
النقاط الرئيسية في المعلومات الدوائية

ال تتضمن هذه النقاط جميع المعلومات الالزمة الستخدام ®SUTAB بأمان وفعالية. انظر 
.SUTAB المعلومات الدوائية الكاملة لعقار

أقراص SUTAB )كبريتات الصوديوم، وكبريتات المغنيسيوم، وكلوريد البوتاسيوم( لالستخدام 
عن طريق الفم

الموافقة األمريكية المبدئية: 2020

  ---------------------------------------- -------------------------------------  أحدث التغييرات الرئيسية  
موانع االستخدام )4(..............................................................................................................2022/01

التحذيرات واالحتياطات، ردود فعل بسبب فرط الحساسية )5.7(................................................................2022/01

  --------------------------------------------- -------------------------------------------  دواعي االستخدام  
SUTAB هو مسهل تناضحي مخصص لتنظيف القولون من أجل التحضري إلجراء تنظري القولون عند البالغني. )1(

------------------------------------------- --------------------------------------- الجرعة وطريقة التعاطي
للحصول عىل معلومات كاملة حول التحضري قبل تنظري القولون وطريقة تعاطي الجرعات، راجع املعلومات الدوائية الكاملة. )2.1، 2.2(

التحضري وطريقة التعاطي )2.1(

يجب تعاطي جرعتني )24 قرًصا( للتحضري الكامل لتنظري القولون. يعادل اثنا عرش )12( قرًصا جرعة واحدة.  •
يجب رشب املاء مع كل جرعة ورشب كمية إضافية من املاء بعد كل جرعة.  •

ال تتناول مسهالت أخرى.  •

.SUTAB ال تتناول أدوية عن طريق الفم يف غضون ساعة قبل تناول كل جرعة من  •

يف حال تناول املضادات الحيوية الترتاسيكلن أو الفلوروكينولون، أو الحديد أو الديجوكسني أو الكلوربرومازين أو البنسيالمني، تناول   •
هذه األدوية قبل ساعتني عىل األقل من تناول كل جرعة أو بعدها مبا ال  يقل عن 6 ساعات. 

جرعة مقسمة )عىل يومني( )2.2(

املساء السابق إلجراء تنظري القولون:  •

افتح زجاجة واحدة محتوية عىل 12 قرًصا.  ◦
امأل الحاوية املرفقة مبقدار 16 أونصة من املاء )إىل الخط املوضح عىل الحاوية(. ابتلع كل قرص برشفة من املاء، وارشب   ◦

كمية املاء بأكملها خالل 15 إىل 20 دقيقة.

بعد ساعة واحدة تقريبًا من تناول القرص األخري، امأل الحاوية املرفقة مرة أخرى مبقدار 16 أونصة من املاء )إىل الخط   ◦
املوضح عىل الحاوية(، ثم ارشب الكمية بالكامل خالل 30 دقيقة.

بعد 30 دقيقة تقريبًا من رشب ماء الحاوية بالكامل للمرة الثانية، امأل الحاوية املرفقة مبقدار 16 أونصة من املاء )إىل   ◦
الخط املوضح عىل الحاوية(، ثم ارشب الكمية بالكامل خالل 30 دقيقة.

صباح يوم إجراء تنظري القولون:  •

افتح زجاجة واحدة محتوية عىل 12 قرًصا.  ◦
امأل الحاوية املرفقة مبقدار 16 أونصة من املاء )إىل الخط املوضح عىل الحاوية(. ابتلع كل قرص برشفة من املاء، وارشب   

كمية املاء بأكملها خالل 15 إىل 20 دقيقة.

بعد ساعة واحدة تقريبًا من تناول القرص األخري، امأل الحاوية املرفقة مرة أخرى مبقدار 16 أونصة من املاء )إىل الخط   ◦
املوضح عىل الحاوية(، ثم ارشب الكمية بالكامل خالل 30 دقيقة.

بعد 30 دقيقة تقريبًا من رشب ماء الحاوية بالكامل للمرة الثانية، امأل الحاوية املرفقة مبقدار 16 أونصة من املاء )إىل   ◦
الخط املوضح عىل الحاوية(، ثم ارشب الكمية بالكامل خالل 30 دقيقة.

تناول كافة أقراص SUTAB مع الكميات املطلوبة من املاء قبل ساعتني عىل األقل من إجراء تنظري القولون.  ◦
-------------------------------------- ----------------------------------- األشكال الصيدالنية والتركيزات

األقراص: 1.479 جم كربيتات الصوديوم، و0.225 جم كربيتات املغنيسيوم، و   8 18. 0 جم كلوريد البوتاسيوم. )3(

----------------------------------------------- --------------------------------------------موانع االستخدام
االنسداد املعدي املعوي أو التغلف املعوي )4، 5.6(  •

انثقاب األمعاء )4، 5.6(  •
التهاب القولون السمي أو تضخم القولون السمي )4(  •

االحتباس املعدي )4(  •
S)5.7 ,4( SUTAB الحساسية املفرطة تجاه أٍي من مكونات  •

--------------------------------------- التحذيرات واالحتياطات-------------------------------------------
خطر حدوث اضطرابات يف السوائل والكهارل: ارشب سوائل كافية، وقيّم األدوية املتزامنة، وفّكر يف إجراء تقييامت معملية قبل   •

وبعد كل استخدام. )5.1، 7.1(

عدم انتظام رضبات القلب: فّكر يف إجراء تخطيط القلب قبل تناول الجرعات وبعد تنظري القولون يف املرىض املعرضني لخطر متزايد.   •
)5.2(

النوبات: توخ الحذر مع املرىض الذين لديهم تاريخ من النوبات واملرىض املعرضني لخطر متزايد من النوبات، مبا يف ذلك األدوية   •
التي تحد من احتاملية حدوث نوبات. )5.3، 7.1(

املرىض الذين يعانون من القصور الكلوي أو الذين يتناولون األدوية املصاحبة التي تؤثر عىل وظائف الكىل: توخ الحذر وتأكد من   •
رشب السوائل الكافية، وفكر يف إجراء اختبارات معملية. )5.4، 7.1(

تقرُّحات الغشاء املخاطي للقولون: ضع يف اعتبارك تقرح الغشاء املخاطي عند تفسري نتائج تنظري القولون يف املرىض املعروف إصابتهم   •
مبرض األمعاء االلتهايب أو املشتبه بإصابتهم به. )5.5(

االنسداد أو االنثقاب املعدي املعوي املشتبه به: استبعد التشخيص قبل التعاطي. )4، 5.6(  •

ردود فعل بسبب فرط الحساسية، مبا يف ذلك التأق: أبلغ املريض أن يطلب فوًرا الرعاية الطبية إذا ظهرت األعراض. )5.7(  •

----------------------------------------------- ------------------------------------------- األعراض الجانبية
األعراض الجانبية املعدية املعوية األكرث شيوًعا هي الغثيان، وانتفاخ البطن، والقيء وآالم يف الجزء العلوي من البطن. )6.1(

 Braintree Laboratories, Inc. لإلبالغ عن أعراض جانبية مشتبه بها، اتصل بشركة
عىل الرقم 6756-874-800-1 أو بإدارة الغذاء والدواء عىل الرقم FDA-1088-800-1 أو 

.www.fda.gov/medwatch

---------------------------------------------- ------------------------------------------ التفاعالت الدوائية
األدوية التي تزيد من خطر اختالل توازن السوائل والكهارل. )7.1(

انظر 17 للحصول عىل معلومات إرشاد المرضى ودليل الدواء.
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المعلومات الدوائية الكاملة

دواعي االستخدام  1

SUTAB هو مسهل تناضحي مخصص لتنظيف القولون من أجل التحضري إلجراء تنظري القولون عند البالغني.

الجرعة وطريقة التعاطي   2

إرشادات التحضير والتعاطي  2.1

عالج االضطرابات يف السوائل والكهارل قبل تعاطي عقار SUTAB ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.1([   •

ينبغي تعاطي جرعتني من عقار SUTAB بإجاميل )24 قرًصا( للتحضري الكامل لتنظري القولون. يعادل اثنا عرش )12( قرًصا جرعة واحدة.  •

يجب رشب املاء مع كل جرعة SUTAB ورشب كمية إضافية من املاء بعد كل جرعة.  •

تناول وجبة إفطار منخفضة البقايا يف اليوم السابق لتنظري القولون، وارشب بعدها سوائل شفافة حتى ساعتني قبل تنظري القولون.  •

ال ترشب الحليب وال تأكل أو ترشب أي يشء ملون باألحمر أو البنفسجي.  •

ال ترشب الكحول.  •

 .SUTAB ال تتناول مسهالت أخرى طوال استخدام أقراص  •

.SUTAB ال تتناول أدوية عن طريق الفم يف غضون ساعة قبل تناول كل جرعة من  •

يف حال تناول املضادات الحيوية الترتاسيكلني أو الفلوروكينولون، أو الحديد أو الديجوكسني أو الكلوربرومازين أو البنسيالمني، تناول هذه األدوية قبل ساعتني   •
 .SUTAB عىل األقل وليس أقل من 6 ساعات بعد تناول كل جرعة من

توقف عن رشب جميع السوائل قبل ساعتني عىل األقل من تنظري القولون.  •

جرعة مقسمة )عىل يومين(  2.2

يتكون نظام الجرعة املقسمة املوىص به للبالغني من جرعتني من عقار SUTAB: الجرعة األوىل يف املساء السابق إلجراء تنظري القولون والجرعة الثانية يف اليوم التايل، 
يف صباح يوم إجراء تنظري القولون.

إرشادات املرىض:

الجرعة األوىل — يف اليوم السابق لتنظري القولون:

ميكن تناول وجبة إفطار منخفضة البقايا. من أمثلة األطعمة منخفضة البقايا البيض، والخبز األبيض، والجنب القريش، والزبادي، وجريش الذرة، والقهوة، والشاي.    •

بعد اإلفطار، ميكن تناول السوائل الشفافة فقط حتى بعد االنتهاء من التنظري.   •

يف وقت مبكر من مساء اليوم السابق إلجراء تنظري القولون، افتح زجاجة واحدة محتوية عىل 12 قرًصا.  •

امأل الحاوية املرفقة مبقدار 16 أونصة من املاء )إىل الخط املوضح عىل الحاوية(. ابتلع كل قرص برشفة من املاء، وارشب كمية املاء بأكملها خالل 15 إىل 20 دقيقة.  •

بعد ساعة واحدة تقريبًا من تناول القرص األخري، امأل الحاوية املرفقة مرة أخرى مبقدار 16 أونصة من املاء )إىل الخط املوضح عىل الحاوية(، ثم ارشب الكمية   •
بالكامل خالل 30 دقيقة.

بعد 30 دقيقة تقريبًا من رشب ماء الحاوية بالكامل للمرة الثانية، امأل الحاوية املرفقة مرة أخرى مبقدار 16 أونصة من املاء )إىل الخط املوضح عىل الحاوية(، ثم   •
ارشب الكمية بالكامل خالل 30 دقيقة.

إذا عاىن املرىض من أعراض لها عالقة بالتحضري )مثل، الغثيان، االنتفاخ، التشنج(، توقف أو متهل يف معدل رشب الكمية اإلضافية من املاء حتى تتالىش األعراض.  •

الجرعة الثانية — يوم تنظري القولون

استمر يف رشب السوائل الشفافة فقط حتى بعد االنتهاء من التنظري.    •

يف صباح يوم تنظري القولون )5 إىل 8 ساعات قبل تنظري القولون ولكن ليس قبل 4 ساعات من بدء تناول الجرعة األوىل(، افتح الزجاجة الثانية املحتوية عىل 12   •
قرًصا. 

امأل الحاوية املرفقة مبقدار 16 أونصة من املاء )إىل الخط املوضح عىل الحاوية(. ابتلع كل قرص برشفة من املاء، وارشب كمية املاء بأكملها خالل 15 إىل 20 دقيقة.   •

بعد ساعة واحدة تقريبًا من تناول القرص األخري، امأل الحاوية املرفقة مرة أخرى مبقدار 16 أونصة من املاء )إىل الخط املوضح عىل الحاوية(، ثم ارشب الكمية   •
بالكامل خالل 30 دقيقة.

بعد 30 دقيقة تقريبًا من رشب ماء الحاوية بالكامل للمرة الثانية، امأل الحاوية املرفقة مرة أخرى مبقدار 16 أونصة من املاء )إىل الخط املوضح عىل الحاوية(، ثم   •
ارشب الكمية بالكامل خالل 30 دقيقة.

إذا عاىن املرىض من أعراض لها عالقة بالتحضري )مثل، الغثيان، االنتفاخ، التشنج(، توقف أو متهل يف معدل رشب الكمية اإلضافية من املاء حتى تتالىش األعراض.   •

تناول كافة أقراص SUTAB مع املاء قبل ساعتني عىل األقل من إجراء تنظري القولون.  •

األشكال الصيدالنية والتركيزات  3

األقراص: 1.479 جم كربيتات الصوديوم، و0.225 جم كربيتات املغنيسيوم، و0.188 جم كلوريد البوتاسيوم. تأيت األقراص باللون األبيض واألبيض املائل إىل الصفرة، 
ومغلفة، ومستطيلة الشكل، ومحدبة الوجهني بجوانب مسطحة، منقوش عليها S24 عىل جانب واحد. 

موانع االستخدام   4

مُينع استخدام SUTAB يف الحاالت التالية:  

• االنسداد املعدي املعوي أو التغلف املعوي ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.6([  

• انثقاب األمعاء ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.6([  

• التهاب القولون السمي أو تضخم القولون السمي  

• االحتباس املعدي  

• فرط الحساسية تجاه أي من مكونات SUTAB ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.7( والوصف )11([  

التحذيرات واالحتياطات   5

اضطرابات خطيرة في السوائل والكهارل   5.1

اطلب من جميع املرىض رشب سوائل كافية قبل وأثناء وبعد تناول . إذا ظهرت عىل أحد املرىض أعراض مثل القيء أو الجفاف الشديد بعد تناول SUTAB، ففكر 
يف إجراء االختبارات املعملية بعد إجراء تنظري القولون )الكهارل، والكرياتينني، ونيرتوجني يوريا الدم(. ميكن أن تؤدي اضطرابات السوائل والكهارل إىل حدوث أعراض 
 SUTAB استخدم .SUTAB جانبية خطرية منها عدم انتظام رضبات القلب، والنوبات، والقصور الكلوي. عالج االضطرابات يف السوائل والكهارل قبل تعاطي عقار
بحذر مع املرىض الذين يعانون من حاالت، أو الذين يستخدمون األدوية، التي تزيد من خطر حدوث اضطرابات يف السوائل والكهارل أو قد تزيد من خطر حدوث 

أعراض جانبية مثل النوبات، وعدم انتظام رضبات القلب، والقصور الكلوي ]انظر التفاعالت الدوائية )7.1([.

عدم انتظام ضربات القلب   5.2

هناك تقارير نادرة عن عدم انتظام رضبات القلب التي متثل خطورة واملرتبطة باستخدام منتجات مسهل تناضحي أيوين لتحضري األمعاء. توخ الحذر عند وصف عقار 
SUTAB للمرىض املعرضني لخطر متزايد من عدم انتظام رضبات القلب )عىل سبيل املثال، املرىض الذين يعانون من متالزمة QT طويلة األمد، أو عدم انتظام رضبات 
القلب، أو احتشاء عضلة القلب مؤخرًا، أو الذبحة الصدرية غري املستقرة، أو قصور القلب االحتقاين، أو اعتالل عضلة القلب(. فّكر يف إجراء تخطيط القلب قبل تناول 

الجرعات وبعد تنظري القولون يف املرىض املعرضني لخطر متزايد من عدم انتظام رضبات القلب.

النوبات   5.3

هناك تقارير عن نوبات توترية رمعية معممة و/أو فقدان للوعي مرتبط باستخدام منتجات تحضري األمعاء يف املرىض الذين ال يعانون من تاريخ سابق بالنوبات. 
ارتبطت حاالت النوبات باضطرابات الكهارل )عىل سبيل املثال، نقص صوديوم الدم، ونقص بوتاسيوم الدم، ونقص كالسيوم الدم، ونقص مغنسيوم الدم( وانخفاض 

األسمولية يف الدم. ميكن حل االضطرابات العصبية عن طريق عالج االضطرابات يف السوائل والكهارل.

عند وصف SUTAB توخ الحذر مع املرىض الذين لديهم تاريخ من النوبات واملرىض املعرضني لخطر متزايد من النوبات، مثل املرىض الذين يتعاطون األدوية التي 
تحد من احتاملية حدوث نوبات )عىل سبيل املثال، مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات(، أو املرىض الذين يقلعون عن تناول الكحول أو البنزوديازيبينات، أو املرىض 

الذين يعانون من نقص صوديوم الدم أو يشتبه أن يعانوا منه ]انظر التفاعالت الدوائية )7.1([.

االستخدام مع المرضى المعرضين لخطر اإلصابة الكلوية   5.4

استخدم SUTAB بحذر مع املرىض الذين يعانون من قصور وظائف الكىل أو املرىض الذين يتناولون األدوية املصاحبة التي قد تؤثر عىل وظائف الكىل )مثل مدرات 
البول، أو مثبطات اإلنزيم املحول لألنجيوتنسني، أو حارصات مستقبالت األنجيوتنسني، أو األدوية املضادة لاللتهابات غري الستريويدية( ]انظر التفاعالت الدوائية 

)7.1([. قد يكون هؤالء املرىض معرضني لخطر اإلصابة الكلوية. انصح هؤالء املرىض بأهمية رشب السوائل عند استخدام SUTAB وفّكر يف إجراء اختبارات معملية 
أساسية وبعد إجراء تنظري القولون )الكهارل، والكرياتينني، ونيرتوجني يوريا الدم( لهؤالء املرىض ]انظر االستخدام مع فئات معينة )8.6([.

تقرحات الغشاء المخاطي للقولون والتهاب القولون اإلقفاري   5.5

قد تؤدي املنتجات املُليّنة التناضحية إىل حدوث تقرُّحات قالعية يف الغشاء املخاطي للقولون، وهناك تقارير عن  حاالت أكرث خطورة اللتهاب القولون اإلقفاري التي 
تطلّبت دخول املستشفى للعالج. تناول امللينات املحفزة وSUTAB يف الوقت نفسه قد يتسبب يف زيادة هذه املخاطر ]انظر التفاعالت الدوائية )7.3([. ضع يف اعتبارك 

تقرحات الغشاء املخاطي الناتجة عن تحضري األمعاء عند تفسري نتائج تنظري القولون يف املرىض املعروف إصابتهم مبرض األمعاء االلتهايب )IBD( أو املشتبه بإصابتهم به.

االستخدام مع المرضى الذين يعانون من أمراض معدية معوية خطيرة   5.6

 SUTAB يف حال االشتباه يف حدوث انسداد أو انثقاب معدي معوي، فقم بإجراء الدراسات التشخيصية املناسبة الستبعاد هذه الحاالت قبل وصف عقار 
]انظر موانع االستخدام )4([.

استخدم العقار بحذر مع املرىض الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي النشط والشديد.

ردود فعل بسبب فرط الحساسية   5.7

تم اإلبالغ عن ردود فعل خطرية بسبب فرط الحساسية مثل التأق والوذمة الوعائية وضيق التنفس والطفح الجلدي والحكة واألرتيكاريا مع استخدام SUTAB ]انظر 
األعراض الجانبية )6.2([. أبلغ املرىض بعالمات وأعراض التأق )صدمة الحساسية( وأعطهم تعليامت بطلب الرعاية الطبية عىل الفور يف حال حدوث العالمات واألعراض.

األعراض الجانبية   6

تم وصف األعراض الجانبية التالية الخطرية أو املهمة لتحضريات األمعاء يف مكان آخر يف هذه الورقة:

اضطرابات يف السوائل والكهارل ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.1([  •
عدم انتظام رضبات القلب ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.2([  •

النوبات ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.3([  •
املرىض املعرضون لخطر اإلصابة الكلوية ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.4([  •

تقرحات الغشاء املخاطي للقولون والتهاب القولون اإلقفاري ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.5([  •
املرىض الذين يعانون من أمراض معدية معوية خطرية ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.6([  •

ردود فعل بسبب فرط الحساسية ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.7([  •

االشتراك في تجارب سريرية   6.1

نظرًا لكون الدراسات الرسيرية تُجرى يف ظل ظروف متفاوتة عىل نطاق واسع، فإن معدالت األعراض الجانبية التي لوحظت يف الدراسات الرسيرية لعقار ما ال ميكن 
مقارنتها مبارشة باملعدالت يف الدراسات الرسيرية لعقار آخر وقد ال تعكس املعدالت املالحظة عند تعاطي العالج.

تم تقييم سالمة عقار SUTAB يف تجربتني رسيريتني عشوائيتني متوازيتني يف عدة مراكز دون اإلفصاح عن أي معلومات للباحثني فيام يتعلق باملرىض البالغ عددهم 
941 مريًضا بالًغا ممن يخضعون لتنظري القولون. كانت املقارنات النشطة هي بويل إيثيلني جاليكول 3350، وكربيتات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم، وكلوريد 

البوتاسيوم، وحمض األسكوربيك، وأسكوربات الصوديوم للمحلول الفموي يف الدراسة األوىل، وبيكوسلفات الصوديوم، وأكسيد املغنيسيوم، وحمض السرتيك الالمايئ 
للمحلول الفموي يف الدراسة الثانية ]انظر الدراسات الرسيرية ) 14([. 

األعراض الجانبية املعدية املعوية التي تم اإلبالغ عنها بواسطة استبيان األعراض 

يف الدراستني األوىل والثانية، تم سؤال املرىض عن أعراض جانبية معدية معوية محددة لتقلصات املعدة )آالم يف الجزء العلوي من البطن(، وانتفاخ املعدة )انتفاخ 
البطن(، والغثيان والقيء باستخدام استبيان قيايس بعد االنتهاء من عقار الدراسة وقبل تنظري القولون يف يوم تنظري القولون. صنف املرىض - الذين أبلغوا عن أعراض 

جانبية معدية معوية محددة - شدة األعراض عىل أنها خفيفة أو متوسطة أو شديدة. 

أبلغ إجاميل 52% )287/552( من املرىض يف الدراسة األوىل وإجاميل 52% )202/389( يف الدراسة الثانية عن عرض جانبي معدي معوي واحد عىل األقل عند 
االستفسار عن األعراض باستخدام االستبيان القيايس. يُظهر الجدوالن 1 و2 نتائج لكل عرض جانبي معدي معوي تم اإلبالغ عنه من قبل املرىض باستخدام االستبيان 

القيايس، مبا يف ذلك شدة العرض.

الجدول 1: األعراض المعدية المعوية وفًقا لشدتها أ من استبيان األعراض في المرضى البالغين بعد إجراء تنظيف 
القولون وقبل تنظير القولون – الدراسة األوىل ب

 SUTABالعرض

بولي إيثيلين جاليكول 3350، 

وكبريتات الصوديوم، وكلوريد 

الصوديوم، وكلوريد البوتاسيوم، 

وحمض األسكوربيك، 

وأسكوربات الصوديوم

 إجاميل عدد املرىض يف كل مجموعة عالج
)العدد(

281271

املرىض الذين يعانون من عرض جانبي معدي معوي واحد عىل األقل 
وفًقا الستبيان األعراض

163124

4826% الغثيانج

7177خفيف

2723متوسط

20شديد

2922% انتفاخ البطنج،د

6871خفيف

3029متوسط

10شديد

235% القيءج

4846خفيف

5254متوسط

00شديد

1618% آالم في الجزء العلوي من البطنج

6571خفيفة

3529متوسطة

00شديدة

أ خفيف: بالكاد ملحوظة، ال تؤثر عىل األداء وال تسبب أي قيود عىل األنشطة املعتادة؛

متوسط: تجعل املشاركني غري مرتاحني، وتؤثر عىل األداء مام يسبب بعض القيود عىل األنشطة املعتادة؛

شديد: انزعاج شديد، تستلزم العالج، شديد ومكروه، مام يسبب عدم القدرة عىل القيام باألنشطة املعتادة

ب الدراسة األوىل ليست مخصصة لدعم ادعاءات املقارنة لعقار SUTAB فيام يتعلق باألعراض الجانبية املذكورة يف هذا الجدول.

ج متثل النسبة املئوية أعداد املرىض الذين عانوا من كل عرض جانبي معدي معوي يف استبيان األعراض بناًء عىل العدد اإلجاميل للمرىض يف كل مجموعة عالج.

الجدول 2: األعراض المعدية المعوية وفًقا لشدتها أ من استبيان األعراض في المرضى البالغين بعد إجراء تنظيف 
القولون وقبل تنظير القولون – الدراسة الثانية ب

 SUTABالعرض

بيكوسلفات الصوديوم، وأكسيد 

المغنيسيوم، وحمض الستريك 

الالمائي

 إجاميل عدد املرىض يف كل مجموعة عالج

)العدد(

190199

املرىض الذين يعانون من عرض جانبي معدي معوي واحد عىل 

األقل وفًقا الستبيان األعراض

13567

5218% الغثيانج

7494خفيف

206متوسط

60شديد

3415% انتفاخ البطنج

7369خفيف

2731متوسط

00شديد

162% القيءج

5333خفيف

4767متوسط

00شديد

2313% آالم في الجزء العلوي من البطنج

82100خفيفة

160متوسطة

20شديدة

أ خفيف: بالكاد ملحوظة، ال تؤثر عىل األداء وال تسبب أي قيود عىل األنشطة املعتادة؛

متوسط: تجعل املشاركني غري مرتاحني، وتؤثر عىل األداء مام يسبب بعض القيود عىل األنشطة املعتادة؛

شديد: انزعاج شديد، تستلزم العالج، شديد ومكروه، مام يسبب عدم القدرة عىل القيام باألنشطة املعتادة

ب الدراسة الثانية ليست مخصصة لدعم ادعاءات املقارنة لعقار SUTAB فيام يتعلق باألعراض الجانبية املذكورة يف هذا الجدول.

ج متثل النسبة املئوية أعداد املرىض الذين عانوا من كل عرض جانبي معدي معوي يف استبيان األعراض بناًء عىل العدد اإلجاميل للمرىض يف كل مجموعة عالج.

أعراض جانبية إضافية تم اإلبالغ عنها يف الدراستني األوىل والثانية

باإلضافة إىل األعراض املعدية املعوية التي تم اإلبالغ عنها يف االستبيان القيايس )الجدوالن 1 و2(، هناك أعراض جانبية أخرى تم اإلبالغ عنها يف 2% عىل األقل من املرىض 
يف كل من مجموعتي العالج يف الدراستني 1 و2 مثل: الدوخة يف الدراسة األوىل )SUTAB %0 و2% مقارنة(؛ وفرط مغنسيوم الدم )SUTAB %2 و2% مقارنة( 

وارتفاع اختبار وظائف الكبد )مبا يف ذلك ALT وAST والبيلريوبني( )SUTAB %3 و1% مقارنة( يف الدراسة الثانية.

التغيريات املعملية 

اضطرابات الكهارل

تغيريات يف تركيزات الكهارل يف الدم من الطبيعي عند خط األساس إىل الحد األعىل من الطبيعي بعد تناول عقار الدراسة يف يوم إجراء تنظري القولون يف 2% عىل األقل 
من املرىض يف كل من مجموعتي العالج وبنسبة أكرب تبلغ 2% عىل األقل يف املرىض الذين عولجوا باستخدام SUTAB مقارنًة باملقارنات سواًء يف الدراسة األوىل أو الدراسة 

الثانية: املغنيسيوم )SUTAB %27 و5% املقارنة يف الدراسة األوىل(، واألسمولية يف الدم )SUTAB %44 و28% املقارنة يف الدراسة الثانية(. كانت هذه التغيريات 
مؤقتة وتم حلها دون تدخل.

مؤرشات وظائف الكىل

تم اإلبالغ عن انخفاض يف تصفية الكرياتينني وزيادة يف نيرتوجني يوريا الدم )BUN( يف أقل من 1% من املرىض يف كال مجموعتي العالج SUTAB واملقارنة يف كلتا 
التجربتني.

خبرة ما بعد التسويق   6.2

تم الكشف عن اآلثار الضارة التالية خالل استخدام SUTAB بعد املصادقة عليه. ولكون هذه اآلثار أبلغ عنها طواعية عدد غري مؤكد من األفراد، فمن غري املمكن دامئًا 
تقدير تواترها بشكل موثوق أو تحديد أي عالقة سببية بينها وبني التعرض للدواء.

آثار مِعدية معوية: تقرُّح مِعدي، التهاب مِعدي

فرط الحساسية: التأق والوذمة الوعائية وضيق التنفس والطفح الجلدي والحكة واألرتيكاريا ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.7([

التفاعالت الدوائية   7

األدوية التي قد تزيد من مخاطر االضطرابات في السوائل والكهارل   7.1

توخ الحذر عند وصف عقار SUTAB للمرىض الذين يتناولون األدوية التي تزيد من خطر حدوث اضطرابات يف السوائل والكهارل أو قد تزيد من مخاطر األعراض 
الجانبية وحدوث نوبات، وعدم انتظام رضبات القلب، ومتالزمة QT طويلة األمد يف حال وجود اضطرابات يف السوائل والكهارل ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.1، 

.])5.4 ،5.3 ،5.2

احتمالية انخفاض امتصاص الدواء   7.2

ميكن أن يقلل SUTAB من امتصاص األدوية األخرى التي يتم تناولها معه ]انظر الجرعة وطريقة التعاطي )2.1([:

.SUTAB تناول األدوية األخرى عن طريق الفم قبل ساعة واحدة عىل األقل من بدء كل جرعة من  •  

تناول املضادات الحيوية الترتاسيكلني والفلوروكينولون، والحديد والديجوكسني والكلوربرومازين والبنسيالمني قبل ساعتني عىل األقل وليس أقل من 6 ساعات   •  
بعد تناول كل جرعة من SUTAB لتجنب االستخالب باملغنيسيوم.

المسهالت المنبهة   7.3

قد يؤدي االستخدام املتزامن للمسهالت املنبهة وعقار SUTAB إىل زيادة خطر تقرح الغشاء املخاطي أو التهاب القولون اإلقفاري. تجنب استخدام املسهالت املنبهة 
)عىل سبيل املثال، بيساكوديل، بيكوسلفات الصوديوم( أثناء تناول SUTAB ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.5([.

االستخدام مع فئات معينة   8

الحمل   8.1

ملخص املخاطر

ال توجد بيانات متاحة حول استخدام SUTAB مع النساء الحوامل لتقييم املخاطر املرتبطة باستخدام العقار من عيوب خلقية رئيسية أو إجهاض أو آثار سلبية عىل 
.)SUTAB( األم أو الجنني. ومل يتم إجراء أي دراسات متعلقة بالتكاثر أو النمو يف الحيوانات باستخدام كربيتات الصوديوم، وكربيتات املغنيسيوم، وكلوريد البوتاسيوم

املخاطر الرئيسية املقدرة للعيوب الخلقية الرئيسية واإلجهاض للفئات املشار إليها غري معروفة. تواجه جميع حاالت الحمل مخاطر رئيسية متمثلة يف حدوث عيوب 



كيف أتناول عقار SUTAB؟

 SUTAB انظر إرشادات االستخدام ملعرفة اإلرشادات املتعلقة بالجرعات. يجب عليك قراءة هذه اإلرشادات واستيعابها واتباعها ليك تتناول
بالطريقة الصحيحة.

تناول SUTAB كام يخربك مقدم الرعاية الصحية بالضبط.  •

تتكون كل جرعة من SUTAB من 12 قرًصا، ويجب تناولها عن طريق رشب 16 أونصة من املاء. ينبغي تناول جرعتني من عقار   •
SUTAB بإجاميل )24 قرًصا( للتحضري الكامل لتنظري القولون. 

من املهم أن ترشب الكمية اإلضافية املوصوفة من املاء واملنصوص عليها يف إرشادات االستخدام ملنع فقدان السوائل )الجفاف(.  •

يتم تناول SUTAB باستخدام طريقة الجرعة املقسمة. انظر إرشادات االستخدام ملزيد من املعلومات.   •

يجب عىل جميع األشخاص الذين يتناولون SUTAB اتباع هذه اإلرشادات العامة قبل يوم واحد من تنظري القولون:  •

◦  ميكنك تناول وجبة إفطار منخفضة البقايا. تشمل األطعمة منخفضة البقايا البيض، والخبز األبيض، والجنب القريش، والزبادي، 
وجريش الذرة، والقهوة، والشاي. 

بعد اإلفطار، ارشب السوائل الشفافة فقط طوال اليوم ويف اليوم التايل أيًضا حتى ساعتني قبل تنظري القولون. توقف عن رشب   ◦
جميع السوائل قبل ساعتني عىل األقل من تنظري القولون. 

بعد تناول الجرعة األوىل من SUTAB - املكونة من )12 قرًصا( - إذا شعرت بأي انتفاخ أو شعرت بأن معدتك مضطربة،   ◦
انتظر وال تتناول الجرعة الثانية - املكونة من 12 قرًصا - حتى تشعر أن معدتك قد تحسنت. 

أثناء تناول SUTAB، ال تفعل ما ييل:  •

تناول أي مسهالت أخرى  ◦
SUTAB تناول أي أدوية عن طريق الفم يف غضون ساعة قبل تناول  ◦
تناول األطعمة الصلبة ومنتجات األلبان مثل الحليب أو رشب الكحول  ◦

أكل أو رشب أي يشء ملون باألحمر أو البنفسجي  ◦
اتصل مبقدم الرعاية الصحية املتابع لحالتك عىل الفورإذا كنت تعاين من القيء الشديد أو عالمات فقدان الكثري من السوائل )الجفاف( أو 

.SUTAB عدم انتظام رضبات القلب أو التشنجات بعد تناول

ما هي اآلثار الجانبية املحتملة لعقار SUTAB؟

ميكن أن يسبب عقار SUTAB آثاًرا جانبية خطرية، منها:

انظر “ما هي أهم املعلومات التي يجب معرفتها عن SUTAB؟”  •

تغيريات يف بعض اختبارات الدم. قد يجري مقدم الرعاية الصحية اختبارات الدم بعد تناول SUTAB لفحص دمك بحثًا عن تغيريات.   •
أخرب مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاين من أعراض فقدان الكثري من السوائل، مبا يف ذلك:

االنتفاخ 	◦ الغثيان  	◦ القيء  	◦
الصداع 	◦ تقلصات يف املعدة )البطن(  	◦ الدوخة  	◦

التبول أقل من املعتاد 	◦
مشكلة يف رشب السوائل الشفافة 	◦

مشاكل يف القلب. قد يتسبب SUTAB يف عدم انتظام رضبات القلب.   •

نوبات.  •

تقرحات األمعاء أو مشاكل األمعاء )التهاب القولون اإلقفاري(. أخرب مقدم الرعاية الصحية عىل الفور إذا كنت تعاين من أمل شديد يف   •
منطقة املعدة )البطن( أو نزيف يف املستقيم. 

ردود فعل تحسسية خطرية. احصل عىل مساعدة طبية عىل الفور إذا كان لديك أي عالمات وأعراض رد فعل تحسيس خطري أثناء تناول   •
SUTAB، مبا يف ذلك:

طفح جلدي  ◦ تورم يديك أو وجهك أو شفتيك أو فمك أو لسانك   ◦
حكة شديدة  ◦ مشاكل يف التنفس   ◦

رقع حمراء بارزة عىل جلدك  ◦
تشمل اآلثار الجانبية األكرث شيوًعا لعقار SUTAB ما ييل:

القيء  • الغثيان   •

آالم يف الجزء العلوي من البطن  • تورم يف منطقة املعدة )انتفاخ البطن(   •

.SUTAB هذه ليست كل اآلثار الجانبية املحتملة لعقار 
 اتصل بطبيبك للحصول عىل املشورة الطبية حول اآلثار الجانبية. ميكنك اإلبالغ عن اآلثار الجانبية إىل إدارة الغذاء والدواء 

.1-800-FDA-1088 عىل

كيف أخزن عقار SUTAB؟

قم بتخزين SUTAB يف درجة حرارة الغرفة بني 68 إىل 77 درجة فهرنهايت )20 إىل 25 درجة مئوية(. 

احفظ SUTAB وجميع األدوية بعيًدا عن متناول األطفال. 

.SUTAB معلومات عامة حول االستخدام اآلمن والفعال لعقار

توصف األدوية أحيانًا ألغراض أخرى غري تلك األغراض املدرجة يف دليل الدواء. ال تستخدم SUTAB يف حاالت أخرى غري املوصوف لها. ال 
تعِط SUTAB ألشخاص آخرين، حتى لو كانوا سيخضعون لنفس اإلجراء الذي خضعت له. فقد يرضهم.

ميكنك أن تطلب من الصيديل أو مقدم الرعاية الصحية الحصول عىل املعلومات املخصصة للمهنيني الصحيني.

ما هي املواد املكونة لعقار SUTAB؟

املواد الفعالة: كربيتات الصوديوم، وكربيتات املغنيسيوم، وكلوريد البوتاسيوم

املواد غري الفعالة: ببويل إيثيلني جاليكول 8000، وكابْريالت الصوديوم، وإيثيلني جاليكول، وكوبوليمر فينيل الكحول

ُصنع بواسطة:

Braintree Laboratories, Inc.

270 Centre Street

Holbrook, MA 02343

ملزيد من املعلومات، قم بزيارة www.braintreelabs.com أو االتصال بالرقم 1-800-874-6756.

متت املراجعة: 2022/01 متت املوافقة عىل دليل الدواء هذا من قبل إدارة الغذاء والدواء األمريكية. 

خلقية أو إجهاض أو آثار سلبية أخرى. يف عموم السكان بالواليات املتحدة، تبلغ املخاطر الرئيسية املقدرة للعيوب الخلقية الرئيسية واإلجهاض يف حاالت الحمل 
املعرتف بها رسيريًا نسبة 2% إىل 4% و15% إىل 20% عىل التوايل.

الرضاعة   8.2

ملخص املخاطر

ال توجد بيانات متاحة تثبت وجود SUTAB يف حليب اإلنسان أو الحيوان، أو آثاره عىل الرضيع، أو تأثريه عىل إنتاج الحليب.

ينبغي النظر يف الفوائد التنموية والصحية للرضاعة الطبيعية جنبًا إىل جنب مع الحاجة الرسيرية لتناول األم عقار SUTAB وأي آثار سلبية محتملة قد تحدث للرضيع 
نتيجة استخدام عقار SUTAB أو الحالة الكامنة لألم.

استخدام األطفال   8.4

مل تثبت سالمة أو فعالية العقار مع املرىض من األطفال.

استخدام المسنين   8.5

من بني 471 مريًضا ممن تناولوا عقار SUTAB يف تجارب رسيرية رئيسية، كان 150 مريًضا )32%( يبلغون من العمر 65 عاًما أو أكرث، و 25 مريًضا )%5( 
يبلغون من العمر 75 عاًما أو أكرث. مل ياُلحظ أي اختالفات يف سالمة SUTAB أو فعاليته بني املرىض املسنني واملرىض األصغر سًنا. من املرجح أن يعاين كبار السن 

من انخفاض وظائف الكبد أو الكىل أو القلب وقد يكونون أكرث عرضة لألعراض الجانبية الناتجة عن االضطرابات يف السوائل والكهارل ]انظر التحذيرات واالحتياطات 
.])5.1(

القصور الكلوي  8.6

استخدم عقار SUTAB بحذر مع املرىض الذين يعانون من القصور الكلوي أو املرىض الذين يتناولون األدوية املصاحبة التي قد تؤثر عىل وظائف الكىل. قد يكون 
هؤالء املرىض معرضني لخطر اإلصابة الكلوية. انصح هؤالء املرىض بأهمية رشب السوائل قبل استخدام عقار SUTAB وطوال استخدامه وبعدها، وفّكر يف إجراء 

اختبارات معملية أساسية وبعد إجراء تنظري القولون )الكهارل، والكرياتينني، ونيرتوجني يوريا الدم( لهؤالء املرىض ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.4([.

الجرعة الزائدة   10

قد تؤدي الجرعة الزائدة التي تزيد عن الجرعة املوىص بها لعقار SUTAB إىل اضطرابات شديدة يف الكهارل، باإلضافة إىل الجفاف ونقص حجم الدم، مع ظهور 
عالمات وأعراض هذه االضطرابات ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.1، 5.2، 5.3(. راقب أي اضطرابات يف السوائل والكهارل وقم بعالج األعراض.

الوصف   11

أقراص SUTAB )كربيتات الصوديوم، وكربيتات املغنيسيوم، وكلوريد البوتاسيوم( عبارة عن مسهل تناضحي يتم تناوله عن طريق الفم ويتم توفريه كزجاجتني، تحتوي 
كل واحدة منهام عىل 12 قرًصا. يحتوي كل قرص عىل: 1.479 جم كربيتات الصوديوم، و0.225 جم كربيتات املغنيسيوم، و0.188 جم كلوريد البوتاسيوم. تشمل 

املواد غري الفعالة: بويل إيثيلني جاليكول 8000، وكابْريالت الصوديوم، وإيثيلني جاليكول، وكوبوليمر فينيل الكحول.

 )USP( كربيتات الصوديوم، وفًقا لدستور األدوية األمرييك

الصيغة الجزيئية هي Na2SO4. متوسط الوزن الجزيئي هو 142.04. الصيغة الرتكيبية هي:

 )USP( كربيتات املغنيسيوم، وفًقا لدستور األدوية األمرييك

الصيغة الجزيئية هي MgSO4. متوسط الوزن الجزيئي هو 120.37. الصيغة الرتكيبية هي:

)USP( كلوريد البوتاسيوم، وفًقا لدستور األدوية األمرييك

الصيغة الجزيئية هي KCl. متوسط الوزن الجزيئي هو 74.55. الصيغة الرتكيبية هي:

الصيدلة السريرية   12

12.1 آلية العمل

طريقة العمل الرئيسية هي التأثري التناضحي لكربيتات الصوديوم وكربيتات املغنيسيوم، مام يُحدث تأثريًا مسهاًل. النتيجة الفسيولوجية هي زيادة احتباس املاء يف 
تجويف القولون، مام يؤدي إىل إخراج براز لنّي القوام.

12.3 الحركية الدوائية

االمتصاص

بعد تناول املرىض يف الدراسات الرسيرية عقار SUTAB عن طريق الفم، تضاعف متوسط تركيز كربيتات الدم حويل 2.5 ضعف بعد مرور 5 إىل 8 ساعات بعد 
الجرعة الثانية )0.61 ميل مول / لرت( مقارنة بخط األساس )0.25 ميل مول / لرت( وعاد إىل خط األساس مرة أخرى بعد مرور 24 إىل 48 ساعة بعد إجراء تنظري 

القولون.

التخلص

يعترب خروج العقار يف الرباز هو الطريق األسايس للتخلص من الكربيتات.

االستخدام مع فئات معينة

املرىض الذين يعانون من القصور الكلوي

 SUTAB متت دراسة كيفية التخلص من الكربيتات بعد تناول منتجات تحتوي عىل كربيتات الصوديوم، وكربيتات البوتاسيوم، وكربيتات املغنيسيوم املشابهة لعقار
لدى املرىض )العدد = 6( ممن يعانون من قصور كلوي متوسط )تصفية الكرياتينني من 30 إىل 49 مل / دقيقة(. يف املرىض الذين يعانون من قصور كلوي متوسط، 

كان متوسط املساحة تحت املنحنى أعىل بنسبة 54% وكان متوسط الرتكيز األقىص للعقار أعىل بنسبة 44% مقارنة باألشخاص األصحاء. عاد متوسط تركيزات 
الكربيتات يف األشخاص األصحاء ويف املرىض الذين يعانون من قصور كلوي متوسط إىل خط األساس بحلول اليوم السادس من تناول أول جرعة. كان إفراز الكربيتات يف 
البول - عىل مدار أكرث من 30 ساعة بعد الجرعة األوىل - أقل بنسبة 16% تقريبًا يف املرىض الذين يعانون من قصور كلوي متوسط مقارنة باألشخاص األصحاء. ال 

تعترب هذه االختالفات ذات مغزى رسيريًا.

املرىض الذين يعانون من القصور الكبدي

متت أيًضا دراسة كيفية التخلص من الكربيتات بعد تناول منتجات تحتوي عىل كربيتات الصوديوم، وكربيتات البوتاسيوم، وكربيتات املغنيسيوم املشابهة لعقار 
SUTAB لدى املرىض )العدد = 6( ممن يعانون من قصور كبدي خفيف إىل متوسط )الدرجتني أ و ب وفًقا لتصنيف تشايلد بو(. كان التعرض املنهجي للكربيتات 

)املساحة تحت املنحنى والرتكيز األقىص للعقار( متشابًها بني األشخاص األصحاء واملرىض الذين يعانون من القصور الكبدي. عاد متوسط تركيزات الكربيتات يف األشخاص 
األصحاء ويف املرىض الذين يعانون من قصور كبدي خفيف إىل متوسط إىل خط األساس بحلول اليوم السادس من تناول أول جرعة. كان إفراز الكربيتات يف البول - 

عىل مدار أكرث من 30 ساعة بعد الجرعة األوىل - مشابًها بني مرىض القصور الكبدي واألشخاص األصحاء. 

علم السموم غير السريرية   13

13.2 علم السموم الحيوانية و/أو علم العقاقير

مل يتم إجراء دراسات متعلقة بالسموم الحيوانية باستخدام كربيتات الصوديوم، وكربيتات املغنيسيوم، وكلوريد البوتاسيوم )SUTAB(. تم إعطاء أمالح كربيتات 
الصوديوم والبوتاسيوم واملغنيسيوم عن طريق الفم )التزقيم( للجرذان والكالب ملدة 28 يوًما بحد أقىص للجرعة اليومية يبلغ 5 جرام / كجم / يوم )حوايل 0.9 و3 
مرات للفرئان والكالب، عىل التوايل، وهي جرعة SUTAB البرشية املوىص بها 45.4 جرام / يوم أو 0.86 جرام / كجم بناًء عىل مساحة سطح الجسم(. يف الفرئان، 
تسببت أمالح الكربيتات يف حدوث إسهال وتغريات يف الكهارل واأليض، مبا يف ذلك نقص كلور الدم، ونقص بوتاسيوم الدم، ونقص صوديوم الدم، وانخفاض األسمولية 

يف الدم، وارتفاع نسبة البيكربونات يف الدم. وتضمنت تغريات كبرية يف وظائف الكىل منها زيادة إفراز الصوديوم املجزأ، وزيادة إفراز الصوديوم والبوتاسيوم عن طريق 
البول، والبول القاعدي يف كل من الذكور واإلناث. باإلضافة إىل ذلك، انخفضت نسبة تصفية الكرياتينني بشكل كبري عند اإلناث عند أعىل جرعة. مل تاُلحظ أي تغيريات 

مجهرية يف الكىل. يف الكالب، تسببت أمالح الكربيتات يف القيء، واإلفراط يف إفراز اللعاب، واإلفراط يف رشب املاء، وفضالت غري طبيعية )براز لنّي أو مخاطي أو إسهال( 
وزيادة يف درجة حموضة البول وإفراز الصوديوم. 

الدراسات السريرية   14

تم تقييم فعالية تنظيف القولون باستخدام عقار SUTAB يف تجربتني عشوائيتني نشطتني خاضعتني للسيطرة، مفردة التعمية، يف عدة مراكز )الدراسة األوىل والدراسة 
الثانية(. أجريت هذه التجارب عىل أشخاص بالغني ممن يخضعون لتنظري القولون لفحص رسطان القولون واملستقيم ومراقبته، أو تنظري القولون التشخييص، مبا يف ذلك 

األشخاص الذين يعانون من آالم يف البطن، واإلسهال، واإلمساك، ومرض التهاب األمعاء غري الحاد.

يف الدراسة األوىل )BLI4700-301; NCT 03404401(، تم إدراج 548 مريًضا بالًغا يف تحليل الفعالية. تراوحت أعامر املرىض من 19 إىل 84 عاًما )متوسط 
العمر 59 عاًما( وكان 56% منهم من اإلناث. وكان التوزيع العرقي كالتايل 78% من أصل قوقازي، و16% من أصل أفريقي أمرييك، و 11% من أصل إسباين 

أو التيني. تم اختيار املرىض عشوائيًا للمشاركة يف أحد نظامي تحضري القولون التاليني: عقار SUTAB أو بويل إيثيلني جاليكول 3350، وكربيتات الصوديوم، وكلوريد 
الصوديوم، وكلوريد البوتاسيوم، وحمض األسكوربيك وأسكوربات الصوديوم للمحلول الفموي. تم إعطاء كال املستحرضين وفًقا لنظام الجرعة املقسمة ]انظر الجرعة 

وطريقة التعاطي )2.2([. اقترص املرىض الذين يتناولون عقار SUTAB عىل وجبة إفطار منخفضة البقايا تليها سوائل شفافة يف اليوم السابق ليوم إجراء تنظري 
القولون؛ تم السامح للمرىض الذين يتلقون مستحرض األمعاء املقارن بتناول وجبة إفطار عادية ووجبة غداء خفيفة، تليها سوائل شفافة و / أو زبادي عىل العشاء. 

أكمل ما يقرب من 97% من املرىض يف الدراسة جرعات التحضري )98% باستخدام عقار SUTAB و95% باستخدام العقار املقارن(.

يف الدراسة الثانية )BLI4700-302; NCT 03261960(، تم إدراج 388 مريًضا بالًغا يف تحليل الفعالية. تراوحت أعامر املرىض من 23 إىل 83 عاًما 
)متوسط العمر 58 عاًما( وكان 58% منهم من اإلناث. وكان التوزيع العرقي كالتايل 94% من أصل قوقازي، و9% من أصل إسباين أو التيني، و5% من أصل 
أفريقي أمرييك. تم اختيار املرىض عشوائيًا للمشاركة يف أحد نظامي تحضري القولون التاليني: عقار SUTAB أو بيكوسلفات الصوديوم، وأكسيد املغنيسيوم، وحمض 

السرتيك الالمايئ للمحلول الفموي. تم إعطاء كال املستحرضين وفًقا لنظام الجرعة املقسمة ]انظر الجرعة وطريقة التعاطي )2.2([. اقترص املرىض الذين يتناولون عقار 
SUTAB عىل وجبة إفطار منخفضة البقايا تليها سوائل شفافة يف اليوم السابق ليوم إجراء تنظري القولون؛ مل يُسمح للمرىض الذين يتلقون مستحرض األمعاء املقارن إال 

برشب السوائل الشفافة فقط يف اليوم السابق ليوم إجراء تنظري القولون. أكمل ما يقرب من 98% من املرىض يف الدراسة جرعات التحضري )98% باستخدام عقار 
SUTAB و99% باستخدام العقار املقارن(.

كانت نقطة النهاية األولية للفعالية يف كل تجربة هي نسبة املرىض الذين تم تنظيف القولون فيهم بنجاح وفًقا للتقييم الذي أجراه اختصايص تنظري القولون املُعّمى 
باستخدام مقياس النقاط األربع املوصوف أدناه. وجرى تعريف النجاح عىل أنه تقييم عام للتنظيف بدرجة 3 )جيد( أو 4 )ممتاز(.

الوصفالدرجةالنقطة

كمية كبرية من بقايا الرباز، يتطلب تحضري إضايف لألمعاء.ضعيف1

براز كاٍف حتى بعد الغسيل والشفط يحول دون ظهور الغشاء املخاطي للقولون بأكمله بشكل مقبول2
واضح. 

يحتاج الرباز والسائل إىل الغسيل والشفط، ولكن يظهر الغشاء املخاطي للقولون بأكمله بشكل جيد3
واضح. 

مجرد قطع صغرية من الرباز / السائل التي ميكن شفطها بسهولة؛ ويظهر الغشاء املخاطي ممتاز4
للقولون بأكمله بشكل واضح. 

النتائج لنقطة النهاية األولية يف الدراستني األوىل والثانية موضحة يف الجدول 3. يف كلتا التجربتني، حقق عقار SUTAB نتائج مكافئة للمقارن.

الجدول 3: نسبة المرضى البالغين الذين نجحوا في التنظيف العامأ في تجربتين مضبوطتين بنظام تقسيم الجرعة

SUTAB
)العدد( %

المقارن

)العدد( %

SUTAB- المقارن

99% مجال الثقةبالفرقب )%(

الدراسة 

األوىل

%92
)257/278(

89%ج
)241/270(

)3.2-, 9.3(هـ3.0

الدراسة 

الثانية

%92
)175/190(

88%د
)174/198(

)4.5-, 10.7(هـ3.1

أ يُقصد بالنجاح التقييم العام للتنظيف عىل النحو التايل 3 )جيد( أو 4 )ممتاز( وفًقا للتقييم املحايد الذي أجراه اختصايص تنظري القولون، وتم تخصيص النقاط عىل 

سحب منظار القولون. 

ب تم تعديل فروق العالج ومجاالت الثقة بواسطة مواقع الدراسة بناًء عىل طريقة مانتل-هانزل 

ج كان املقارن يف الدراسة األوىل بويل إيثيلني جاليكول 3350، وكربيتات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم، وكلوريد البوتاسيوم، وحمض األسكوربيك، وأسكوربات الصوديوم 

للمحلول الفموي

د كان املقارن يف الدراسة الثانية هو بيكوسلفات الصوديوم، وأكسيد املغنيسيوم، وحمض السرتيك الالمايئ للمحلول الفموي

هـ مكايفء

كيف يتم التوريد / التخزين والنقل   16

يحتوي كل قرص SUTAB عىل 1.479 جم كربيتات الصوديوم، و0.225 جم كربيتات املغنيسيوم، و0.188 جم كلوريد البوتاسيوم. تأيت األقراص باللون األبيض 
واألبيض املائل إىل الصفرة، ومغلفة، ومستطيلة الشكل، ومحدبة الوجهني بجوانب مسطحة، منقوش عليها S24 عىل جانب واحد.

تحتوي كل كرتونة من NDC 52268-201-01( SUTAB( عىل: 

زجاجتني، وتحتوي كل زجاجة )NDC 52268-200-01( عىل 12 قرًصا.  •
حاوية واحدة موضح عليها خط لتعبئة املاء مبقدار 16 أونصة.   •

التخزين

يُخزن يف درجة حرارة ترتاوح بني 20 إىل 25 درجة مئوية )68 إىل 77 درجة فهرنهايت(. يُسمح بدرجات حرارة مؤقتة ترتاوح بني 15 إىل 30 درجة مئوية )59 إىل 86 
.)USP( انظر درجة حرارة الغرفة املتحكم فيها وفًقا لدستور األدوية األمرييك .)درجة فهرنهايت

معلومات إرشاد المرضى   17

اطلب من املرىض قراءة بطاقة تعريف املريض املعتمدة من إدارة الغذاء والدواء )دليل الدواء وإرشادات االستخدام(. 

إرشادات املرىض: 

ينبغي تعاطي جرعتني من عقار SUTAB بإجاميل )24 قرًصا( للتحضري الكامل لتنظري القولون. يعادل اثنا عرش )12( قرًصا جرعة واحدة.  •

يجب رشب املاء مع كل جرعة SUTAB ورشب كمية إضافية من املاء بعد كل جرعة.  •

إذا ظهرت أعراض لها عالقة بالتحضري )مثل، الغثيان، االنتفاخ، التشنج(، توقف أو متهل يف معدل رشب الكمية اإلضافية من املاء حتى تتالىش األعراض.  •

.SUTAB عدم تناول مسهالت أخرى أثناء تناول  •

عدم رشب الحليب أو أكل أو رشب أي يشء ملون باألحمر أو البنفسجي.  •

عدم رشب الكحول.  •

.SUTAB عدم تناول أدوية عن طريق الفم يف غضون ساعة قبل تناول كل جرعة من  •

يف حال أخذ املضاد الحيوي تيرتاسيكلني أو فلوروكينولون، الحديد، ديجوكسني، كلوربرومازين، أو بينيسيالمني، خذ تلك األدوية قبل ساعتني عىل األقل و ليس أقل    •
SUTAB من 6 ساعات بعد إستعامل كل جرعة من

تناول كافة أقراص SUTAB مع املاء الالزم قبل ساعتني عىل األقل من إجراء تنظري القولون.   •

االتصال مبقدم الرعاية الصحية يف حالة املعاناة من قيء شديد أو جفاف بعد تناول SUTAB أو يف حال الشعور بعدم انتظام رضبات القلب أو بنوبة ]انظر    •
التحذيرات واالحتياطات )5.1، 5.2، 5.3([.

اطلب الرعاية الطبية عىل الفور يف حال ظهور عالمات أو أعراض رد فعل بسبب فرط الحساسية ]انظر التحذيرات واالحتياطات )5.7([   •

ُصنع بواسطة:

Braintree Laboratories, Inc.

270 Centre Street

Holbrook, MA 02343

هذا املنتج مشمول برباءات االخرتاع التالية: براءة االخرتاع األمريكية 10،143،656,11،033،498

يرجى زيارة www.sebelapharma.com للحصول عىل معلومات عن براءات االخرتاع.
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دليل الدواء

SUTAB®

قراص )كربيتات الصوديوم، وكربيتات املغنيسيوم، وكلوريد البوتاسيوم( لالستخدام عن طريق الفم

.SUTAB اقرأ إرشادات دليل الدواء هذه واستوعبها قبل يومني عىل األقل من إجراء تنظري القولون ومرة أخرى قبل البدء يف تناول

ما هي أهم املعلومات التي يجب معرفتها عن SUTAB؟

ميكن أن يسبب عقار SUTAB ومستحرضات األمعاء األخرى آثاًرا جانبية خطرية، منها:

فقدان خطري لسوائل الجسم )الجفاف( وتغريات يف تركيز أمالح الدم )الكهارل( يف الجسم.

ميكن أن تسبب هذه التغيريات:

رضبات قلب غري منتظمة ميكن أن تسبب الوفاة.  •

نوبات. قد تحدث لك نوبات حتى لو مل يسبق لك التعرض لها.  •

مشاكل يف الكىل.  •

عند تناول SUTAB، ستكون فرصتك يف فقدان السوائل وحدوث تغريات يف األمالح أعىل إذا كنت:

تعاين من مشاكل يف القلب.  •

تعاين من مشاكل يف الكىل.  •

.)NSAID( أو مضادات االلتهاب غري الستريويدية )تتناول حبوب املاء )مدرات البول  •

أخرب مقدم الرعاية الصحية عىل الفور إذا كنت تعاين من أي من هذه األعراض املتعلقة بفقدان الكثري من السوائل )الجفاف( عند تناول 

:SUTAB

التبول أقل من املعدل املعتاد  • القيء   •

الصداع  • الدوخة   •

انظر “ما هي اآلثار الجانبية املحتملة لعقار SUTAB؟” ملزيد من املعلومات حول اآلثار الجانبية.

ما هو SUTAB؟

SUTAB هو دواء يستخدمه البالغون لتنظيف القولون قبل إجراء تنظري القولون. ينظف SUTAB القولون عن طريق التسبب يف 
اإلسهال. يساعد تنظيف القولون مقدم الرعاية الصحية عىل رؤية الجزء الداخيل من القولون بشكل أكرث وضوًحا أثناء إجراء تنظري القولون.

مل تُجَر تجارب ملعرفة ما إذا كان SUTAB آمًنا وفعااًل مع األطفال.

ال تتناول SUTAB إذا أخربك مقدم الرعاية الصحية أن لديك:

حاجزًا يف أمعائك )انسداد( أو مشكلًة يف تحرك الطعام ببطء شديد عرب األمعاء )التغلف املعوي(  •

فتحًة يف جدار املعدة أو األمعاء )انثقاب األمعاء(.  •

أمعاًء متوسعة للغاية )التهاب القولون السمي أو تضخم القولون السمي(  •

مشاكل يف إفراغ الطعام والسوائل من معدتك )احتباس معدي(  •

.SUTAB انظر نهاية دليل الدواء هذا لالطالع عىل قامئة كاملة من مكونات .SUTAB الحساسية تجاه أيٍّ من مكونات  •

قبل تناول SUTAB، أخرب مقدم الرعاية الصحية بجميع حاالتك الطبية، مبا فيها إذا كنت:

تعاين من مشاكل يف القلب.  •

تعاين من مشاكل يف املعدة أو األمعاء مبا يف ذلك التهاب القولون التقرحي.   •

تعاين من مشاكل يف البلع أو ارتجاع املريء.  •

لديك تاريًخا من النوبات.  •

تقلع عن رشب الكحول أو تناول البنزوديازيبينات.   •

لديك مستوًى منخفًضا من ملح الدم )الصوديوم(.  •

تعاين من مشاكل يف الكىل.  •

حاماًل. مل تُجَر تجارب ملعرفة ما إذا كان SUTAB يؤثر عىل الجنني أم ال. تحديث إىل مقدم الرعاية الصحية إذا كنِت حامالً.  •

ترضعني طفلك رضاعة طبيعية أو تخططني لذلك. مل تُجَر تجارب ملعرفة ما إذا كان SUTAB ينتقل إىل حليب األم. يجب أن تقرري   •
أنِت ومقدم الرعاية الصحية ما إذا كنِت ستتناولني SUTAB أثناء الرضاعة الطبيعية أم ال.

أخرب مقدم الرعاية الصحية بجميع األدوية التي تتناولها، مبا يف ذلك األدوية املوصوفة وغري املوصوفة والفيتامينات واملكمالت العشبية.

قد يؤثر SUTAB عىل مفعول األدوية األخرى. قد ال يتم امتصاص األدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم بشكل مالئم يف حال تناولها 
.SUTAB خالل ساعة واحدة قبل بدء كل جرعة من

أخرب مقدم الرعاية الصحية خاصًة إذا كنت تتناول:

أدوية لضغط الدم أو مشاكل القلب.  •

أدوية ملشاكل الكىل.  •

أدوية للنوبات.  •

حبوب املاء )مدرات البول(.  •

 .)NSAID( مضادات االلتهاب غري الستريويدية  •

أدوية لالكتئاب أو غريها من مشاكل الصحة العقلية.  •

 .SUTAB مسهالت. ال تتناول مسهالت أخرى طوال استخدام أقراص  •

يجب تناول األدوية التالية قبل ساعتني عىل األقل من بدء كل جرعة من SUTAB وليس أقل من 6 ساعات بعد تناول كل جرعة من 
 .SUTAB

الكلوربرومازين  • الحديد   • الترتاسيكلني   •

البنسيالمني  • الديجوكسني   • مضادات الفلوروكينولون الحيوية   •

اسأل مقدم الرعاية الصحية أو الصيديل للحصول عىل قامئة بهذه األدوية إذا مل تكن متأكًدا مام إذا كنت تتناول أيًا من األدوية املذكورة 
أعاله.

إعرف األدوية التي تتناولها. احتفظ بقامئة هذه األدوية لتعرضها عىل مقدم الرعاية الصحية والصيديل عندما تحصل عىل دواء جديد.


