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عزيزتي المريضة، عزيزي المريض:

قام طبيبك / قامت طبيبتك بوصف Laif® 900 لحضرتك. Laif® 900 هو دواء نباتي لعالج حاالت 
اإلكتئاب المتواترة الخفيفة والمتوسطة.

يمر على كل فرد منا أن يكون حزيناً أو محبطاً أو ليس فيه شيء من الطاقة. هذه المراحل مهمة ألنها  
تساعدنا في استيعاب الخبرات المتعددة ونتائج الحياة اليومية.

قد تؤدي بعض المواقف الحياتية أو األعباء الكبيرة أو الضغوط النفسية الكثيرة مع الوقت إلى هبوط 
نفسي وروحي. غالباً ما تكون العاقبة لذلك العوارض المرضية المعهودة مثل الخمول أو تعكر 

المزاج أو انعدام الرغبة. هنا يكون األمر كذلك لعلة اضطراب استقالبي في المخ. النواقل العصبية 
المسؤولة عن المزاج والحركة والنوم خرجت عن توازنها. هذا له تأثيره على األحاسيس واألفكار 

والنشاط والنوم.

يستطيع Laif® 900 أن يعيد التوازن المضطرب للنواقل العصبية إلى ما كانت عليه ويؤثر من خالل 
ذلك بشكل محسن وموازن للمزاج. بيد أنكم تحتاجون لهذا العالج شيئاً من الصبر ألن الدواء 

يحتاج بعض الوقت ضد المزاج المكتئب لكي يستطيع بسط كامل فعاليته عليه. ولكن أيضاً 
عندما تتحسن حالتك: تحدث مع طبيبك / طبيبتك قبل أن تتوقف عن تناول الدواء.

نتمنى لكم كل التحسن
شركتكم باير فيتال ش.ذ.م.م

للمرضى  معلومات 
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Laif® 900

متى وكم مرة يجب علي تناول Laif® 900 ؟
تناول حبة واحدة يومياً صباحاً بعد الفطور.

متى يبدأ تأثير Laif® 900 ؟
بعد  مباشرة  اإلكتئاب  لحاالت  المضادة  األدوية  تأثير  يبدأ  ال 
األدوية  هذه  لأللم.  المضادة  األدوية  في  تعرفونها  كما  تناولها 
تحتاج إلى بعض الوقت حتى تستطيع أن تبسط كامل فعاليتها. 
خالل 4 أسابيع يجب أن تالحظون تحسناً ملموساً في أعراضكم 

المرضية.

كيف يؤثر Laif® 900 ؟
في  العصبية  النواقل  توازن  اختالل  من  اإلكتئاب  حاالت  تأتي 
إلى  المضطرب  التوازن  يعيد  أن   Laif® 900 يستطيع  المخ. 
بذلك  والنوم.  والحركة  المزاج  عن  المسؤولة  الطبيعية  حالته 
بحيث  له  وموازناً  للمزاج  محسناً   Laif® 900 تأثير  يكون 
والحيوية  الطاقة  وتمتلكون  أفضل  بشكل  تناموا  أن  تستطيعون 

على مدار اليوم.

أشعر  عندما   Laif® 900 تناول  عن  أتوقف  أن  أستطيع  هل 
بالتحسن؟

األعراض  اختفاء  بعد  الدواء  تناول  فإن  المرض  عودة  لتجنب 
قبل  الطبيبة   / الطبيب  إلى  التحدث  الرجاء  المرضية مهم جداً. 

التوقف عن تناول الدواء.

ماذا يجب علي مراعاته عند تناول الدواء بنفس الوقت „حبة 
منع الحمل“؟

عند تناولك الدواء بنفس الوقت مع „حبة منع الحمل“ من الممكن 
أن يحدث نزف دموي وأن يكون بذلك تأثير „حبة منع الحمل“ غير 

فعال ، ولذلك ينصح باستخدام طريقة إضافية للوقاية من الحمل.

ماهي المضاعفات الجانبية التي يمكن أن تحدث؟
Laif® 900 متوافق صحياً بشكل جيد. يمكن أن تحدث استجابات 
أرق.  أو  إعياء  أو  معوية،  معدية  شكاوى  أو  تحسسية،  جلدية 
وبشكل خاص فإن األشخاص أصحاب الجلد الفاتح يكون لديهم 
حساسية جلدية مرتفعة إذا تعرضوا ألشعة الشمس لوقت طويل. 
قد يعاني هؤالء األشخاص على وجه الخصوص من أحاسيس 
غير طبيعية مثل الوخز، أو حساسية األلم أو حساسية من البرد، 
أو حرقان أو احمرار مواضع البشرة المعرضة ألشعة الشمس.

 

أثناء العالج بـ Laif® 900 يجب عليكم بشكل عام أن تتجنبوا 
توليد األشعة  الحادة وجهاز  الطويلة والشمس  الشمس  حمامات 

فوق البنفسجية )سوالريوم(. 

إذا أصبح لون البول فاقع الصفار فال يوجد داع للقلق ألن هذا يأتي 
من الصبغة الطبيعية فيتامين ب2 لغالف الحبة الدوائية.

كيف هي الطبيعة التوافقية لـ Laif® 900 ؟
Laif® 900 ال يوجد إدمان من خالل

اليومية  إن Laif® 900 المضاد لإلكتئاب ال يقيدكم في حياتكم 
وفي حياتكم العملية. عالوة على ذلك فهو ال يؤثر على الرغبة 

الجنسية وال يؤدي إلى زيادات في الوزن.

السوالريوم  وجلسات  الطويلة،  الشمس  حمامات  تجنبت  إذا 
والمصابيح الشمسية وتقوم بدهان كريم الحماية من أشعة الشمس 
فإنه  عام،  بشكٍل  به  موصى  أمر  وهو  بشرتك،  لنوع  المناسب 
يمكن تناول Laif® 900 طوال العام – حتى في فصل الصيف.

مثل  العرن،  نبتة  من  فعالة  مواد  على  تحتوي  التي   األدوية 
Laif® 900، قد تتداخل دوائيًا مع المواد الفعالة الطبية األخرى. لذلك، 

يرجى التحدث مع طبيبك إذا كنت تتناول أدوية أخرى.

معلومات متممة تجدونها في معلومات االستخدام المرفقة مع الدواء.

إذا كانت لديكم أسئلة حول مرضكم أو حول العالج بـ Laif® 900 فيرجى التحدث لطبيبكم المعالج.

Laif® 900 هو دواء نباتي لعالج حاالت اإلكتئاب المتواترةالخفيفة والمتوسطة.

مالحظات حول المعالجة بـ


