نرشة للمستهلك
طبي
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رمز مخدر خطري

IMC - Medical Grade Cannabis Inflorescences
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مواد ف ّعالة

تحتوي نبتة القنب عىل أكرث من  500مركب كيميا ّيئ .املواد الف ّعالة مصنفّة
بحسب تركيز كانابينويدات من نوع  CBDو( THC -مبوجب التسجيل
املوجود عىل العب ّوة).
معروف اليوم أيضً ا مركبات إضاف ّية ،تريبينات وفالفونويدات ،التي عىل ما يبدو
لها أيضً ا أهمية عالجية ،لكن املعرفة البحثيّة بخصوص تأثري الفارماكولوجي
أقل بكثري.
حتى اليوم ،تتم مال َءمة امل ُنتجات لكل متعالج بحسب تركيز املواد الف ّعالة
وطبيعة الرتكيبة (ساتيڤا/إنديكا أو هجني).
اقرأ النرشة بتم ّعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعامل املُنتج .تحتوي
هذه النرشة عىل معلومات موجزة عن امل ُنتج .إذا كانت لديك أسئلة إضاف ّية
الطبي.
فتو ّجه إىل الطاقم
ّ
الطبي
عند االستعامل ألول م ّرة ولكل سؤال يتعلق يف استعامل القنب
ّ
يوىص باالتصال مع مركز اإلرشاد التابع لرشكة بازيلت فارما ،عىل هاتف رقم
072-2747870

هذا الدواء وصف لك .ال ِ
رض بهم ،حتى لو بدا لك
تعطه لآلخرين؛ ألنّه قد ي ّ
تشابه بني حالتك وحالتهم الصح ّية.
ُمنتج القنب مع ّرف كمخدر خطري الذي يُحظر استعامله إال إذا أعطي لذلك
ترخيص بشكل قانوين .حيازة ومكان استعامل القنب ألهداف طبيّة هو مبوجب
الطبي التابع لوزارة الصحة (رقم مرجعي :48046317
أنظمة وحدة القنب
ّ
تحديث رشوط رخصة الحيازة ومكان استعامل القنب ألهداف طب ّية – وحدة
الطبي ،وزارة الصحة).
القنب
ّ
ُينع متا ًما استعامل مخدر خطري بوجود قارصين أو بشكل علني.
ُينع إخراج مخدر خطري أو ُمنتجاته من إرسائيل بدون إذن خاص.
عند استعامل ُمنتج القنب من نوع أزهار عىل شكل لفائف (سجائر) للتدخني،
يجب اتخاذ جميع وسائل الحذر املطلوبة عند استعامل النار
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ُينع تجاوز التوصية بخصوص طريقة اإلعطاء التي ُعرفت لل ُمنتج ،مثالُ :ينع
بلع األزهار .بلع أزهار القنب قد يؤدي إىل أعراض جانبيّة شاذة.
يجب القراءة واالهتامم بالتقييدات ورشوط الرتخيص كام يظهر يف رخصة
االستعامل واالمتالك لدى املتعالج.
هذه النرشة ال تشكل بديال ملحادثة مع الطبيب ،الصيديل أو مندوب عن
مركز اإلرشاد.

الطبي؟
أعد القنب
 .1ملّ ّ
ّ

دواعي االستعامل الطبيّة هي تحت االستثناءات ذات الصلة املفصلة يف البند
الطبي يف وزارة الصحة.
 106التابع لوحدة القنب
ّ

الطبي
 .2قبل استعامل القنب
ّ
ُ ينع استعامل املُنتج إذ:
•

•
•
•

ُوجدت لديك حساسية للمواد الف ّعالة أو ألحد املركبات األخرى التي
يحتويها امل ُنتج ،أو إذا تطو ّرت لديك حساسية أثناء استعامل امل ُنتج.
كنت حامال ،تخططني أن تحميل أو مرضعة.
كنت تعاين من ذهان نشط أو وراثة عائليّة (من الدرجة األوىل) ألمراض
ذهانية.
ُينع استعامل هذا امل ُنتج يف الظالم.

 تحذيرات خاصة متعلقة باستعامل املُنتج:

السكري  -قد يؤدي استهالك القنب إىل هبوط يف مستويات السكر
• مرىض
ّ
يف الدم .يوىص التز ّود بوجبة خفيفة أو حلوى أو مرشوب خفيف بارد
و ُمحىل قبل بدء االستعامل .يوىص بإجراء مراقبة ملستويات السكر عند
بدء االستعامل.
• للمرىض الذين يعانون من رسطان يف الكبد ( – )Hepatomaيوىص
بعدم استعامل ُمنتج القنب الذي يحتوي عىل .THC
• إساءة االستعامل ( )abuseوتط ّوير قدرة تح ّمل/إدمان عىل القنب –
الطبي إذا كنت تحتاج إىل جرعات متزايدة أكرث
يجب حتلنة الطاقم
ّ
وأكرث من القنب لتحسني حالتك الطب ّية.

قبل العالج بالقنب أخرب الطبيب إذا:

• كنت تعاين من مرض يف القلب أو األوعية الدموية مثل :قصور يف عمل
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•
•
•
•
•
•
•
•

القلب ،ذبحة صدرية ،نوبة قلبية يف السابق ،ضغط دم مرتفع غري منضبط
أو مشكلة يف معدل وترية القلب أو النبض ،أو إذا لوحظت تغيريات يف
النبض ويف ضغط الدم بعد بدء العالج.
كنت تعاين من مرض كبد أو كىل.
كنت تعاين من ذهان ف ّعال ،أو إذا أصبت يف املايض بحالة ذهان.
كنت تعاين من اضطراب قلق.
كانت لديك حالة نفسية وراثية خطرية لدى قريب عائلة من الدرجة
األوىل ،خاصة إذا كنت تبلغ أقل من  30عا ًما.
كان لديك تاريخ من اإلدمان عىل الدواء أو مادة ما أو إساءة استعامل
املخدرات.
كنت تواجه صعوبة يف تنفيذ فعاليات يومية مثل تحضري الطعام واملرشوبات
الساخنة.
كنت تعاين من ذهان أو اضطراب ثنايئ القطب.
كنت تتناول أدوية إضاف ّية أو مكمالت غذائية..

التدخني

•
•
•
•
•
•
•

2
ظهور حالة من تسارع دقات القلب ( )tachycardiaأو ارتفاع ضغط
الدم.
مضادات التخرث التي تحتوي عىل وارفارين (كومادين) – من املحتمل
حصول ارتفاع يف مؤرشات .INR
مستحرضات موضعية لخفض الضغط داخل العني (چلوكوما).
أدوية لزيادة القدرة الجنسية – من املحتمل ازدياد خطر حدوث نوبات
قلبية.
مضادات حيوية لعالج حاالت العدوى الجلدية  -حمض الفوسيديك.
أدوية لعالج .HIV
أدوية لعالج الرصع – ڤالربوات ،توپريامات ،روفينامايد ،كلوبازام،
زونيساميد ،كاربامزيݒني.
أدوية ذات تأثري مضاد للكولني (مثل مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات،
مضادات الهيستامني التي ت ُستعمل ضد الحساسية) – من املحتمل
حدوث ارتفاع يف احتامل ظهور تسارع دقات القلب (،)tachycardia
دوار وهوس.
أزيالستني – لعالج الحساسية يف العينني.
مستحرضات أمفيتامينية أو مشتاقتها – مستحرضات لتخفيف الوزن،
الضطراب اإلصغاء والرتكيز وحتى عالجات األسنان (أدرنالني الذي يُستعمل
أحيانا للتخدير) – قد تؤدي إىل ارتفاع يف ضغط الدم ووترية قلب رسيعة.

ال يوىص بخلط القنب مع الدخان العادي خوفًا من إصابة بنجاعة العالج.

•
•

• يُشرتط إعطاء رخصة بإجراء متابعة طبيّة كل ثالثة أشهر عىل األقل يف
سنة العالج األوىل ،من ِقبل طبيب معالج ،الذي يتم شمل تفاصيله يف
الرخصة ،وابتدا ًء من سنة العالج الثانية – عىل األقل كل ستة أشهر.
• إذا كنت تتناول ڤالݒروات (لعالج الرصع) ،سويًا مع القنب ،يوىص أيضً ا
مبراقبة أداء عمل الكبد أثناء االستعامل املدموج مع القنب.

تفصيل إضايفّ ألدوية التي ممكن أن تؤثر ،أو أن تتأثر من عملية
تحلل القنب يف الجسم:

فحوصات ومتابعة

تفاعالت/ردود فعل بني األدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤ ّخ ًرا ،أدوية أخرى مبا يف ذلك األدوية بدون
وصفة ط ّبية واملك ّمالت الغذائ ّية فأخرب الطبيب أو الصيد ّيل قبل االستعامل.
س ُيقدر الطبيب حجم اإلمكانية لحدوث تفاعالت ،وسيُحدد إذا كان للنتيجة
معنى رسيري الذي يتطلب االهتامم قبل أن يصادق عىل العالج املدموج ،أو
سيطلب إجراء مراقبة ،مال َءمة الجرعات ،إيقاف العالج أو وسائل حذر أخرى.
أخرب الطبيب بشكل خاص إذا كنت تتناول:
• أدوية ُمثبطة لجهاز األعصاب املركزي ،مثل أدوية الضطرابات النوم،
للتهدئة ،مضادة للقلق والضطرابات ذهانية ،مسكنات أمل (خاصة مسكنات
األمل األفيونية) .هذه األدوية ممكن أن تزيد من تأثري التهدئة واسرتخاء
العضالت ،وأن تؤدي عىل ارتفاع يف خطر حاالت السقوط وحوادث أخرى.
االستعامل سويًا مع املسكنات األفيونية ممكن أن يؤدي أيضً ا إىل ارتفاع
يف احتامل كبت التنفس.
• أدوية اسرتخاء عضيل مثل باكلوفني أو بنزوديازيݒينات .قد يحدث انخفاض
يف متانة وقوة العضل ،الذي يؤدي إىل خطر متزايد لحاالت السقوط.
• أدوية لخفض مستويات الجلوكوز يف الدم  -قد يحدث انخفاض مفرط
يف قيم الجلوكوز يف الدم ،وحاجة إىل مال َءمة جرعاتها مع بدء العالج أو
تغيري العالج بالقنب.
• أدوية لخفض ضغط الدم – قد يحدث انخفاض مفرط يف قيم ضغط
الدم والحاجة ملال َءمة الجرعات.
• أدوية ذات تأثري محايك الودي (وهذا يشمل مستحرضات لعالج موضعي
للعني أو األنف التي هي ذات مقدرة امتصاص جهازي) – ازدياد احتامل
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بَاربيتورات ،كَ ْربامازِيپني ،انزالوتاميد ،فينوباربيتال ،فنيتوين ،پرمييدون ،ريفابوتني،
ريفامپني ،هيپركوم ،كالريرثوميسني ،سايكلوسپورين ،داروناڤري ،أيريرثوميسني،
إيرتاكونازول ،كيتوكونازول ،لوپيناڤري ،ميفپرستون ،أومبيتاسڤري ،پاريتاپريڤري،
ريتوناڤري ،ساكويناڤري ،ڤرياپاميل ،ڤوريكونازول ،أميودارون ،كلوپيدوجريل،
فلوكونازول ،فلوأوروأوراسيل ،ميرتونيدازول ،سالفاميثوكسازول ،كلورامفينيكول،
ايفاڤرينز ،أيزومپرازول ،فلوأوكسيتني ،فلوڤوكسامني ،إيزونيازيد ،مودافينيل،
أوميپرازول ،أوكسكاربازيپني ،ثيوفيلني ،كافيني ،كلوزاپني ،دولوكستني ،أسرتاديول،
اسرتوجني ،ليدوكايني ،ميالتونني ،ميكسيلينت ،مريتازاپني ،أوالنزاپني ،پروپرانولول،
رسيجيلني ،روپينريول ،تريامتريين ،زومليرتيپتان: .
الطبي مع أدوية مل يتم تأسيسها
نظ ًرا إىل أن املعلومات املتعلقة بدمج القنب
ّ
بعد بصورة كافية عىل دراسات طبية منتظمة ،يف كل حالة تواجه فيها عرضً ا
جانب ًيا ،الذي ممكن أن يكون نات ًجا عن أي دمج مع دواء ،مع استعامل القنب
الطبي ،يوىص بإبالغ طبيبك واتخاذ الحذر.
إذا كنت تتناول دواء معي ًناُ ،ينع التوقف عن تناوله أو تغيري جرعته بدون
استشارة طبيب.

استعامل املُنتج والغذاء

• يجب االمتناع عن رشب عصري الجريبفروت خالل فرتة استعامل القنب.
• يوىص بتناول وجبة طعام خفيفة ،نصف ساعة تقري ًبا بعد تناول امل ُنتج.
• استهالك القنب قد يؤدي إىل انخفاض يف مستويات السكر يف الدم وإىل
شعور بالتعب والدوار .من املستحسن عدم تناول ق ّنب عىل معدة فارغة.
يوىص التز ّود بوجبة خفيفة/حلوى أو مرشوب محىل قبل تناول امل ُنتج.

استعامل املُنتج واستهالك الكحول

ُينع رشب النبيذ أو مرشوبات كحولية خالل فرتة العالج بالقنب ،خاصة عند
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بدء العالج أو عند تغيري املُنتج/الجرعة .رشب الكحول أثناء العالج بالقنب •
قد يزيد تأثريات مختلفة مثل دوار ،نعاس ،فقدان التوازن أو إصابة يف رسعة
رد الفعل ،مام يضعف القدرة عىل السياقة وتشغيل املاكينات ويزيد احتامل •
•
خطر حدوث حاالت سقوط وحوادث أخرى.
•
الحمل ،اإلرضاع والخصوبة
• ُينع استعامل القنب إذا كنت حامال ،تخططني أن تحميل أو مرضعة.
• يجب عىل النساء والرجال استعامل وسائل منع حمل ناجعة ضد الحمل •
الطبي وملدة ثالثة أشهر عىل األقل بعد إيقاف العالج.
أثناء العالج بالقنب ّ
• عند االستعامل خالل الحمل ،من املمكن أن يكون وزن املولود قليل• .
• خصوبة – من املحتمل حصول انخفاض يف تعداد وحركة الحيوانات املنوية
•
لدى الرجال وإصابة يف استيعاب الجنني لدى النساء.
• إذا كنت حامال أو مرضعة ،يجب أن تستشريي طبيب أو صيديل قبل
استعامل األدوية.

يجب تنقيط عدد القطرات املرغوب عىل ملعقة .يجب إمساك القنينة
بشكل عامودي ( 90درجة) من امللعقة للتنقيط بصورة دقيقة.
زيت القنب هو سائل لزج وميكن أن يكون التنقيط بطيء نسب ًيا.
يجب إدخال امللعقة يف الفم تحت اللسان وإخراجها ببطء.
بعد التناول ،يجب االنتظار تقري ًبا 1-2 ،دقائق قبل بلع اللعاب إلتاحة
اإلمكانية للزيت أن ُيتص.
يجب االنتظار  15دقيقة تقري ًبا قبل الرشب أو تناول طعام .سيتم اإلحساس
بالتأثري بعد نصف ساعة تقريبًا حتى ساعة.
من املحتمل أن يتم اإلحساس بالتأثري فقط بعد بضعة أسابيع ولذلك
يجب الحرص عىل استمرار عالجي.
عىل األغلب يتم تناول زيت 3-4 ،مرت يف اليوم تقري ًبا .من املحتمل أن
يتغري عدد القطرات يف كل تناول بحسب حالة طبيّة فورية أو بحسب
نوع الزيت وتركيزه.

السياقة واستعامل املاكينات

• تبني األبحاث بأن يوجد تأثري للمواد الف ّعالة يف القنب عىل أوقات رد
الفعل ،تقييم األوقات واملسافات والتص ّور املكاين.
• تعليامت السياقة واستعامل املاكينات هو مبوجب أنظمة املواصالت يف
إرسائيل  ،يجب العمل مبوجبها.
• األطفال – يجب تحذيرهم من ركوب الدراجات أو من اللعب بالقرب
من الشارع وما شابه.

 .3كيف تستعمل املُنتج؟

حسب تعليامت الطاقم الطبي .يجب عليك
يجب استعامل املستحرض دامئًا َ
الفحص مع الطبيب أو الصيد ّيل أو مع مندوب من مركز اإلرشاد إذا مل تكن
متأكّ ًدا فيام يتعلق بالجرعة وبطريقة العالج باملنتج .الجرعة وطريقة العالج
سيح ّددهام الطبيب ،فقط.
هنالك عدة أشكال إلعطاء القنب :التدخني ،التبخر ،خالصة زيت.
من املفضل ،قدر اإلمكان ،الوصول إىل توازن العالج يف األدوية امل ُزمنة قبل
الطبي.
بدء استعامل القنب
ّ
الجرعة اليومية هي أمر شخيص جدً ا لكل متعالج ويحتاج إىل مال َءمة عن
طريق مراقبة الجرعة خالل ساعات اليوم (رفع الجرعة تدريج ًيا بهدف الوصول
إىل الجرعة األقل ،التي توازن ما بني نجاعة طبيّة كبرية وأعراض جانبية دنيا).
الصرب! عملية الوصول إىل الجرعة األمثل قد يستغرق بضعة أسابيع وحتى أكرث.

الطبي:
بدء استعامل ُمنتج القنب
ّ

الطبي أثناء التواجد يف البيت.
 .1يوىص بدء استعامل القنب
ّ
 .2يوىص البدء يف استعامل القنب للمرة األوىل يف أجواء مريحة وبوجود
شخص بالغ مسؤول إضايف.
 .3يجب البدء بالحد األدىن من الجرعة ومراقبة التأثري .من املفضل إدارة
قامئة مراقبة.

طريقة االستعامل
طبي
زيت قنب ّ

• يجب تناول الزيت بعد وجبة خفيفة (فاكهة أو ساندويش صغري) ملنع
حصول انخفاض يف مستوى السكر.
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ُمنتجات للتدخني أو للتبخر

هنالك عدة أشكال :أزهار ،مسحوق أو لفائف جاهزة مسبقًا.
• يجب تناول الجرعة املوىص بها عن طريق االستنشاق بعد وجبة طعام
خفيفة (فاكهة أو ساندويش صغري) ملنع حصول انخفاض يف مستوى
السكر.
• سيتم اإلحساس بالتأثري خالل بضع دقائق.
• من املفضل بني عملية استنشاق واستنشاق رشب مرشوب بارد ملنع
الشعور بحرقة يف الحنجرة.
• من املحتمل أن يتم اإلحساس بالتأثري فقط بعد بضعة أسابيع ولذلك
يجب الحرص عىل استمرار عالجي.
• غالبًا يتم تناول ُمنتج تدخني 3-4 ،مرات يف اليوم تقريبًا .من املحتمل أن
يتغري عدد مرات االستنشاق يف كل تناول للمنتج ،بحسب الحالة الطب ّية
الفورية أو بحسب تركيز املواد الف ّعالة أو تصنيفها ساتيڤا/إنديكا (يوم/
ليلة) أو هجني املعد لالستعامل خالل كل ساعات اليوم.
ُينع تجاوز الجرعة املوىص بها.
ُينع خلط أو إضافة أي مادة إىل محتويات ُمنتج القنب .محتويات ُمنتج
الطبي مالمئة لالستعامل وكل إضافة له قد تس ّبب رض ًرا يف النجاعة
القنب
ّ
الطبيّة للعالج.
إذا تناولت عن طريق الخطأ أكرث مام أنت قد تشعر بأعراض تسمم خطرية
التي تشمل دوار ،نعاس ،ارتباك ،هذيان (هلوسات – رؤية أو سامع أمور غري
موجودة) واإلميان بأمور غري صحيحة (أوهام) ،قلق أو جنون الشك (زيادة
يف القلق أو الخوف) .تغيريات يف وترية القلب املصحوبة بضغط دم منخفض
(شعور بالدوار عند القيام).
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتالع/استنشاق ك ّمية من امل ُنتج
عن طريق الخطأ فتو ّجه ،فو ًرا إىل الطبيب أو إىل غرفة الطوارئ يف املستشفى،
وأحرض علبة الدواء معك .بعد تناول مفرط ،يجب االلتقاء بالطبيب بهدف
إجراء مراقبة.
ُينع التس ّبب بتقيؤ بدون ترصيح واضح من الطبيب.
إذا نسيت تناول املُنتج يف الوقت املحددُ ،ينع تناول جرعة مضاعفة .خذ
الجرعة التالية يف الوقت املعتاد واسترش الطبيب.
حسب توصية الطبيب.
يجب االستمرار يف تناول الدواء َ
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طبي
نرشة للمستهلك مع ّد ألصحاب رخصة لقنب ّ
حيازة املُنتج ومكان االستعامل:

يجب عىل املتعالج حمل الرخصة معه سويًا مع عب ّوة امل ُنتج األصلية بكمية
ال تزيد عن عب ّوة واحدة أو أكرث من الكمية الشهرية املسموح بها بحسب
الرخصة (األقل من بينهام).
ُينع االستعامل بوجود قارصين.
ُينع حمل امل ُنتج إىل خارج البالد أو استعامله يف مناطق جمرك/مطارات وموانئ.
عند املكوث يف املستشفى – ميكن االستعامل فقط بعد موافقة الطاقم الطبي
ويف املكان امل ُصادق عليه من ِقبل الطاقم.

التوقف عن االستعامل:

يجب استشارة الطبيب قبل اتخاذ القرار بإيقاف استعامل القنب بعد
استعامل ثابت.
التوقف الفجا ّيئ عن االستعامل قد يؤثر عىل النوم ،الشهية أو األحاسيس .من
املحتمل ظهور أعراض انسحاب وفطام التي تشمل :متلمل ،عصبية ،صداع،
قلق ،اكتئاب ،حد تحفيز منخفض ،صعوبات يف الرتكيز ،قلة نوم ،اضطرابات
يف الشهية ،الرغبة يف استعامل املخدر .لذلك ،ومن أجل منع أعراض االنسحاب
سيشدك الطبيب
والفطام والضيق ،عند اتخاذ القرار يف إيقاف العالج بالقنبُ ،
يف كيفية تقليص االستعامل بصورة تدريجية حتى التوقف التام عن االستعامل.
ُينع تناول األدوية يف الظالم! تحقّق من امللصق عىل عب ّوة الدواء ومن
كل م ّرة تتناول فيها دواء .ضع النظّارات الط ّبية إذا
الجرعة الدوائ ّية يف ّ
كنت بحاجة إليها.
ِ
فاستش الطبيب
إذا كانت لديك أسئلة إضاف ّية بالنسبة إىل استعامل املنتج
أو الصيد ّيل.

 .4األعراض الجانب ّية

استعامل القنب قد يُس ّبب أعراضً ا جانب ّية لدى قسم من املستخدمني .ال
أي منها.
تصدم عند قراءة قامئة األعراض الجانب ّية .من املحتمل ألّ تعاين من ٍّ
أغلب األعراض الجانبيّة ستتوقف بعد التأقلم األو ّيل لل ُمنتج.
أعراض جانبية شائعة:
• ضعف ،دوار أو شعور بالتحليق
• نبض غري ثابت ،تسارع دقات القلب
• انخفاض يف مستوى السكر و/أو يف ضغط الدم
• شهية متزايدة
• خلل يف التناسق ،انعدام الثبات ،رضر يف الرتكيز
• تعب وشعور بالنعاس
• تغيريات يف إدراك الوقت والفراغ ،فقدان الذاكرة للمدى القصري
• تقلبات يف املزاج ،قلق
• سعال وجفاف يف الحنجرة
• جفاف واحمرار يف العينني
• صداع
• أمل بطن أو غثيان يف حالة تناول امل ُنتج عىل معدة فارغة
أعراض جانبية عند االستعامل الطويل/امل ُزمن:
• تعلق ،إدمان أو إساءة االستعامل
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• التهاب الشعب الرئوية امل ُزمن وخلل يف أداء الرئتني
• انخفاض يف الهورمونات بروالكتني LH، FSH ،وGH -
• اضطرابات يف توازن اإللكرتوليتات .مطلوب الحيطة والحذر لدى املرىض
الذين يعانون من قصور الكىل
• اضطرابات ذهانية لدى متعالجني مع ماض شخيص أو تاريخ عائيل مع
هذه األعراض.
أعراض جانب ّية إضافية املذكورة يف الكتب العلمية وشيوعها غري معروف:
تحسس ،التهاب مفاصل كانابينويدي ،اضطرابات يف نظم القلب،
رد فعل
ّ
قصور يف القلب ،انخفاض حرارة الجسم ويف الحركة ،ويف حاالت نادرة حتى
شلل ،هوس خفيف (فقدان قدرة الحكم ،وسلوك سخيف).
خاصا:
أعراض جانب ّية النابعة عادة من فرط يف الجرعة ،التي تقتيض اهتام ًما ً
فقدان الوعي ،تغيريات كبرية يف ضغط الدم ،يف النبض ،يف مستوى السكر
يف الدم أو يف وترية التنفس .جرعة كبرية من هذا امل ُنتج ممكن ،يف حاالت
معينة ،لدى أشخاص ذات ميل ُمسبق ،أن تؤدي إىل هيجان مؤقت لحاالت
ذهان ،قلق أو هلوسة.
إذا ظهر عرض جانبي ،إذا تفاقم أحد األعراض الجانب ّية أو إذا عانيت من أعراض
جانب ّية .غري مذكورة يف النرشة الطبية يجب عليك مراجعة الطاقم الطبي.

 .5كيف ُيخزن املُنتج؟

وكل دواء آخر ،يف مكان مغلق،
• تج ّنب التس ّمم! يجب حفظ هذا املنتجّ ،
بعي ًدا عن متناول أيدي ومجال رؤية األوالد و/أو األطفال ،وهكذا تتج ّنب
ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟتق ّيؤ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﻠﻴﺎﻤﺕ ﺮﺻﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
التس ّمم .ال ّ
• ُينع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالح ّية ( )exp. dateالظاهر عىل
العب ّوة/امل ُلصق .تاريخ انتهاء الصالحيّة ينسب إىل اليوم األخري من نفس
الشهر.

رشوط التخزين

•
•
•
•

يجب تخزين امل ُنتج يف عبوة/قنينة محكمة اإلغالق ،يف مكان مظلم
وجاف ،يف درجة حرارة أقل من .25°C
خالصة زيت القنب صالحة لالستعامل لفرتة ترتاوح الشهر من يوم فتح
القنينة.
ُينع إلقاء منتج القنب يف سلّة املهمالت أو يف مياه الرصف الص ّح ّي .قم
باستشارة الصيد ّيل بالنسبة إىل كيفية التخلّص من هذا املنتج الذي مل
تعد تستعمله.
ُينع تخزين أدوية/منتجات طبية أخرى يف نفس العبوة.

 .6معلومات إضاف ّية

املُنتج :بازيلت نحوشتان م.ض ،.ص.ب ،156 .أور عكيڤا.
بازيلت فارما
مركز إرشاد قطري072-27-47-870 :
info@bazelet-n.com

موقع إنرتنتwww.bazelet-pharma.co.il :

مبوافقة وزارة الصحه

מאושר

IMC-GMP
APPROVED
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