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لقد تم صرف عقار إكسجيد لك بوصفة 
طبية من طبيبك 

اتبع التعليمات التالية لتتعاطاه بالطريقة املنا�سبة:
· تناول اإك�سجيد على معدة خالية، وقبل تناولك اأي طعام 	

نف�ص  يف  تناوله  االأف�سل  ومن  االأقل  على  �ساعة  بن�سف 
التوقيت يف كل يوم.

· ال مت�سغ اأو تهر�ص باأ�سنانك اأو تبتلع حبوب اإك�سجيد.	

· �سع حبوب اإك�سجيد يف كاأ�ص من املاء اأو ع�سري الربتقال 	
اأو  املكربنة  املياه  ت�ستعمل  وال  مللرت(   200-100 �سعة   (

احلليب.

· حرك احلبوب يف ال�سائل حتى حت�سل على حملول معلق.	

· ا�سرب املحلول مب�سرة.	

· اأو 	 املاء  من  �سغرية  كمية  اأ�سف  املحلول  �سرب  بعد 
الع�سري اإىل ما تبقى يف الكاأ�ص من اأي بقايا من الدواء. 

· ا�سرب ما تبقى من املحلول لت�سمن تعاطي كمية اإك�سجيد 	
كاملة.

· القيام مبا 	 اإك�سجيد فعليك  اإذا فاتك تعاطي جرعة من 
يلي:

خذ اجلرعة التي فاتتك مبا�سرة.. 1

يف حالة تذكر اجلرعة عند اقرتاب وقت اجلرعة . 2
التالية وغريها من  تعاطي اجلرعة  التالية، عليك 

اجلرعات يف مواعيدها واإهمال اجلرعة الفائتة.

ال تاأخذ جرعة م�ساعفة.. 3

· راجع طبيبك اإذا ما �سعرت باأية اأعرا�ص غري اعتيادية اأو 	
اأية اأعرا�ص جانبية غري مريحة.

· يجب تخزين دواء اإك�سجيد يف درجة حرارة اأقل من 30 	
التي حتفظه  علبته  من  اإخراجه  يجب  وال  مئوية،  درجة 

من الرطوبة. 

 
 You have been prescribed 

Exjade by your Doctor 
Follow the below instructions for proper 
Exjade intake: 

	· Take Exjade on an emply stomach at 
least 30 minutes before every day.

	· Do not chew or crunch with your 
teeth, cut the tablet, or swallow it. 

	· Place the tablets in a glass of water, 
orange juice (100-200m). Don’t use 
carbonated drinks or milk.

	· Stir the mix until a fine suspension 
is obtained.

• Drink the mix immediately.
• Then add little water or juice to the same 

glass to re-suspend any remaining residue.
If you missed your dose, you must do the 
following: 
1- Take the dose which you missed immediately.
2- If you remember to take the dose too close 
to the next dose, you should skip the dose you 
missed and take the next regular time dose; 
ignore the missed dose in this case.
3- DO NOT take a double dose. 
• Consult your physician if you experience 

any unusual symptom or side effect that is 
worrying you.

• Do not store Exjade at above 30 C, and 
keep in original package to protect from 
moisture.   


