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What is in this leaflet:
1.What Natrilix SR, prolonged-release film-coated tablets, is and what it is used for.
2.What you need to know before you take Natrilix SR, prolonged-release film-coated 
tablets. 
3.How to take Natrilix SR, prolonged-release film-coated tablets.
4.Possible side effects.
5.How to store Natrilix SR, prolonged-release film-coated tablets.
6.Content of the pack and other information 
1.What Natrilix SR, prolonged-release film-coated tablets is and what is it used 
for 
Natrilix SR is a prolonged-release film-coated tablet containing Indapamide as active 
ingredient. 
Indapamide is a diuretic. Most diuretics increase the amount of urine produced by the 
kidneys. However, indapamide is different from other diuretics, as it only causes a slight 
increase in the amount of urine produced.
This medicine is intended to reduce high blood pressure (hypertension) in adults.
2.What you need to know before you take Natrilix SR prolonged-release film-
coated tablets
Do not take Natrilix SR, prolonged-release film-coated tablets:
•if you are allergic to the active subtance or any other sulphonamide or to any of the 
  other ingredients of this medicine (listed in section 6.1),
•if you have severe kidney disease,
•if you have severe liver disease or suffer from a condition called hepatic 
  encephalopathy (degenerative disease of the brain),
•if you have low potassium levels in your blood.
Take special care with Natrilix SR, prolonged-release film-coated tablets:
Talk you doctor or pharmacist before taking Natrilix SR
•if you have liver problems,
•if you have diabetes,
•if you suffer from gout,
•if you have any heart rhythm problems or problems with your kidneys,
•if you need to have a test to check your parathyroid gland.
You should tell your doctor if you had photosensitivity reactions.
Your doctor may give you blood tests to check for low sodium or potassium levels or 
high calcium levels.
If you think any of these situations may apply to you or you have any questions or 
doubts about taking your medicine, you should consult your doctor or pharmacist.
Athletes should be aware that NATRILIX SR contains an active ingredient, which may 
give a positive reaction in doping tests.
The use of this medicinal product is not recommended in patients with problems of 
galactose intolerance, lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption (rare 
hereditary diseases).
Other medicines and Natrilix SR:
Tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken or might take 
any other medicines, 
You should not take NATRILIX SR with lithium (used to treat depression) due to the 
risk of increased levels of lithium in the blood.
Make sure to tell your doctor if you are taking any of the following medicines, as special 
care may be required:
•medicines used for heart rhythm problems (e.g. quinidine, hydroquinidine, 
  disopyramide, amiodarone, sotalol, ibutilide, dofetilide, digitalis),
•medicines used to treat mental disorders such as depression, anxiety, schizophrenia… 
  (e.g. tricyclic antidepressants, antipsychotic drugs, neuroleptics),
•bepridil (used to treat angina pectoris, a condition causing chest pain),
•cisapride, diphemanil (used to treat gastro-intestinal problems),
•sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin by injection (antibiotics used to treat 
  infections),
•vincamycine by injection (used to treat symptomatic cognitive disorders in elderly 
  including memory loss),
•halofantrine (antiparasitic drug used to treat certain types of malaria),
•pentamidine (used to treat certain types of pneumonia),
•mizolastine (used to treat allergic reactions, such as hay fever),
•non-steroidal anti-inflammatory drugs for pain relief (e.g. ibuprofen) or high doses 
  of acetylsalicylic acid,
•angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors (used to treat high blood pressure 
  and heart failure),
•amphotericin B by injection (anti-fungal medicines)
•oral corticosteroids used to treat various conditions including severe asthma and 
  rheumatoid arthritis,
•stimulant laxatives,
•baclofen (to treat muscle stiffness occurring in diseases such as multiple sclerosis),
•potassium-sparing diuretics (amiloride, spironolactone, triamterene),
•metformin (to treat diabetes),
•iodinated contrast media (used for tests involving X-rays),
•calcium tablets or other calcium supplements,
•ciclosporin, tacrolimus or other medicines to depress the immune system after organ 
  transplantation, to treat autoimmune diseases, or severe rheumatic or dermatological 
  diseases,
•tetracosactide (to treat Crohn’s disease).
Pregnancy and breast-feeding:
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to 
have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
This medicine is not recommended during pregnancy. When a pregnancy is planned 
or confirmed, the switch to an alternative treatment should be initiated as soon as 
possible. 
Please tell your doctor if you are pregnant or wish to become pregnant.
The active ingredient is excreted in milk. Breastfeeding is not advisable if you are taking 
this medicine. 
Athletes
Athletes should be aware that this medicine contains an active ingredient, which may 
give a positive reaction in doping tests.
Driving and using machines: 
This medicine can cause side effects due to lowering of the blood pressure such as 
dizziness or tiredness (see section 4). These side effects are more likely to occur after 
initiation of the treatment and after dose increases. If this occurs, you should refrain 
from diving and other activities requiring alertness. However, under good control, 
these side effects are unlikely to occur.
Natrilix SR, prolonged-release film-coated tablet contains lactose monohydrate:
If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, 
contact your doctor before taking this medicinal product.
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Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it 
contains important information for you.
•Keep this leaflet. You may need to read it again.
•If you have any further questions, if you are in doubt, please ask your doctor or your  
  pharmacist for further information.
•This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may
  harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
•If you get any side effects, talk your doctor or pharmacist. This includes any possible
 side effects not listed in this leaflet. See section 4. 

8221604

3.How to take Natrilix SR, prolonged-release film-coated tablet
Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check
with your doctor or pharmacist if you are not sure.
The recommended dose is one tablet each day, preferably in the morning. The tablets 
can be taken irrespective of meals. They should be swallowed whole with water. Do not 
crush or chew them.Treatment for high blood pressure is usually life-long.
If you take more Natrilix SR, prolonged-release film-coated tablet, than you 
should:
If you have taken too many tablets, contact your doctor or pharmacist immediately.
A very large dose of Natrilix SR could cause nausea, vomiting, low blood pressure, 
cramps, dizziness, drowsiness, confusion and changes in the amount of urine produced 
by the kidneys.
If you forget to take Natrilix SR, prolonged-release film-coated tablet:
If you forget to take a dose of your medicine, take the next dose at the usual time. 
Do not take a double dose to make up for the forgotten dose.
If you stop taking Natrilix SR, prolonged-release film-coated tablet:
As the treatment for high blood pressure is usually life-long, you should discuss with 
your doctor before stopping this medicinal product.
If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or 
pharmacist.
4.Possible side effects
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets 
them.
Stop taking the medicinal product and see a doctor immediately, if you experience 
any of the following side effects:
-Angioedema and/or urticaria. Angioedema is characterised by swelling of the skin of 
extremities or face, swelling of the lips or tongue, swelling of the mucous membranes 
of the throat or airways resulting in shortness of breath or difficulty of swallowing. If 
this occurs, contact your doctor immediately. (Very rare) (may affect up to 1 in 10,000 
people)
-Severe skin reactions including intense skin rash, reddening of the skin over your 
whole body, severe itching, blistering, peeling and swelling of the skin, inflammation 
of mucous membranes (Stevens Johnson Syndrome) or other allergic reactions, (Very 
rare) (may affect up to 1 in 10,000 people)
-Life-threatening irregular beat.(Not known)
-Inflamed pancreas which may cause severe abdominal and back pain accompanied 
with feeling very unwell (Very rare) (may affect up to 1 in 10,000 people)
-Disease of the brain caused by liver illness (Hepatic encephalopathy) (Not known)
-Inflammation of the liver (Hepatitis) (Not known)
In decreasing order of frequency, other side effects can include: 
•Common (may affect up to 1 in 10 people):
-Red raised skin rash
-Allergic reactions, mainly dermatological, in subjects with a predisposition to allergic 
and asthmatic reactions.
•Uncommon (may affect up to 1 in 100 people): 
-Vomiting, 
-Red pinpoints on skin (Purpura) 
•Rare (may affect up to 1 in 1000 people): 
-Feeling of tiredness, headache, pins and needles (paresthesia), vertigo;
-Gastro-intestinal disorders (such as nausea, constipation), dry mouth; 
•Very rare (may affect up to 1 in 10,000 people): 
-Changes in blood cells, such as thrombocytopenia (decrease in the number of platelets 
which causes easy bruising and nasal bleeding), leucopenia (decrease of white blood 
cells which may cause unexplained fever, soreness of the throat or other flu-like 
symptoms – if this occurs, contact your doctor) and anaemia (decrease in red blood 
cells);
-High level of calcium in blood;
-Heart rhythm irregularities, low blood pressure;
-Kidney disease;
-Abnormal hepatic function.
•Not known:
-Fainting
-If you suffer from systemic lupus erythematous (a type of collagen disease), this might 
get worse.
-Cases of photosensitivity reactions (change in skin appearance) after exposure to the 
sun or artificial UVA have also been reported.
-Short sightedness (myopia).
-Blurred vision.
-Visual impairment.
-Changes may occur in your laboratory parameters (blood tests) and your doctor 
may need to give you blood tests to check your condition. The following changes in 
laboratory parameters may occur:
•low potassium in the blood,
•low sodium in the blood that may lead to dehydration and low blood pressure,
•increase in uric acid, a substance which may cause or worsen gout (painful joint(s) 
especially in the feet),
•increase in blood glucose levels in diabetic patients,
•increased levels of liver enzymes.
-Abnormal ECG heart tracing
Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist. This includes any possible 
side effects not listed in this leaflet. 
You can also report side effects directly via the national reporting system.
By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this 
medicine.
5.How to store Natrilix SR, prolonged-release film coated tablet
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 carton and blister. 
The expiry date refers to the last day of that month.
This medicine should be stored below 30˚C
Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your 
pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help 
to protect the environment.
6.Content of the pack and other information
What Natrilix SR, prolonged-release film-coated tablet contains:
The active substance is indapamide. Each tablet contains 1,5 mg of indapamide.
The other ingredients are: 
In the tablet core: anhydrous colloidal silica (E551), hypromellose (E464), lactose 
monohydrate, magnesium stearate (E470B), povidone.
In the film-coating: glycerol (E422), hypromellose (E464), macrogol 6000, magnesium 
stearate (E470B), titanium dioxide (E171).
What Natrilix SR, prolonged-release film-coated tablet looks like and contents 
of the pack:
This medicine is a white, round prolonged-release film-coated tablet.
Boxes of 10 and 30 tablets. 
Not all pack size may be marketed.
Marketing Authorisation Holder:
LES LABORATOIRES SERVIER – FRANCE

Manufacturer of the bulk tablets:
LES LABORATOIRES SERVIER – INDUSTRIE 
45520 GIDY – FRANCE

Packaging authorization holder and batch releaser:
Rougine Darou, Tehran-Iran
Under License of Les Laboratoires Servier – France

Packaging site: 
Amin Pharmaceutical

This leaflet was last approved on February 2016.



آنچه در این بروشور وجود دارد:
1. قرص روکشدار پيوسته رهش ناتریليکس اس آر چيست و براي چه مصرف مي شود؟

2. آنچه که قبل از مصرف ناتریليکس روکش دار طوالنی اثر، باید بدانيد.
3. چگونگی مصرف قرص روکشدار پيوسته رهش ناتریليکس اس آر.

4. عوارض جانبي احتمالي. 
5. نحوه نگهداری قرص روکشدار پيوسته رهش ناتریليکس اس آر.

6. محتوای بسته و دیگر اطالعات.
1( قرص روکشدار پيوسته رهش ناتریليکس اس آر چيست و براي چه مصرف مي شود؟ 

قرص ناتریليکس اس آر یک قرص روکشدار پيوسته رهش است که حاوي اینداپاميد به عنوان ماده موثره است.          
اینداپاميــد یــک دیورتيــک اســت و ماننــد اغلــب دیورتيــک هــا ميــزان ادرار توليد شــده توســط کليــه را زیاد مــي کند. با
ایــن وجــود اینداپاميــد بــا ســایر دیورتيکهــا متفــاوت اســت، زیــرا فقــط باعــث افزایــش جزئــي در ميــزان ادرار مي شــود.

این دارو براي کاهش فشار خون باال در بزرگساالن )هيپرتانسيون( می باشد.
2( آنچه که باید قبل از مصرف ناتریليکس روکش دار پيوسته رهش بدانيد

در موارد زیر قرص روکشدار پيوسته رهش ناتریليکس اس آر را مصرف نکنيد:
• در صورتــی کــه بــه مــاده موثــره یــا هرگونــه ســولفوناميد دیگــر یا هــر یــک از اجزاي دیگــر این دارو  )ليســت شــده در 

بخش 1.6( حساسيت دارید،
• اگر بيماري شدید کليوي دارید،

• چنانچــه بيمــاري شــدید کبــدي داریــد یــا از وضعيتــي بنــام آنســفالوپاتي کبــدی رنــج مــي بریــد )بيمــاري دژنراتيــو
  مغزي(،

• در صورتی که سطح پتاسيم خونتان پایين است.
هنگام مصرف قرص روکش دار پيوسته رهش ناتریليکس اس آر احتياط های ویژه زیر با بکار بندید:

قبل از مصرف ناتریليکس اس آر با دکتر یا داروساز خود صحبت کنيد.
• در صورتی که مشکالت کبدي دارید، 

• چنانچه دیابت دارید،
• اگر از نقرس رنج مي برید، 

• در صورتی که هرگونه مشکل در ریتم قلب یا مشکل کليه دارید، 
• چنانچه الزم است غده پاراتيروئيدتان چک شود. 

در صورتي که واکنشهاي حساسيت به نور داشته اید باید به پزشکتان اطالع دهيد.  
ممکــن اســت بــه منظــور کنتــرل کــردن افــت ســطح ســدیم یــا ميــزان پتاســيم یــا افزایــش ســطح کلســيم، پزشــک 

شــما آزمایــش خــون بــراي شــما تجویــز نمایــد.
چنانچه فکر مي کنيد هر یک از وضعيتهاي باال در موردتان صدق مي کند، و یا هر گونه سوال یا ابهامي در مورد مصرف 

داروي خود دارید، باید با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائيد. 
ورزشــکاران باید بدانند که ناتریليکس اس آر شــامل ماده موثره اي اســت که ممکن اســت درآزمایشــات دوپينگ، جواب 

آزمایش را مثبت کند.  
مصــرف ایــن فرآورده دارویي در بيماران با مشــکالت عــدم تحمل گاالکتوز، نقصان الکتاز یا ســوء جذب گلوکز - گاالکتوز

)بيماریهاي نادر ارثي( توصيه نمي شود.
سایر داروها و ناتریليکس اس آر:      

لطفــاً در صورتــی کــه در حال مصرف هر داروي دیگري هســتيد یا اخيرا اســتفاده کرده اید یا ممکن اســت مصرف نمایيد،
به پزشک یا داروساز خود اطالع دهيد، 

بخاطر خطر افزایش ســطح ليتيم خون، شــما نباید ناتریليکس اس آر را با ليتيم )که براي درمان افســردگي بکار مي رود( 
مصرف کنيد.

 در صورتي که هر یک از داروهاي زیر را مصرف مي کنيد، حتما به پزشک خود اطالع دهيد، زیرا ممکن است مراقبتهاي
ویژه نياز باشد:

• داروهایــي کــه براي مشــکالت ریتم قلبي مصرف مي شــوند )مانند کينيدیــن، هيدروکينيدیــن، دیزوپيراميد، آميودارون،  
  سوتالول، ایبوتيالید، دوفتيالید، دیجيتاليس(،

• داروهاي مصرف شــونده در درمان اختالالت رواني مثل افســردگي، اضطراب، اســکيزوفرني و ... )مانند ضد افســردگيهاي 
  سه حلقه اي، داروهاي ضد سایکوز، نورولپتيک ها(،

• بپریدیل )مورد مصرف در درمان آنژین صدري، وضعيتي که موجب درد قفسه سينه مي شود(،
• سيزاپراید، دي فمانيل )مورد مصرف در درمان مشکالت گوارشي-روده ای(،

• اسپارفلوکساسين، موکسي فلوکساسين، اریترومایسين تزریقی )آنتي بيوتيک هاي مورد مصرف در درمان عفونت ها(،
• وینسامایسين تزریقی )استفاده شده برای درمان اختالالت شناختی عالمتی در سالمندان مثل از دست رفتن حافظه(،

• هالوفانترین )داروي ضد انگل مورد مصرف در درمان انواع خاصي از ماالریا(،
• پنتاميدین )مورد مصرف در درمان انواع خاصي ازپنوموني(،

• ميزوالستين )مورد مصرف در درمان واکنشهاي حساسيتي، مانند تب یونجه(،
• داروهاي ضدالتهاب غير استروئيدي براي برطرف کردن درد)مانند ایبوپروفن( یا دوزهاي باالي استيل ساليسيلک اسيد، 

• مهارکننده هاي آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسين )مورد استفاده در درمان فشار خون باال و نارسایي قلبي(، 
• آمفوتریسين بی تزریقی )داروی ضد قارچ(

•کورتيکو استروئيد هاي خوراکي مورد مصرف در درمان مشکالت مختلفي چون آسم شدید و آرتریت روماتوئيد،
• ملين هاي تحریک کننده، 

• باکلوفن )براي درمان سفتي ماهيچه ها که در بيماري هایي مانند MS رخ مي دهد(،
• دیورتيک هاي نگهدارنده پتاسيم )آميلوراید، اسپيرونوالکتون، تریامترن(،

• متفورمين )براي درمان دیابت(، 
• مواد حاجب ید دار )مورد استفاده در عکسبرداري با اشعه ایکس(،  

• قرصهاي کلسيم یا سایر مکمل هاي حاوی کلسيم، 
• ســيلکو ســپورین، تاکروليموس یا ســایر داروهایي که به منظور ســرکوب سيســتم ایمني پس از پيوند عضو، یا داروهایي  

  که براي درمان بيماریهاي خودایمني، یا روماتوئيد شدید، یا بيماري هاي پوستي بکار مي روند،
• تتراکوزاکتاید )براي درمان بيماري کرون(.

بارداري و شيردهي: 
اگر باردار هســتيد یا شــير می دهيد، فکر می کنيد که ممکن اســت باردار باشــيد و یا برنامه ای برای بچه دار شــدن دارید، از

پزشک یا داروساز خود قبل از مصرف هرگونه دارو مشورت بخواهيد.
این دارو در طي دوران بارداري توصيه نمي شــود. هنگاميکه تصميم به بارداري دارید یا باردار شــده اید، باید در کوتاه ترین 

زمان ممکن درمان جایگزین صورت گيرد. 
لطفاً در صورتيکه باردار هستيد یا تمایل به بارداري دارید پزشک خود را آگاه سازید.

جزء فعال دارو در شير ترشح مي شود. شيردهي در طول مصرف این دارو توصيه نمي شود. 
ورزشکاران:

ورزشکاران باید آگاه باشند که این دارو شامل مواد موثره ای است که ممکن است در تست های دوپينگ واکنش مثبت دهد.
رانندگي و کار با ماشين آالت:   

بخاطر اثر پائين آورندگي فشار خون، این دارو مي تواند موجب عوارض جانبيي چون گيجي یا خستگي شود )به بخش4
مراجعه کنيد(. این اثرات جانبي بيشــتر ممکن اســت در آغاز درمان یا پس از افزایش دوز دارو بروز کنند. در این صورت 
شــما باید از رانندگي و ســایر فعاليتهایي که مســتلزم هوشــياري هســتند، اجتناب کنيد. با این حال به شرط تحت کنترل 

بودن، احتمال دارد این عوارض جانبی بروز نکنند.
قرص روکش دار پيوسته رهش ناتریليکس اس آرشامل الکتوز مونوهيدرات می باشد:

اگــر دکترتــان گفتــه اســت کــه شــما عــدم تحمــل بــه بعضــی قندهــا داریــد، قبــل از مصــرف ایــن فــرآورده دارویــی بــا 
دکترتان تماس بگيرید.

3( نحوه مصرف قرص روکشدار پيوسته رهش ناتریليکس اس آر
هميشــه ایــن دارو دقيقــا بــه گونــه ای کــه دکتــر یــا داروســازتان بــه شــما گفتــه انــد، مصــرف کنيــد. اگــر مطمئــن 

نيســتيد، بــا پزشــک یــا داروســاز خــود چــک کنيــد.
دوز پيشــنهادی روزي یــک قــرص، ترجيحــاً صبــح هاســت. قــرص هــا را مــي توانيــد بــدون در نظــر گرفتــن زمــان غــذا
مصــرف کنيــد. قرصهــا بایــد بــه طــور کامــل بــا آب بلعيــده شــوند. آنهــا را خرد نکنيــد یــا نجوید. درمان فشــار خــون باال

اغلب براي تمام طول عمر است.

اگر قرص روکشدار پيوسته رهش ناتریليکس اس آر را بيش از حد نياز خود مصرف کرده اید:
اگر دارو را بيش از حد مصرف کرده اید، سریعا با پزشک یا داروساز خود تماس بگيرید. 

مقــدار خيلــی زیــاد ناتریليکــس اس آر مــي توانــد باعث تهــوع، اســتفراغ، افت فشــار خــون، گرفتگي عضالني، ســرگيجه،
خواب آلودگي، گيجي و تغيير در ميزان ادرار حاصله از کليه ها گردد.

اگر مصرف قرص روکشدار پيوسته رهش ناتریليکس اس آر را فراموش کردید:
اگــر خــوردن یــک دوز دارو را فراموش کردید، دوز بعدي را در همان زمان معمول مصرف کنيد. جهت جبران دوز فراموش 

شده، مصرف دارو را دو برابر نکنيد.
اگر مصرف قرص روکشدار پيوسته رهش ناتریليکس اس آر را متوقف کردید: 

از آنجــا کــه درمــان فشــار خــون بــاال معمــوال بــراي تمــام طــول عمــر مــي باشــد، بایــد قبــل از قطــع مصــرف ایــن 
محصــول دارویــی بــا پزشــک خــود مشــورت نمائيــد.           

چنانچه سواالت دیگري در مورد مصرف این دارو دارید، از پزشک یا داروساز خود بپرسيد.
4( اثرات جانبي احتمالي 

همانند تمام داروها، این دارو نيز مي تواند باعث بروز عوارض جانبي شود، گرچه همه افراد دچار این عوارض نمي شوند.
اگر هر یک از اثرات جانبی زیر اتفاق افتاد، فورا مصرف این دارو را قطع کنيد و به پزشک مراجعه کنيد:

• آنژیــو ادم و یــا کهيــر. آنژیــو ادم بــه وســيله التهــاب پوســت اندامهــای انتهایــی و یــا صــورت، التهــاب لبهــا یــا زبــان، 
التهــاب غشــاء هــای مخاطــی گلــو و یــا راه هــای تنفســی کــه باعــث تنگــی نفــس و یــا دشــواری در بلــع مــی شــود، 
شــناخته مــی گــردد. در صــورت بــروز ایــن مــورد، ســریعا بــا پزشــک خــود تمــاس بگيریــد. )بســيار نــادر اســت( )ایــن 

مورد ممکن است تا 1 در 10000 در جمعيت دیده شود(.
• واکنــش هــای پوســتی شــدید از جملــه راش هــای شــدید پوســتی، قرمــزی پوســت در بيشــتر نقــاط بــدن، خــارش 
شــدید، تــاول، پوســت انــدازی و تــورم پوســت، التهــاب غشــاهای مخاطــی )ســندرم اســتيونس جانســون( و یــا واکنــش 

هــای دیگــر حساســيتی، )بســيار نــادر اســت( )ایــن مــورد ممکــن اســت 1 در 10000 در جمعيــت دیــده شــود(.
• ضربان نامنظم نبض تهدید کننده حيات ) شناخنه شده نيست(.

• التهــاب لوزالمعــده کــه ممکــن اســت همــراه بــا درد شــدید شــکم و کمــر بــوده و بــا احساســی ناخوشــایند همــراه 
باشــد )بســيار نــادر اســت( )ایــن مــورد ممکــن اســت 1 در 10000 در جمعيــت دیــده شــود(.

• بيماری مغزی ناشی از بيماری کبدی )انسفالوپاتی کبدی( )شناخته شده نيست(.
• التهاب کبد )هپاتيت( )شناخته شده نيست(.

دیگر اثرات جانبی با احتمال کمتر وقوع، ممکن است عبارتند باشند از:
• معمول )ممکن است 1 در 10 نفر را تحت تاثير قرار دهد(

• جوش های قرمز برجسته پوستی
• واکنش های حساسيتی، به خصوص حساسيت های پوستی، در افراد مستعد واکنش های حساسيتی و آسم.

• غير معمول )ممکن است 1 در 100 نفر را تحت تاثير قرار دهد(
• استفراغ

• دانه های ریز مشخص پوستی )پورپورا(
• نادر )ممکن است 1 در 1000 نفر را تحت تاثير قرار دهد(

• احساس خستگی، سردرد، سوزن سوزن شدن )پارستزیا(، سرگيجه؛
• اختالالت معده و روده )مانند تهوع، یبوست(، خشکی دهان؛

• خيلی نادر )ممکن است 1 در 10000 نفر را تحت تاثير قرار دهد(
• تغييــرات در ســلول هــای خونــی، از جملــه ترومبوســيتوپنی )کاهــش تعــداد پالکــت کــه باعــث کبــود شــدن آســان 
ــت  ــا عل ــب ب ــزی بينــی مــی شــود(، لکوپنــی )کاهــش گلبولهــای ســفيد خــون کــه ممکــن اســت باعــث ت و خونری
ناشــناخته، درد گلــو یــا ســایر عالئــم شــبيه آنفلوآنــزا شــود - اگــر ایــن اتفــاق افتــاد، بــا دکتــر خــود تمــاس بگيریــد( 

و کــم خونــی )کاهــش ســلول هــای قرمــز خــون(
• سطح باالی از کلسيم در خون؛

• بی نظمی ضربان قلب، فشار خون پایين؛
• بيماری کليوی؛

• کارکرد غير طبيعی کبد.
• ناشناخته:

• غش
• اگر شما از بيماری لوپوس اریتماتوز سيستمی )یک نوع بيماری کالژن( رنج می برید، ممکن است بيماری شما بدتر شود،

• مــواردی از واکنــش هــای حساســيت بــه نــور )ماننــد تغييــر در ظاهــر پوســت( پــس از قــرار گرفتــن در معــرض نــور 
خورشــيد و یــا UVA مصنوعــی نيــز گــزارش شــده اســت.

• نزدیک بينی )ميوپيا(.
• تاری دید

• اختالل بينایی
• تغييراتــی ممکــن اســت در پارامترهــای آزمایشــگاهی شــما )آزمایشــات خون( رخ دهــد و برای بررســی وضعيت، ممکن 

است نياز باشد دکتر به شما آزمایش خون دهد. تغييرات زیر در پارامترهای آزمایشگاهی ممکن است رخ دهد:
• کمبود پتاسيم در خون،

• کمبود سدیم در خون که ممکن است به کم آبی بدن و کاهش فشار خون منجر شود،
• افزایش اســيد اوریک، ماده ای که ممکن اســت باعث ایجاد نقرس و یا بدتر شــدن آن شــود )درد مفصل )ها( به خصوص 

در پا(،
• افزایش قند خون در بيماران دیابتی،

• افزایش سطح آنزیم های کبدی.
• ECG غير طبيعی قلب،
گزارش عوارض جانبی

اگــر دچــار هرگونــه عارضه جانبی شــدید، با پزشــک و یا داروســاز خــود صحبت کنيد. ایــن موضوع شــامل هرگونه عارضه 
جانبی می باشد که در این بروشور آورده نشده است.

شما همچنين می توانيد عوارض جانبی را به طور مستقيم از طریق سيستم گزارش دهی ملی گزارش کنيد.
با گزارش دهی عوارض جانبی، شما می توانيد به تهيه اطالعات بيشتر در مورد ایمنی این دارو کمک نمایيد.

5( چگونگی نگهداری قرص روکش دار پيوسته رهش ناتریليکس اس آر
دور از دید و دسترس کودکان نگهداري کنيد.

این دارو را پس از انقضاء تاریخ ذکر شده روي جعبه و بليستر، مصرف نکنيد. تاریخ انقضاء به آخرین روز ماه داللت دارد.
دارو باید در دماي کمتر از 30 درجه سانتيگراد نگهداري شود. 

هيــچ دارویــی را از طریــق فاضــالب و یــا زبالــه های خانگی دور نریزید. از داروســاز خــود در خصوص نحــوه دور ریز کردن 
داروهایی که دیگر استفاده نمی کنيد سوال کنيد. این اقدامات به حفظ محيط زیست کمک می کنند.

6( محتوای بسته و دیگر اطالعات
قرص روکشدار پيوسته رهش ناتریليکس اس آر شامل موارد زیر است:  

ماده موثره اینداپاميد است. هر قرص حاوی 1/5 ميلی گرم اینداپاماید مي باشد.
سایر اجزاء عبارتند از:

ــتئارات  ــدرات، اس ــوز منوهي ــوز)E464(، الکت ــدون آب )E551(، هایپرمل ــدال ب ــيليکاي کلوئي ــرص: س ــته ق در هس
ــدون. ــم )E470B(، پووی منيزی

در روکــش: گليســرول)E422(، هایپرملــوز)E464(، ماکــروگل 6000، اســتئارات منيزیــم )E470B(، دي اکســيد 
.)E171( تيتانيــم

شکل ظاهري قرص روکشدار پيوسته رهش ناتریليکس اس آر و محتویات بسته بندي:
این دارو یک قرص روکشدار سفيد،گرد و پيوسته رهش است.

جعبه های 10 و 30 عدد قرص
ممکن است تمامی سایز بسته ها به بازار عرضه نشوند.

اینداپاميد
قرص روکش دار پيوسته رهش ناتریليکس اس آر

دارنده مجوز فروش:
شرکت سرویه - فرانسه

توليد کننده قرص بالک:
GIDY 45520 شرکت صنعتی سرویه – فرانسه، سایت

دارنده پروانه بسته بندی و مسئول آزادسازی محصول:
شرکت روژین دارو، تهران- ایران

تحت ليسانس شرکت سرویه – فرانسه

محل بسته بندی:
شرکت داروسازی امين

این بروشور در فوریه2016 تایيد شده است.

تمــام ایــن برگــه راهنمــا را پيــش از آغــاز مصــرف ایــن دارو، بــه دقــت مطالعــه کنيــد زیــرا حــاوی 
اطالعات مهمی برای شماست.

• این برگه راهنما را نگه دارید. ممکن است نياز داشته باشيد مجددا آن را مطالعه کنيد.
• درصورتی که سوال دیگری داشته یا اگر شکی دارید، لطفا اطالعات بيشتر را از پزشک یا داروساز خود بپرسيد.

• این دارو تنها برای شــما تجویز گردیده اســت. حتی اگر عالئم بيماری ایشــان مشــابه عالئم شــما باشــد، آن را به دیگران
  ندهيد چون ممکن است برای آنها مضر باشد.

• اگر شما دچار هرگونه عارضه جانبی شدید، با داروساز یا پزشک خود صحبت کنيد. این موضوع شامل هر گونه عارضه 
  جانبی که در این بروشور ليست نشده است، نيز می شود. بخش 4 را مالحظه فرمایيد.


