعمال هذا الدواء، فُيرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.

األعراض الجانبية المحتَملة  .4

قد يسبب هذا الدواء آثاًرا جانبية - شأنه في ذلك شأن جميع األدوية - إال أنه من غير 
الضروري أن يعاني منها جميع المستعملين له.

إذا ظهر عليك/على طفلك أي من اآلثار الجانبية التالية توقف عن استعمال هذا الدواء واتصل 
بالطبيب على الفور:

•  تفاعالت تحسسية مع:
احمرار الجلد المصاحب للحكة )الَشَرى(  -

تورم الحلق )وذمة الحنجرة(  -
تورم اليدين والقدمين والكاحلين والوجه والشفتين واللسان و/أو الحلق )الوذمة الوعائية(.  -

تفاعالت تحسسية شديدة )صدمة تحسسية(  -

إضافًة إلى ذلك يمكن أن يعاني الشخص الذي يتناول هذا المنتج الطبي من اآلثار الجانبية التالية 
التي ال تتوفر عنها بيانات كافية لتحديد مدى تواترها.

انخفاض عدد الصفائح الدموية )قلة الصفيحات(  •
انخفاض عدد خاليا الدم البيضاء )قلة الَعِدالت / ندرة المحببات(  •

انخفاض مادة الهيموجلوبين، وهي مادة تنقل األكسجين في الدم )فقر الدم(  •
الشعور بالدوار  •

اضطرابات المعدة واألمعاء  •
قصور في وظائف الكبد  •

التهاب الكبد  •
بقع حمراء، تقرحات فقاعية مع انفصال مناطق من الجلد، بثور، طفح جلدي )الحمامي   •

متعددة األشكال ومتالزمة ستيفنز جونسون، انحالل البشرة النخري السمي(
قصور في وظائف الكلى )فشل كلوي حاد(  •

التهاب الكلى )التهاب الكلى الخاللي(  •
وجود دم في البول )اختالط البول بالدم(  •

التوقف عن إنتاج البول أو انخفاضه )انقطاع البول(.  •

تم اإلبالغ عن حدوث حاالت نادرة جًدا لتفاعالت جلدية شديدة.

اإلبالغ عن األعراض الجانبية
يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة ظهور أيٍّ من األعراض الجانبية، بما 

في ذلك أي أعراض جانبية محتملة الحدوث غير واردة في هذه النشرة. يمكنك أيًضا 
اإلبالغ عن األعراض الجانبية مباشرًة من خالل نظام اإلبالغ على الموقع اإللكتروني 

.https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse ومن 
خالل اإلبالغ عن األعراض الجانبية، يمكنك توفير المزيد من المعلومات عن سالمة هذا 

الدواء.

طريقة تخزين تاتشيبيرينا  .5

ُيحفظ بعيًدا عن متناول األطفال.
ال تتناول هذا العقار بعد تاريخ انتهاء مدة صالحيته المطبوع على العلبة بعد كلمة انتهاء 

الصالحية, ويشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى آخر يوم من الشهر المذكور.
يمكن االحتفاظ بنصف القرص لمدة 24 ساعة في العبوة األصلية.

ال يتطلب هذا المنتج الدوائي ظروًفا خاصة لتخزينه.

 ُيمنع التخلص من أي دواء مع مياه الصرف أو المخلفات المنزلية، اسأل الصيدلي لمعرفة 
كيفية التخلص من األدوية التي لم تعد في حاجة إليها، مع العلم أن اتباع تلك التدابير سيساعد 

في حماية البيئة.

محتويات العبوة ومعلومات أخرى  .6

المواد التي يحتوي عليها تاشيبيرينا
المادة الفعالة هي: الباراسيتامول )يحتوي كل قرص على 500 مجم من الباراسيتامول(  -

المكونات األخرى هي: ميكروكريستالين وسيليولوز وبوفيدون ونشا بريجيالتينيزد وحمض   -
ستياريك وصوديوم كروسكارميلوز.



 شكل تاشيبيرينا ومحتويات العبوة
يأتي تاشيبيرينا على شكل أقراص بيضاء مستديرة ثنائية التحدب، مع خط مركزي للكسر على 
جانب واحد، وُتوضع األقراص في عبوة بغالف أبيض داخل علبة تحتوي على 10 أو 20 أو 

30 قرص 500 مجم قابل للتقسيم.

قد ال تتاح جميع أحجام العبوات في الصيدليات.

الشركة المالكة لحق التسويق:
 Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.-

Viale Amelia, 70 – 00181
روما، إيطاليا.

الجهة المصنِّعة
 A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona,

ITALY
 ISTITUTO DE ANGELI S.r.l. - Località Prulli 103/C, 50066

Reggello, .Florence, ITALY

أحدث مراجعة لهذه النشرة في ديسمبر 2019

استخدم كود االستجابة السريعة على العبوة أو اذهب إلى 
https://leaflet.angelinipharma.com/L28 لقراءة النشرة المحدثة ونشرة العبوة 

بلغات أخرى.
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