
 

Depakine® Chrono 500 mg prolonged-release scored film-coated tablets 
Sodium valproate 

 This medicine is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety 
information. You can help by reporting any side effects you may get. See the end of section 4 for how 
to report side effects. 

WARNING 
DEPAKINE CHRONO CAN SERIOUSLY HARM AN UNBORN CHILD WHEN TAKEN DURING 
PREGNANCY. 
Children exposed to valproate in utero have a high risk of serious developmental disorders 
(mental and physical) and behavioural disturbances (up to 30 to 40% of cases) and/or birth 
defects (approximately 11% of cases). 
If you are a female child, a female adolescent, a woman of childbearing age: 

• your doctor will only prescribe valproate for you if other treatments are not effective or not 
tolerated.  

• if no other treatment is possible, valproate will be prescribed for you and dispensed under the 
very strict conditions of a Pregnancy Prevention Programme, which aims to prevent any 
pregnancy. 

If valproate has been prescribed for you and you are a woman able to have a baby, you must, 
in particular: 

• use at least 1 effective method of birth control without interruptions during your entire 
treatment with Depakine Chrono. Your doctor will discuss this with you but you must also 
follow the advice in section 2 of this leaflet. 

• schedule an urgent appointment with your doctor if you want to become pregnant or if you 
think you are pregnant. 

• not stop taking Depakine Chrono unless your doctor tells you to as your condition may 
become worse. 

Make sure that you have read and understood the Patient Guide and signed the annual Risk 
Acknowledgment Form given to you by your specialist experienced in the management of 
epilepsy. 
Ask your doctor or pharmacist for advice. 

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, ask your doctor or pharmacist. 
• 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 to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects 

not listed in this leaflet. See section 4. 
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1. What Depakine Chrono 500 mg prolonged-release scored film-coated tablets are and 
what they are used for  

Pharmacotherapeutic group: ANTIEPILEPTICS, ATC code: N03AG01. 



 

Depakine Chrono belongs to a family of medicines called antiepileptics. 

This medicine is used to treat various types of seizures in adults and children over 6 years of age and 
weighing at least 17 kg. 

2. What you need to know before you take Depakine Chrono 500 mg prolonged-release 
scored film-coated tablets  

Do not take Depakine Chrono 500 mg prolonged-release scored film-coated tablets: 

• if you are pregnant, unless no other epilepsy treatment works for you (see below “Pregnancy, 
breast-feeding and fertility – Important advice for women”),  

• if you are a woman able to have a baby, unless no other epilepsy treatment works for you and you 
are able to follow all the steps of the Pregnancy Prevention Plan (see below “Pregnancy, breast-
feeding and fertility – Important advice for women”), 

• if you are allergic to the active substance (sodium valproate) or any of the other ingredients of this 
medicine (listed in section 6), 

• if you are allergic to a medicine in the same family as valproate (valproate semisodium, valpromide), 
• if you have liver disease (acute or chronic hepatitis), 
• if you or a member of your family have ever had serious liver disease, particularly related to use of 

a medicine, 
• if you have hepatic porphyria (hereditary liver disease), 
• if you have a genetic problem causing a mitochondrial disorder (e.g. Alpers-Huttenlocher 

Syndrome), 
• if you have a known metabolic disorder, such as a urea cycle disorder (see "Warnings and 

precautions"), 
• if you are currently taking the following medicine: 

o St. John’s Wort (plant used to treat depression). 

Warnings and precautions 

This medicine can, in very rare cases, cause liver damage (hepatitis) or pancreas damage 
(pancreatitis), which can be serious and life-threatening. 

Your doctor will prescribe blood tests to regularly monitor your liver function, particularly during the 
first 6 months of treatment. 

Inform your doctor immediately if any of the following signs appear: 

• sudden fatigue, loss of appetite, exhaustion, drowsiness, swelling of the legs, general malaise, 
• repeated vomiting, nausea, stomach or bowel pain, yellow colour of the skin or eyes (jaundice), 
• recurrence of epileptic seizures even though you are taking your treatment correctly. 

• Before taking this medicine, tell your doctor if you have kidney disease (renal insufficiency), 
systemic lupus erythematosus (rare disease) or hereditary enzyme deficiencies, particularly an 
enzyme deficiency of the urea cycle that can cause increased amounts of ammonium in the blood, 
or a genetic problem causing a mitochondrial disorder (including in your family). 

• If you are scheduled to have surgery, you must inform the medical personnel that you are taking 
this medicine. 

• At the start of treatment, your doctor will check that you are not pregnant and that you have a method 
of contraception (see “Pregnancy”). 

• As with other antiepileptics, taking this medicine can lead to your seizures worsening or becoming 
more frequent; you may even experience a different type of seizure. 

• This medicine can cause weight gain. Your doctor will recommend that you take certain dietary 
measures and will monitor your weight. 

• Self-destructive or suicidal thoughts have also been observed in a small number of people treated 
with antiepileptics such as Depakine Chrono. If you have these kinds of thoughts, contact your 
doctor immediately. 

• If you have carnitine palmitoyltransferase (CPT) type II deficiency (hereditary metabolic disease), 
the risk of developing serious muscle problems (rhabdomyolysis) is higher with this medicine. 

• Inform your doctor if you have symptoms such as tremor, stiffness of the limbs and difficulty 
walking (extrapyramidal disorders) or memory and mental capacity disorders. He or she will try to 
find out whether they are caused by an underlying disease or by Depakine Chrono. It may be 
necessary to stop treatment. 



 

Inform your doctor if your child is taking another antiepileptic treatment or has another neurological or 
metabolic disease or severe forms of epilepsy. 

Other medicines and Depakine Chrono 500 mg prolonged-release scored film-coated tablets 
You must never take this medicine if you are taking the following medicine: 

• St. John's Wort (plant-based medicine used to treat depression). 

Unless instructed otherwise by your doctor, you should not take this medicine if you are taking: 

• Lamotrigine (another medicine used to treat epileptic seizures); 
• Penems (antibiotics used to treat bacterial infections). 

Tell your doctor if you are taking: 

• Acetazolamide-containing medicines (medicines used to lower eye pressure or carbon dioxide 
levels in the blood). 

• Antibiotics (medicines containing aztreonam or rifampicin). 
• Other antiepileptic medicines (medicines containing carbamazepine, felbamate, phenytoin, 

fosphenytoin, primidone, phenobarbital, rufinamide, topiramate or zonisamide). 
• Nimodipine: Depakine Chrono can increase the effects of nimodipine (medicine used to prevent 

complications that can occur after bleeding in the brain).  
• Oestrogen-containing products (including some birth control pills). 
• Propofol (anaesthetic medicine). 
• Zidovudine-containing medicines (medicines used to treat HIV infection (Human 

Immunodeficiency Virus)). 
• Lithium-containing medicines (medicines used to treat mood disorders). 
• medicines containing metamizole (medicines used to treat pain and fever). 

 

Specifically in children under 3 years of age, you must avoid giving medicines that contain aspirin during 
treatment. 

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines. 

Depakine Chrono 500 mg prolonged-release scored film-coated tablets with food, drink and 
alcohol 
Use of alcoholic beverages is not recommended during treatment with Depakine Chrono. 

Pregnancy, breast-feeding and fertility 
Pregnancy 
Important advice for women 
Valproate is harmful to unborn babies if taken during pregnancy. Therefore: 

• If you are a female child, female adolescent or woman of childbearing age, your doctor may 
not prescribe valproate for you unless other treatments are ineffective or not tolerated. If no 
other treatment is possible, valproate will be prescribed for you and dispensed under the 
very strict conditions described below. 

• Make sure that you have read the Patient Guide given to you by your doctor. Your doctor will 
discuss the Annual Risk Acknowledgment Form with you and ask you to sign and keep it. 
You must show it to the pharmacist every time you pick up your medicine, along with the 
doctor’s prescription. This Form certifies that the risks have been explained to you and that 
you agree to comply with the conditions below. Your pharmacist will also give you a Patient 
Card to remind you of the risks associated with taking valproate during pregnancy. 

You must not take Depakine Chrono: 

• if you are pregnant, unless no other epilepsy treatment works for you,  
• if you are a woman of childbearing age, unless no other epilepsy treatment works for you and you 

are able to follow all the steps of the Pregnancy Prevention Plan. 

The risks of valproate when taken during pregnancy  

• Talk to your doctor immediately if you are planning to have a baby, are pregnant or think you might 
be pregnant. 



 

• Valproate carries a risk for the unborn baby if taken during pregnancy. The higher the dose, the 
higher the risks but all doses carry a risk, including when valproate is used in combination with 
other medicines to treat epilepsy. 

• When taken by pregnant women, valproate can cause serious birth defects, and can harm the 
development i(ntellectual, motor, behavioural) of the child as it grows.  

• The most common birth defects which have been reported include spina bifida (where the bones of 
the spine are not properly developed); facial, upper lip, palate and skull malformations; heart, kidney, 
urinary tract and sexual organ malformations; limb defects and multiple associated malformations 
affecting various organs and parts of the body. Birth defects can lead to disabilities that can be 
severe.  

• Hearing disorders and hearing loss have been reported in children exposed to valproate during 
pregnancy. 

• Eye malformations have been reported in children exposed to valproate during pregnancy in 
association with other birth defects. These eye malformations can affect vision. 

• If you take valproate during pregnancy you have a higher risk than other women of having a child 
with birth defects that require medical treatment. Because valproate has been used for many years 
we know that in women who take valproate around 11 babies in every 100 will have birth 
defects. This compares to 2-3 babies in every 100 born to women who do not have epilepsy. 

• It is estimated that up to 30-40% of pre-school children whose mothers took valproate during 
pregnancy may have problems with early childhood development. Children affected can be 
slow to walk and talk, intellectually less able than other children, and have difficulty with 
language and memory. 

• Autistic spectrum disorders are more often diagnosed in children exposed to valproate 
during pregnancy. 

• There is some evidence that children exposed to valproate during pregnancy are at 
increased risk of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 

• Before prescribing this medicine to you, your doctor will have explained what might happen to 
your baby if you become pregnant while taking valproate. If you decide later you want to have 
a baby you must not stop taking your medicine or your method of contraception until you have 
discussed this with your doctor. 

• If you are a parent or a caregiver of a female child treated with valproate, you should contact the 
doctor once your child using valproate has her first period. 

• Some birth control pills (oestrogen-containing birth control pills) may lower valproate levels in your 
blood. Make sure you talk to your doctor about the method of birth control that is the most 
appropriate for you. 

Please choose and read the situations which apply to you from the situations described below: 
o I AM STARTING TREATMENT WITH Depakine Chrono  
o I AM TAKING Depakine Chrono AND NOT PLANNING TO HAVE A BABY  
o I AM TAKING Depakine Chrono AND PLANNING TO HAVE A BABY  
o I AM PREGNANT AND I AM TAKING Depakine Chrono 

I AM STARTING TREATMENT WITH Depakine Chrono 
If this is the first time you have been prescribed Depakine Chrono, your doctor will have explained the 
risks to an unborn child if you become pregnant. Once you are able to have a baby, you will need to 
make sure you use at least 1 effective method of contraception without interruption throughout 
your treatment with Depakine Chrono. Talk to your doctor, gynaecologist or family planning clinic if 
you need advice on contraception. 

Key messages: 

• Before starting treatment, your doctor will have to make sure that no treatment other than valproate 
works for you. 

• Your doctor will ask you to do a pregnancy test before you start taking this medicine. Pregnancy 
must be excluded before start of treatment with Depakine Chrono with the result of a pregnancy 
test, confirmed by your doctor. 

• You must use at least 1 effective method of birth control (preferably an intrauterine device or a 
contraceptive implant) or 2 effective methods that work differently (for example, the Pill and a 
condom) during your entire treatment with Depakine Chrono. 

• You must discuss the appropriate methods of birth control with your doctor. Your doctor will give 
you information on preventing pregnancy, and may refer you to a specialist for advice on birth 
control. 



 

• You must get regular (at least annual) appointments with a specialist experienced in the 
management of epilepsy. During this visit your doctor will make sure you are well aware and have 
understood all the risks and advice related to the use of valproate during pregnancy. 

• Tell your doctor you want to have a baby before stopping your birth control. 
• Schedule an urgent appointment with your specialist experienced in the management of epilepsy if 

you are pregnant or think you might be pregnant. 

I AM TAKING Depakine Chrono AND NOT PLANNING TO HAVE A BABY  
If you are continuing treatment with Depakine Chrono but you are not planning to have a baby 
make sure you are using at least 1 effective method of contraception without interruption during 
your entire treatment with Depakine Chrono. Talk to your doctor, gynaecologist or family planning 
clinic if you need advice on contraception. 

Key messages: 

• Your specialist must check regularly (at least once a year) whether any treatment other than 
valproate works for you.  

• You must use at least 1 effective method of contraception (preferably an intrauterine device or a 
contraceptive implant) or 2 effective methods that work differently (for example, the Pill and a 
condom) during your entire treatment with Depakine Chrono. 

• You must discuss the appropriate methods of birth control with your doctor. Your doctor will give 
you information on preventing pregnancy, and may refer you to a specialist for advice on birth 
control. 

• You must get regular (at least annual) appointments with a specialist experienced in the 
management of epilepsy. During this visit your doctor will make sure you are well aware and have 
understood all the risks and advice related to the use of valproate during pregnancy. 

• Tell your doctor you want to have a baby before stopping your birth control. 
• Schedule an urgent appointment with your specialist experienced in the management of epilepsy if 

you are pregnant or think you might be pregnant. 

I AM TAKING Depakine Chrono AND PLANNING TO HAVE A BABY 
Babies born to mothers who have been on valproate are at serious risk of birth defects and problems 
with development which can be seriously debilitating. If you are planning to have a baby, first 
schedule an appointment with your specialist experienced in the management of epilepsy.  
Do not stop taking Depakine Chrono or your contraception until you have discussed this with your doctor. 
Your doctor will advise you further and refer you to a specialist experienced in the management of 
epilepsy, so that alternative treatment options can be evaluated early on. Your specialist can put several 
actions in place so that your pregnancy goes as smoothly as possible and any risks to you and your 
unborn child are reduced as much as possible. 

Your specialist will have to do everything possible to stop treatment with Depakine Chrono a 
long time before you become pregnant – this is to make sure your illness is stable. In exceptional 
circumstances when this is not possible, see the following paragraph (“I AM PREGNANT AND I AM 
TAKING Depakine Chrono”). 

Ask your doctor about taking folic acid when planning to have a baby. Folic acid can lower the general 
risk of spina bifida and early miscarriage that exists with all pregnancies. However, it is unlikely that it 
will reduce the risk of birth defects associated with valproate use. 

Key messages: 

• Do not stop taking Depakine Chrono unless your doctor tells you to. 
• Do not stop using your methods of birth control before you have talked to your doctor and worked 

together on a plan to ensure your condition is controlled and the risks to your baby are reduced. 
• First schedule an appointment with your doctor. During this visit your doctor will make sure you are 

well aware and have understood all the risks and advice related to the use of valproate during 
pregnancy.  

• Your doctor will try to stop treatment with Depakine Chrono a long time before you become pregnant. 
• Schedule an urgent appointment with your specialist experienced in the management of epilepsy if 

you are pregnant or think you might be pregnant. 

I AM PREGNANT AND I AM TAKING Depakine Chrono 
Babies born to mothers who have been on valproate are at serious risk of birth defects and problems 
with intellectual, motor and behavioural development which can be seriously debilitating. Do not stop 



 

taking Depakine Chrono unless your doctor tells you to as your condition may become worse. Schedule 
an urgent appointment with your specialist experienced in the management of epilepsy if you 
are pregnant or think you might be pregnant. 
• your doctor will advise you further.  
• your doctor will have to try to stop treatment and evaluate all other treatment options. 
In the exceptional circumstances when Depakine Chrono is the only available treatment option during 
pregnancy: 
• your doctor can refer you to a specialist so that you and your partner could receive counselling and 

support regarding the valproate-exposed pregnancy. 
• your specialist will try to reduce the prescribed dose. 
• you will be monitored very closely both for the management of your underlying condition and to 

check how your unborn child is developing.  
• Ask your doctor about taking folic acid. Folic acid can lower the general risk of spina bifida and early 

miscarriage that exists with all pregnancies. However, it is unlikely that it will reduce the risk of birth 
defects associated with valproate use. 

• Before the birth: your doctor will prescribe certain vitamins for you so that this medicine does not 
cause bleeding during the first few days of your baby’s life or bone deformities.  

• After the birth: an injection of vitamin K may also be prescribed for your baby after birth to prevent 
bleeding. 

• In the child: inform the doctor(s) monitoring your child that you were treated with valproate during 
pregnancy. He or she will implement strict monitoring of your child’s neurological development in 
order to provide your child with specialised care as early as possible if necessary. 

Key messages: 

• Schedule an urgent appointment with your specialist experienced in the management of epilepsy if 
you are pregnant or think you might be pregnant. 

• Do not stop taking Depakine Chrono unless your specialist tells you to. 
• Your specialist experienced in the treatment of epilepsy must evaluate all of the options for stopping 

this treatment.  
• Your specialist must give you complete information about the risks related to the use of Depakine 

Chrono during pregnancy, including the risk of malformations (birth defects)  and developmental 
disorders (intellectual, motor, behavioural) in children. 

• Make sure you are referred to a specialist for prenatal monitoring in order to detect possible 
occurrences of malformations. 

• Inform the doctors who will be monitoring your child that you took Depakine Chrono during your 
pregnancy. They will implement strict monitoring of the child’s neurological development. 

Breast-feeding 
You must not breast-feed during treatment with this medicine unless otherwise indicated by your doctor. 

Talk to your doctor or pharmacist before taking any medicine. 

Driving and using machines 
Depakine Chrono may cause drowsiness, especially if taken in combination with other antiepileptic 
drugs or medicines that can increase drowsiness. 

If you experience this effect or if your condition is not under control yet and you continue to have 
seizures, you must not drive or operate machinery. 

Depakine Chrono 500 mg prolonged-release scored film-coated tablets contain sodium. 
This medicine contains 47 mg sodium (main component of cooking/table salt) in each tablet. This is 
equivalent to 2.4% of the recommended maximum daily intake of sodium for an adult. You must take 
this into account if you are on a salt-free or low-salt diet. 

3. How to take Depakine Chrono 500 mg prolonged-release scored film-coated tablets  
Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or 
pharmacist if you are not sure. 

Instructions for proper use 
Depakine Chrono treatment must be started and supervised by a doctor specialised in the treatment of 
epilepsy. This treatment must not be prescribed in female children, female adolescents or women able 
to have a baby unless other treatments are ineffective or not tolerated. If no other treatment is possible, 



 

valproate will be prescribed for you and dispensed under very strict conditions (given in the Pregnancy 
Prevention Programme). A specialist must re-evaluate the need for treatment at least once per year. 

Always comply with the dose prescribed by your doctor. If you are unsure of anything, talk to your doctor 
or pharmacist. 

Dosage 
The daily dose will be decided on for you and checked by your doctor. 

It is generally taken as 1 to 2 doses per day, preferably during meals. 

If your disease is well controlled by the treatment, your doctor may prescribe 1 dose per day. 

Children from 6 years of age and weighing more than 17 kg 
Depakine Chrono is not recommended for children under 6 years of age, as they can have trouble 
swallowing the tablet and choke. There are other more suitable medicines available. 

Patients with kidney disorders 
Your doctor may decide to adjust your dose. 

Method of administration 
Always take the tablets whole with a large glass of water. 

Do not crush or chew the tablets. 

The stopper of the tube of 30 tablets contains a desiccant in the lower section and a storage 
compartment for tablet halves in the upper section. 

  
To release the tablets, open the stopper by holding the top of the tube at the base of the stopper and 
pulling the stopper out. 

  
The tablets are scored, i.e. if your prescription only requires half a tablet, you can cut them into two 
equal halves and place the remaining tablet half into the storage compartment provided for this purpose 
in the upper section of the stopper. 

  
 

Duration of treatment 
Do not stop taking this medicine without your doctor’s advice. 

If you take more Depakine Chrono 500 mg prolonged-release scored film-coated tablets than you 
should: 
Talk to your doctor or go to the emergency room immediately. 

If you forget to take Depakine Chrono 500 mg prolonged-release scored film-coated tablets: 
Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. 

If you stop taking Depakine Chrono 500 mg prolonged-release scored film-coated tablets: 

Storage 
compartment 

Desiccant 



 

Do not stop taking Depakine Chrono without asking your doctor’s advice. Treatment must be stopped 
gradually. If you stop taking Depakine Chrono suddenly or before your doctor asks you to, you will be 
at a higher risk of seizures. 

4. Possible side effects  
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. 

Consult your doctor or pharmacist immediately if you experience any of the following effects: 

• Liver damage (hepatitis) or pancreas damage (pancreatitis), which may be serious and life-
threatening, and that can start suddenly with fatigue, loss of appetite, exhaustion, drowsiness, 
nausea, vomiting and bowel pain. 

• Allergic reaction: 
o sudden swelling of the face and/or neck that can cause difficulty breathing and be life-

threatening (angioedema), 
o serious allergic reaction (drug hypersensitivity syndrome) including several symptoms such as 

fever, skin rash, increased size of lymph nodes, liver damage, kidney damage and abnormal 
blood test results such as an increase in the number of certain white blood cells (eosinophils). 

• Raised skin rash, sometimes with blisters that can also affect the mouth (erythema multiforme), 
blisters with detachment of the skin that can rapidly spread to the entire body and be life-threatening 
(Lyell syndrome, Stevens-Johnson syndrome). 

Other possible side effects: 

• Congenital birth defects and mental and physical development disorders (see “Pregnancy, breast-
feeding and fertility” in section 2). 

Very common (may affect more than 1 in 10 people): 

• nausea, 
• tremor. 

Common (may affect up to 1 in 10 people): 

• at the beginning of treatment: vomiting, stomach ache, diarrhoea, 
• weight gain, 
• headache, 
• drowsiness, 
• seizures, 
• memory disorders, 
• confusion, aggressiveness, agitation, attention deficit disorders, hallucinations (seeing, hearing or 

feeling things that are not there), 
• extrapyramidal disorders (a group of symptoms such as tremor, stiffness of the limbs and difficulty 

walking)*, 
• urinary incontinence (unintentional passing of urine), 
• rapid and uncontrollable eye movements, 
• hearing loss, 
• gum disorders (gingival problems), in particular an increase in gum size (gingival hypertrophy), 
• painful, swollen mouth, mouth ulcers and burning sensation in the mouth (stomatitis), 
• hair loss, 
• menstrual problems (irregular menstruation), 
• bleeding, 
• nausea or dizziness, 
• nail and nail bed disorders, 
• decrease in the number of platelets (thrombocytopenia), decrease in the number of red blood cells 

(anaemia), 
• decrease in the amount of sodium in the blood (hyponatremia, syndrome of inappropriate 

antidiuretic hormone secretion). 

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people): 

• impaired alertness that may go as far as transient coma, regressing after the dose is decreased or 
the treatment stopped, 

• difficulty coordinating movements, 
• reversible Parkinsonian syndrome*, 



 

• sensation of numbness or prickling in the hands and feet, 
• abnormal hair texture, change in hair colour, abnormal hair growth, 
• rash or hives on the skin, 
• excessive hair growth, particularly in women, virilism, acne (hyperandrogenism), 
• decreased body temperature (hypothermia), 
• swelling of the extremities (oedema), 
• amenorrhea (lack of menstrual period), 
• worsening and increased frequency of seizures; onset of a different type of seizure, 
• breathing difficulty and pain, due to inflammation of the protective membranes of the lungs (pleural 

effusion), 
• decrease in the numbers of all blood cells: white blood cells, red blood cells and platelets 

(pancytopenia), decrease in the number of white blood cells (leukopenia), 
• cases of bone disorders have been reported, such as the bones becoming more fragile 

(osteopenia), a decrease in bone mass (osteoporosis) and fractures. Consult your doctor or 
pharmacist if you are receiving long-term treatment with an antiepileptic drug, if you have a history 
of osteoporosis or if you are taking corticosteroids, 

• blood vessel inflammation. 

Rare (may affect up to 1 in 1 000 people): 

• difficulty retaining urine (enuresis), 
• male infertility, generally reversible after discontinuing treatment for at least 3 months and possibly 

reversible after dose reduction. Do not stop your treatment without first talking to your doctor, 
• abnormal functioning of the ovaries (polycystic ovary syndrome), 
• behavioural disturbances, increased psychomotor activity, learning disabilities, 
• auto-immune reaction with painful joints, skin rash and fever (systemic lupus erythematosus), 
• decreased thyroid gland activity (hypothyroidism), 
• muscle pain, muscle weakness that may be serious (rhabdomyolysis), 
• obesity, 
• kidney damage (kidney failure, tubulointerstitial nephritis, Fanconi syndrome), 
• increase in the size of red blood cells (macrocytosis), major decrease in the number of white blood 

cells (agranulocytosis), 
• reduced production of blood cells (bone marrow aplasia), blood cell production abnormality 

(myelodysplasia), 
• decrease in coagulation factors, abnormal blood coagulation test results (increase in INR, 

increase in activated partial thromboplastin time), 
• decrease in the amount of vitamin B8 (biotin)/biotinidase, 
• increase in the amount of ammonium in the blood, 
• double vision, 
• memory and mental capacity disorders that appear gradually (cognitive disorders, dementia)* and 

regress a few weeks to a few months after stopping treatment. 

Do not stop your treatment without first talking to your doctor. 

 

*These symptoms can be associated with brain imaging signs (cerebral atrophy). 

Additional side effects in children 
Some side effects of valproate occur more frequently in children or are more severe compared to adults. 
These include liver damage, inflammation of the pancreas (pancreatitis), aggression, agitation, 
disturbance in attention, abnormal behaviour, hyperactivity and learning disorders. 

Reporting of side effects 
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not 
listed in this leaflet.  

By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine. 

5. How to store Depakine Chrono 500 mg prolonged-release scored film-coated tablets  
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 packaging. 



 

The expiry date refers to the last day of that month. 

Shelf life: 36 months. 

Store at temperature not exceeding 30 C, in a dry place. 

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 protect the environment. 

6. Contents of the pack and other information  

What Depakine Chrono 500 mg prolonged-release scored film-coated tablets contain  
• The active substance is: 
Sodium valproate  ..................................................................................................................... 333.00 mg  

Valproic acid ............................................................................................................................. 145.00 mg 

Amount equivalent to sodium valproate ................................................................................... 500.00 mg 

For 1 scored film-coated tablet. 

• The other ingredients are:  
Ethylcellulose 20 mPa.s, hypromellose 3000 mPa.s, anhydrous colloidal silica, hydrated colloidal silica, 
sodium saccharin, hypromellose 6 mPa.s, macrogol 6000, polyacrylate dispersion 30% (EUDRAGIT® 
E30D), talc, titanium dioxide. 

What Depakine Chrono 500 mg prolonged-release scored film-coated tablets look like 
and contents of the pack  
This medicine is supplied as white oblong scored film-coated tablets.  

Boxes of 30, 40, 60 or 100 tablets. 

Not all pack sizes may be marketed. 

Marketing Authorisation Holder  
Sanofi-Aventis France 
82, avenue Raspail 
94250 Gentilly, France 

Manufacturer 
Sanofi Winthrop Industrie 
1, rue de la Vierge Ambarès et Lagrave 
33565 Carbon Blanc Cedex, France 

This leaflet was last revised in: 22-03-2022 
. 

GENERAL ADVICE 
Epilepsy is a neurological disease. It is an expression of acute and temporary abnormal function of 
electrical activity in the brain, resulting in epileptic seizures. The seizures may be repeated throughout 
a certain period of an individual's life. 

There are many forms of expression of these seizures and they may progress in many different ways: 
there is not one type of epilepsy but several different types. 

Similarly, there is not one treatment but several possible treatments: your doctor will prescribe the one 
best suited to you. 

To ensure that this medicine is effective, it is essential that you follow your doctor's recommendations 
and comply with: 

• prescribed daily doses, 
• the time of the doses, 
• treatment duration, generally long-term, 
• lifestyle recommendations: avoid overwork, lack of sleep and alcohol. 



 

Changing the doses and, especially, suddenly stopping the treatment, can cause seizures to recur. 

Do not forget to take your medicine with you if you travel. 



 
 مجم أقراص مغلفة، محززة، ممتدة اإلفراز  500عقار دیباكین كرونو 

 فالبروات الصودیوم 

یمكنك المساعدة من  .  سیسمح ذلك بالتَّعرف السریع على معلومات األمان الحدیثة.  یخضع ھذا الدَّواء لمراقبة إضافیة  
 .لالطالع على كیفیة اإلبالغ عن اآلثار الجانبیة 4انظر نھایة القسم . خالل اإلبالغ عن أي آثار جانبیة قد تُعاني منھا

 تحذیر 
 . قد یُلِحق عقار دیباكین كرونو بالجنین ضرًرا خطیًرا عند تناُولھ أثناء الَحْمل

ضوا لفالبروات   حماألطفال الذین تعرَّ )  عقلیة وجسدیة(لدیھم خطورة مرتفعة لإلصابة باضطرابات نمو خطیرة    داخل الرَّ
 ).٪ من الحاالت11نحو (أو عیوب خلقیة  /و) ٪ من الحاالت40إلى  30حتى ( واضطرابات سلوكیة 

 :إذا كنِت طفلة أو مراھقة أو سیدة بعُْمر اإلنجاب

 . فعَّالة أو لم تتحملیھاسیصف لِك طبیبِك فالبروات فقط إذا كانت العالجات األخرى غیر  •
إذا لم یكن من الُممِكن استخدام أي عالج آخر، فسیُوَصف لِك فالبروات ویُصَرف في ظل الظروف الصارمة للغایة   •

 .لبرنامج منع الَحْمل، والذي یھدف لمنع حدوث أي حمل
 : على وجھ الخصوصإذا ُوِصف لِك فالبروات وكنِت سیدة قادرة على اإلنجاب، فیجب علیِك القیام بما یلي 

.  استخدام وسیلة فعَّالة واحدة على األقل لمنع الَحْمل بدون انقطاع أثناء فترة عالجِك الكاملة بعقار دیباكین كرونو •
 . بھذه النَّشرة 2سیناقش طبیبِك ھذا األمر معِك ولكن علیِك أیًضا اتباع المشورة الواردة في القسم 

 .ِت في الحمل أو إذا اعتقدِت أنِك حاملحددي موعًدا عاجًال مع طبیبِك إذا رغب •
 . ال تتوقفي عن تناُول عقار دیباكین كرونو ما لم یخبرِك طبیبِك بذلك؛ فقد تسوء حالتكِ  •

تأكَّدي من أنِك قرأِت وفھمِت دلیل المریض ووقَّعت على نموذج اإلقرار بالمخاطر السنوي الُمقَدَّم لِك من جانب األخصائي 
َرعالمتابع لحالتِك الخبی  . ر في عالج الصَّ

 .استشیري طبیبِك أو الصیدلي الخاص بكِ 

ة بالنِّسبة لك  . یُرجى قراءة ھذه النَّشرة كاملةً بعنایة قبل أن تبدأ في تناُول ھذا الدَّواء؛ ألنھا تحتوي على معلومات ھامَّ

 .احتفظ بھذه النَّشرة؛ قد تحتاج إلى قراءتھا مرة أخرى •
 . األسئلة، فاستشر طبیبك أو الصیدليإذا كان لدیك المزید من  •
فقد یضر بھم، حتى إذا كانوا یُعانون من نفس عالمات المرض التي .  ال تعطھ لآلخرین. تم وصف ھذا الدواء لك وحدك •

 . تعاني أنت منھا
، غیر  یشمل ذلك أیة آثار جانبیة ُمحتَملة.  إذا ظھرت لدیك أیة آثار جانبیة، فتحدث إلى الطبیب أو الصیدلي الخاص بك •

 .4: انظر قسم. الُمدرجة في ھذه النَّشرة
   ما ھي محتویات ھذه النَّشرة؟

 مجم أقراص مغلفة، محززة، ممتدة اإلفراز؟ وفیَم یُستخدَم؟   500ما ھو عقار دیباكین كرونو  .1
 مجم أقراص مغلفة، محززة، ممتدة اإلفراز  500ما تحتاج إلى معرفتھ قبل تناُول عقار دیباكین كرونو  .2
 مجم أقراص مغلفة، محززة، ممتدة اإلفراز 500كیفیة تناُول عقار دیباكین كرونو   .3
 اآلثار الجانبیة الُمحتَملة .4
 مجم أقراص مغلفة، محززة، ممتدة اإلفراز  500كیفیة تخزین عقار دیباكین كرونو  .5
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 مجم أقراص مغلفة، محززة، ممتدة اإلفراز؟ وفیَم یُستخَدم؟  500ما ھو عقار دیباكین كرونو  .1
 . ATC :(N03AG01(مضادات الصرع، كود التَّصنیف التَّشریحي العالجي الكیمیائي : مجموعة الدَّواء العالجیة

 .ینتمي عقار دیباكین كرونو إلى فئة من أدویة تُسمى مضادات الصََّرع
 17سنوات ویزنون    6یُستخدم ھذا الدَّواء لعالج أنواع مختلفة من نوبات التشنج لدى البالغین واألطفال ممن تتعدى أعمارھم  

 . كجم على األقل

   مجم أقراص مغلفة، محززة، ممتدة اإلفراز 500ما تحتاج إلى معرفتھ قبل تناُول عقار دیباكین كرونو  .2



 :مجم أقراص مغلفة، محززة، ممتدة اإلفراز في الحاالت اآلتیة 500ال تتناول عقار دیباكین كرونو 

َرع فعَّال لحالتِك  • ضاعة الطبیعیة "انظري أدناه (إذا كنِت حامًال، إال في حال عدم وجود عالج آخر للصَّ الحمل والرَّ
 ، ")نصیحة ُمِھمة للسیدات -والخصوبة 

َرع فعَّال لحالتِك، وكنِت قادرة على اتباع   • إذا كنِت سیدة قادرة على اإلنجاب، إال في حال عدم وجود عالج آخر للصَّ
ضاعة الطبیعیة والخصوبة "انظري أدناه (جمیع خطوات خطة منع الَحْمل   ،")نصیحة ُمھمة للسیدات -الحمل والرَّ

أو تجاه أي مكون من المكونات األخرى بھذا الدَّواء )  فالبروات الصودیوم (سیة تجاه المادة الفعَّالة  إذا كنت تعاني من حسا •
 ، )6: المدرجة في قسم(

فالبروات نصف  (إذا كنت تعاني من حساسیة تجاه أحد األدویة التي تنتمي إلى نفس العائلة التي ینتمي إلیھا فالبروات   •
 ،)الصودیوم، فالبرومید

 ، )التھاب كبدي حاد أو مزمن( اني من مرض بالكبد إذا كنت تع •
 إذا سبق أن عانیت أنت أو أحد أفراد األسرة من مرض خطیر بالكبد، خاصة إذا كان ذلك مرتبًطا باستخدام أحد األدویة،  •
 ، )مرض كبدي وراثي(إذا كنت تعاني من بُْرفیِریَّة كبدیة  •
 ، )ھوتینلوخر-متالزمة ألبیرس: على سبیل المثال( إذا كانت لدیك مشكلة جینیة تسبب اضطرابًا في المیتوكوندریا   •
 "). تحذیرات واحتیاطات: "انظر(اضطراب بدورة الیوریا  :  إذا كنت ُمصابًا بأحد االضطرابات االستقالبیة المعروفة، مثل •
 :إذا كنت حالی�ا تتناول الدَّواء التَّالي  •

o نبتة تُستخدم لعالج االكتئاب( ة سانت جونز نبت .( 
 تحذیرات واحتیاطات

،  )التھاب البنكریاس(أو تلفًا بالبنكریاس  )  التھاب الكبد(من الممكن أن یُسبب ھذا الدَّواء، في حاالت نادرة جد�ا، تلفًا بالكبد  
 . والذي قد یكون خطیًرا ومھددًا للحیاة

 .شھور من العالج  6م؛ لمراقبة وظائف الكبد لدیك بشكل منتظم، خاصة خالل أول  سیطلب منك طبیبك إجراء اختبارات بالدَّ 
 : أخبر طبیبك فوًرا، إذا ظھر أيٌّ من العالمات التَّالیة

 إرھاق مفاجئ، فقدان الشھیة، إنھاك، نعاس، تورم الساقین، توعُّك عام،  •
 ،)یرقان(نین قيء متكرر، غثیان، ألم بالمعدة أو األمعاء، اصفرار الجلد أو العی •
 .تكرار حدوث نوبات الصرع بالرغم من أنك تتناول عالجك بشكل صحیح •
مرض  (أو ذئْبٍَة ُحَماِمیٍَّة جھازیة ) قصور ُكلوي(قبل تناُول ھذا الدَّواء، أخبر طبیبك إذا كنت تعاني من مرض بالُكلى  •

ة نقص بأحد إنزیمات دورة الیوریا الذي یمكن أن یُؤدي إلى زیادة كمیات  ) نادر أو نقص وراثي باإلنزیمات، خاصَّ
 ).بما في ذلك، في عائلتك( األمونیوم بالدَّم، أو إذا كان لدیك مشكلة جینیة تسبب اضطرابًا في المیتوكوندریا 

 .تُبلغ الطاقم الطبي بأنك تتناول ھذا الدَّواءإذا كان من المقرر إجراء عملیة جراحیة لك، فیجب أن  •
 ").الحمل: "انظري(عند بدء العالج، سیتحقق طبیبِك من أنِك لسِت حامًال وأنِك تستخدمین وسیلة لمنع الحمل  •
أو   كما ھو الحال مع مضادات الصَّرع األخرى، فإن تناُول ھذا الدَّواء یُمِكن أن یؤدي إلى تفاقم النوبات التشنُّجیة لدیك •

ض لنوع مختلف من النوبات التشنُّجیة  .جعلھا تحدث بشكل أكثر تكراًرا، بل قد تتعرَّ
 .لذا سیوصي طبیبك باتباعك لتدابیر غذائیة معینة، وسیراقب وزنك. قد یُسبب ھذا الدَّواء زیادة بالوزن •
َرع تم أیًضا رصد أفكار انتحاریة أو أفكار إلیذاء النفس بین عدد قلیل من األشخاص الذی • ن خضعوا للعالج بمضادات الصَّ

 . إذا كان لدیك مثل ھذه األفكار، فاتصل بطبیبك فوًرا. مثل عقار دیباكین كرونو
، فإنَّ خطورة اإلصابة بمشاكل  )مرض استقالبي وراثي(  2إذا كان لدیك نقص في ناقلة كارنیتین بالمیتویل من النوع   •

 .تخدام ھذا الدَّواءتكون أكبر مع اس) انحالل الربیدات(عضلیة خطیرة 
أو ) اضطرابات خارج الھرمیة(االرتعاش، وتیبُّس األطراف وصعوبة المشي : أبِلغ طبیبك إذا كان لدیك أعراض مثل •

بدورھا معرفة ھل ھذه األعراض ناجمة عن مرض  /ستحاول بدوره/سیحاول. اضطرابات في الذاكرة والقدرة العقلیة
 .قد یكون من الضَّروري إیقاف العالج. وكامن أو عن العالج بعقار دیباكین كرون

أبلغ طبیبك إذا كان طفلك یتناول عالًجا بمضاد صرع آخر، أو إذا كان یعاني من مرض استقالبي أو عصبي آخر أو أشكال  
 .شدیدة من مرض الصرع

 مجم أقراص مغلفة، محززة، ممتدة اإلفراز  500تناُول أدویة أخرى مع عقار دیباكین كرونو 
 : تناول ھذا الدَّواء أبًدا إذا كنت تتناول الدَّواء التَّاليیجب أال ت

 ). دواء عشبي یُستخدم لعالج االكتئاب(نبتة سانت جونز  •

 :ما لم یوجھك طبیبك بغیر ذلك، ینبغي عدم تناُول ھذا الدَّواء إذا كنت تتناول األدویة اآلتیة

 ؛ )دواء آخر یُستخدم لعالج نوبات الصرع(الموتریجین  •



 ). مضادات حیویة تُستخدم لعالج العدوى البكتیریة(البینیمات  •

 :أخبر طبیبك إذا كنت تتناول اآلتي 

 ).أدویة تُستَخدَم لخفض ضغط العین أو مستویات ثاني أُكسید الكربون بالدَّم(أدویة تحتوي على أسیتازوالمید   •
 ).األدویة التي تحتوي على أزتریونام أو ریفامبیسین(المضادات الحیویة  •
أدویة تحتوي على َكْرباماِزیبین، أو فلبامات، أو فینیتوین، أو فوسفینیتوین، أو بریمیدون، (أدویة أخرى ُمضادة للصرع  •

 ). أو فینوباربیتال، أو روفیناماید، أو توبیرامات أو زونیسامید
من المضاعفات التي قد تحدث  دواء یُستَخدَم للوقایة(قد یزید عقار دیباكین كرونو من تأثیرات نیمودیبین : نیمودیبین •

ض لنزیف في المخ  ). بعد التعرُّ
 ). بما في ذلك بعض حبوب منع الحمل(مستحضرات تحتوي على اإلستروجین  •
 ). دواء تخدیري(بروبوفول  •
 )).أدویة تُستخدم لعالج عدوى فیروس نقص المناعة البشریة(أدویة تحتوي على زیدوفودین  •
 ). تُستخدم لعالج اضطرابات الحالة المزاجیة أدویة(أدویة تحتوي على اللیثیوم  •
 ).أدویة تُستخدم لعالج األلم والحمى(أدویة تحتوي على میتامیزول  •

 

أعوام على وجھ التحدید، یجب تجنب إعطاء األدویة التي تحتوي على األَْسبِرین   3بالنسبة لألطفال ممن تقل أعمارھم عن  
 . أثناء العالج

 . الصیدلي الخاص بك إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أیَّة أدویة أخرىیُرجى إبالغ طبیبك أو 
 مجم أقراص مغلفة، محززة، ممتدة اإلفراز مع األطعمة والمشروبات والكحولیات   500تناُول عقار دیباكین كرونو 

 . ال یُوصى بتناُول المشروبات الكحولیة أثناء العالج بعقار دیباكین كرونو
ضاعة الطبیعیة والخصوبة  الحمل والرَّ

 الحمل
 نصیحة ُمھمة للسیدات

ا لألِجنَّة إذا تم تناُولھ أثناء الَحْمل  : لذلك . یُعَد فالبروات ضار�

إذا كنِت طفلة أو مراھقة أو سیدة بعُْمر اإلنجاب، فقد ال یصف لِك طبیبِك فالبروات إال إذا كانت العالجات األخرى غیر   •
إذا لم یكن من الُممِكن استخدام أي عالج آخر، فسیُوَصف لِك فالبروات ویُصَرف في ظل الظروف  .  تحملیھافعَّالة أو لم ت

 .الصارمة للغایة الُمبیَّنة أدناه
سیناقش معِك طبیبك نموذج اإلقرار بالمخاطر السنوي،  .  تأكَّدي من أنِك قرأِت دلیل المریض الُمقَدَّم لِك من جانب طبیبكِ  •

یجب علیِك إظھاره للصیدلي في كل مرة تشترین فیھا دواءِك، جنبًا إلى جنب  .  لتَّوقیع علیھ واالحتفاظ بھوسیطلب منِك ا
یشھد ھذا النموذج على أنِك قد تلقیِت شرًحا للمخاطر، وأنِك توافقین على االلتزام بالشروط الواردة  .  مع وصفة الطبیب

 .یض لیذكرِك بالمخاطر الُمصاِحبة لتناُول فالبروات أثناء الَحْملسیعطیِك الصیدلي الخاص بِك أیًضا بطاقة المر. أدناه

 : یجب أال تتناولي عقار دیباكین كرونو في الحاالت اآلتیة

 إذا كنِت حامًال إال في حال عدم وجود عالج آخر للصََّرع فعَّال لحالتِك،  •
َرع فعَّال لحالتِك، وكنِت قادرة على اتباع جمیع  إذا كنِت سیدة بعمر اإلنجاب، إال في حال عدم وجود عالج آخر  • للصَّ

 .خطوات خطة منع الَحْمل

 مخاطر تناُول فالبروات أثناء الَحْمل 

 .أنِك قد تكونین حامًال  تحدثي إلى طبیبِك على الفور إذا كنِت تخططین للحمل، أو إذا كنِت حامًال أو تعتقدین •
على الرغم  كلما زادت الجرعة، كانت الخطورة أكبر،  .  تناُولھ أثناء الحملیحمل فالبروات خطورة على الجنین إذا تم   •

 .، بما في ذلك استخدام فالبروات بمصاحبة أدویة أخرى لعالج الصََّرعمن أن جمیع التركیزات تحمل خطورة
أثناء مرحلة النمو    عند تناُول فالبروات من قبل السیدات الحوامل، فقد یُسبب عیوبًا خلقیة خطیرة، وقد یضر بنمو الطفل •

 ).  الفكري، الحركي، السلوكي(
الفقرة العظمیة:  تشمل العیوب الخلقیة األكثر شیوًعا التي تم رصدھا • حیث ال تنمو عظام  (عند منطقة الشوكة    انشقاق 

المسالك ، وتشوھات الوجھ والشفة العُْلِویَّة وسقف الفم والجمجمة، وتشوھات القلب والُكلى و)العمود الفقري بشكل صحیح
والتشوھات المتعددة المصاحبة التي تصیب أعضاء وأجزاء مختلفة من البولیة واألعضاء التَّناسلیة، وتشوه األطراف  

 .  من الممكن أن تؤدي العیوب الخلقیة إلى حاالت إعاقة من الممكن أن تكون شدیدة. الجسم



 .األطفال الذین تعرضوا لفالبروات أثناء الحملتم اإلبالغ عن اإلصابة باضطرابات سمعیة وفقدان السمع لدى   •
من  . تم اإلبالغ عن تشوھات في العین لدى األطفال الذین تعرضوا لفالبروات أثناء الحمل بمصاحبة عیوب خلقیة أخرى •

 . الممكن أن تؤثر ھذه التشوھات على الرؤیة
من السیدات إلنجاب طفل یعاني من عیوب  إذا تناولِت فالبروات أثناء الحمل، فأنِت معرضة لخطورة أكبر من غیرِك   •

فنحن نعلم أن تناُول فالبروات من قبل السیدات سیُؤدي    نظًرا الستخدام فالبروات لعدة أعوام،.  خلقیة تتطلب عالًجا طبی�ا
أطفال من   3  - 2ھذا بالمقارنة بعدد یتراوح ما بین  .  طفل  100من بین كل  طفًال    11نحو  عیوب خلقیة في    إلى حدوث

 . طفل تلدھم سیدات ال یعانین من الصرع 100كل بین 
٪ من األطفال دون سن المدرسة ممن تناولت أمھاتھم فالبروات أثناء الحمل من مشاكل 40إلى    30قد یعاني ما یقدر بـ   •

قد یعاني األطفال الذین یصابون بھذه المشاكل من بطء الكالم والمشي، وقد تقل  .  في مراحل النمو المبكرة للطفولة
 . قدراتھم الفكریة عن غیرھم من األطفال، ویعانون من صعوبة في تعلم اللغات والتذكُّر

ضوا لفالبروات أثناء الحمل •  .اضطرابات طیف التَّوحد یتم تشخیصھا في أغلب األحیان في األطفال الذین تعرَّ
ضوا لفالبروات أثناء الحمل ُمعرضون   • لزیادة خطر اإلصابة باضطراب نقص  تُشیر بعض األدلة إلى أنَّ األطفال ممن تعرَّ

 ). ADHD(االنتباه مع فرط النَّشاط 
لِك،   • الدَّواء  تناُولِك  قبل وصف ھذا  أثناء  إذا أصبحِت حامًال  لطفِلِك  قد یحدث  ما  لِك  أوضح  قد  یكون طبیبِك  أن  یجب 

اُول دوائِك أو وسیلة منع الَحْمل إذا قررِت فیما بعد أنِك ترغبین في اإلنجاب، فیجب علیِك عدم التَّوقف عن تن  .لفالبروات
 . الخاصة بِك إال بعد مناقشة ذلك مع طبیبكِ 

ض   • إذا كنت أحد والدي الطفلة التي تُعالَج بفالبروات أو أحد مقدمي الرعایة لھا، فعلیك االتصال بالطبیب بمجرد تعرُّ
 .طفلتك التي تستخدم فالبروات للحیض األول

من مستویات فالبروات لدیِك  )  منع الحمل التي تحتوي على اإلستروجینحبوب  (قد تخفض بعض حبوب منع الحمل   •
 . احرصي على التحدُّث إلى طبیبِك بشأن وسیلة منع الحمل األنسب لكِ . بالدم

 : یُرجى اختیار الحالة التي تنطبق علیِك من الحاالت المبینة أدناه وقراءتھا
o   أنا سأبدأ العالج بعقار دیباكین كرونو 
o   أنا أتناول عقار دیباكین كرونو وال أخطط لإلنجاب 
o   أنا أتناول عقار دیباكین كرونو وأخطط لإلنجاب 
o  أنا حامل وأتناول عقار دیباكین كرونو 

 سأبدأ العالج بعقار دیباكین كرونو  أنا
لِك، فسیكون طبیبِك قد أوضح لِك مخاطره على جنینِِك إذا أصبحِت    إذا كانت ھذه أول مرة یتم فیھا وصف عقار دیباكین كرونو 

بمجرد أن تكوني قادرة على اإلنجاب، سیتعین علیِك التَّأكد من استخدام وسیلة واحدة فعَّالة على األقل لمنع الَحْمل  .  حامًال 
تحدَّثي إلى طبیبِك، أو طبیب أمراض النساء أو عیادة تنظیم األسرة إذا   .دون انقطاع طوال فترة عالجِك بعقار دیباكین كرونو

 . كنِت بحاجة إلى المشورة فیما یتعلق بمنع الحمل
 :الرسائل الرئیسیة

 .قبل بدء العالج، سیكون على طبیبِك التَّأكد من عدم وجود عالج آخر بخالف فالبروات مناسب لحالتكِ  •
یجب استبعاد الَحْمل قبل بدء العالج بعقار  .  ر حمل قبل البدء في تناُول ھذا الدَّواءسیطلب منِك طبیبِك الخضوع الختبا •

 . دیباكین كرونو مع تأكید نتیجة اختبار الَحْمل من جانب طبیبكِ 
الَحْمل   • لمنع  فعَّالة على األقل  الَحْمل( یجب علیِك استخدام وسیلة واحدة  لمنع  لولب أو غرس وسیلة  أو  )  یُفَضَّل جھاز 

أثناء فترة عالجِك الكاملة  )  حبوب منع الحمل وواٍق ذكريّ :  على سبیل المثال(تین فعَّالتین تعمالن على نحو مختلف  وسیل
 . بعقار دیباكین كرونو

سیعطیِك طبیبِك معلومات حول منع الَحْمل، وقد یحیلِك .  یجب إجراء مناقشة مع طبیبِك بشأن الوسائل المناسبة لمنع الَحْمل •
 .ئیین؛ للحصول على المشورة بشأن منع الَحْملإلى أحد األخصا

خالل ھذه  .  مع أحد األخصائیین ذوي الخبرة في عالج الصََّرع)  سنویة على األقل(یجب علیِك ترتیب مواعید منتظمة   •
ثناء الزیارة، سیتأكد طبیبِك من أنِك على درایة جیدة وفھمِت جیدًا جمیع المخاطر والمشورة المتعلقة باستخدام فالبروات أ

 . الَحْمل
 . أخبري طبیبِك بأنِك ترغبین في اإلنجاب قبل التَّوقف عن استخدام وسیلة منع الَحْمل الخاصة بكِ  •
إذا كنِت حامًال أو تعتقدین أنِك قد تكونین حامًال، فحددي موعدًا عاجًال مع األخصائي المتابع لحالتِك الخبیر في عالج  •

َرع  . الصَّ
  أخطط لإلنجاب أتناول عقار دیباكین كرونو وال

إذا واصلِت العالج بعقار دیباكین كرونو، وكنِت ال تخططین لإلنجاب، فتأكدي من استخدام وسیلة واحدة فعَّالة على األقل  
تحدَّثي إلى طبیبِك أو طبیب أمراض النساء أو عیادة    .لمنع الَحْمل دون انقطاع أثناء فترة عالجِك الكاملة بعقار دیباكین كرونو

 . تنظیم األسرة إذا كنِت بحاجة إلى المشورة فیما یتعلق بمنع الَحْمل



 :الرسائل الرئیسیة

من مسألة وجود أي عالج ) مرة واحدة في السنة على األقل( یجب على األخصائي المتابع لحالتِك التَّحقق بصفة منتظمة  •
 . حالتِك بخالف فالبرواتفعَّال بالنسبة ل

الَحْمل   • لمنع  فعَّالة على األقل  الَحْمل( یجب علیِك استخدام وسیلة واحدة  لمنع  لولب أو غرس وسیلة  أو  )  یُفَضَّل جھاز 
أثناء فترة عالجِك الكاملة  )  حبوب منع الحمل وواٍق ذكريّ :  على سبیل المثال(وسیلتین فعَّالتین تعمالن على نحو مختلف  

 . دیباكین كرونوبعقار 
سیعطیِك طبیبِك معلومات حول منع الَحْمل، وقد یحیلِك .  یجب إجراء مناقشة مع طبیبِك بشأن الوسائل المناسبة لمنع الَحْمل •

 .إلى أحد األخصائیین؛ للحصول على المشورة بشأن منع الَحْمل
خالل ھذه  .  الخبرة في عالج الصََّرعمع أحد األخصائیین ذوي  )  سنویة على األقل(یجب علیِك ترتیب مواعید منتظمة   •

الزیارة، سیتأكد طبیبِك من أنِك على درایة جیدة وفھمِت جیدًا جمیع المخاطر والمشورة المتعلقة باستخدام فالبروات أثناء 
 . الَحْمل

 . أخبري طبیبِك بأنِك ترغبین في اإلنجاب قبل التَّوقف عن استخدام وسیلة منع الَحْمل الخاصة بكِ  •
حامًال أو تعتقدین أنِك قد تكونین حامًال، فحددي موعدًا عاجًال مع األخصائي المتابع لحالتِك الخبیر في عالج   إذا كنتِ  •

 . الصََّرع
 أنا أتناول عقار دیباكین كرونو وأخطط لإلنجاب 

لنمو قد یتعرض األطفال الذین تلدھم أمھات ممن تم عالجھن بفالبروات بشكل خطیر لإلصابة بعیوب خلقیة ومشاكل في ا
إذا كنِت تخططین لإلنجاب، فحددي أوًال موعًدا مع األخصائي المتابع لحالتِك الخبیر في معالجة  .  تكون معوقة بصورة خطیرة

َرع  .  الصَّ
سیقوم طبیبِك  .  ال تتوقفي عن تناُول عقار دیباكین كرونو أو وسیلة منع الَحْمل الخاصة بِك حتى تناقشي ھذا األمر مع طبیبكِ 

َرع؛ بحیث یُمِكن تقییم خیارات العالج البدیلة في وقت  بتقدیم ا لمزید من المشورة وسیُحیلِك ألخصائي خبیر في عالج الصَّ
یمكن لألخصائي المتابع لحالتِك اتخاذ العدید من التدابیر؛ لتیسیر حملِك جیدًا قدر اإلمكان، ولتقلیص أي مخاطر علیِك  .  مبكر

 . وعلى جنینِك قدر اإلمكان
قبل حدوث الَحْمل لدیِك  ى األخصائي المتابع لحالتِك القیام بكل ما یُمِكن إلیقاف العالج بعقار دیباكین كرونو  سیتوجب عل
في الظروف االستثنائیة عندما یكون ذلك غیر ممكن، انظري الفقرة التَّالیة  .  ذلك للتأكد من أن مرضِك مستقر  -بوقت طویل  

 . ")أنا حامل وأتناول عقار دیباكین كرونو("
لإلنجاب التَّخطیط  الفولیك عند  تناُول حمض  العام لإلصابة  .  استشیري طبیبِك بشأن  الخطر  الفولیك من  قد یخفض حمض 

مع ذلك، فمن .  والخطر العام لإلجھاض المبكر الذي یحدث مع جمیع حاالت الحمل  بانشقاق الفقرة العظمیة عند منطقة الشوكة
ح أنھ سیحد من خطر اإلصابة   .بالعیوب الخلقیة المصاحبة الستخدام فالبرواتغیر الُمرجَّ

 :الرسائل الرئیسیة

 .ال تتوقفي عن تناُول عقار دیباكین كرونو ما لم یخبرِك طبیبِك بذلك •
التَّحدث مع طبیبِك والعمل معھ على وضع خطة؛ لضمان   • ال تتوقفي عن استخدام وسائل منع الحمل الخاصَّة بِك قبل 

 . ولتقلیص المخاطر على طفلكِ التَّحكم في حالتك 
خالل ھذه الزیارة، سیتأكد طبیبِك من أنِك على درایة جیدة وفھمِت جیدًا جمیع المخاطر .  حددي أوًال موعدًا مع طبیبكِ  •

 . والمشورة المتعلقة باستخدام فالبروات أثناء الَحْمل
 .ِك بوقت طویلسیحاول طبیبِك إیقاف العالج بعقار دیباكین كرونو قبل حدوث الَحْمل لدی •
إذا كنِت حامًال أو تعتقدین أنِك قد تكونین حامًال، فحددي موعدًا عاجًال مع األخصائي المتابع لحالتِك الخبیر في عالج  •

َرع  . الصَّ
 أنا حامل وأتناول عقار دیباكین كرونو 

بعیوب خلقیة ومشاكل في النمو الفكري  یتعرض األطفال الذین تلدھم أمھات ممن تم عالجھن بفالبروات بشكل خطیر لإلصابة  
ال تتوقفي عن تناُول عقار دیباكین كرونو ما لم یخبرِك طبیبِك  .  والحركي والسلوكي والتي قد تكون معوقة بصورة خطیرة

لحالتِك   إذا كنِت حامًال أو تعتقدین أنِك قد تكونین حامًال، فحددي موعًدا عاجًال مع األخصائي المتابع. بذلك؛ فقد تسوء حالتكِ 
 . الخبیر في عالج الصََّرع

 .  سیقوم طبیبِك بتقدیم المزید من المشورة لكِ  •
 .سیتوجب على طبیبِك المحاولة إلیقاف العالج وتقییم جمیع خیارات العالج األخرى •

 : في الظروف االستثنائیة التي یكون فیھا عقار دیباكین كرونو ھو الخیار العالجي الوحید الُمتاح أثناء الَحْمل
ض  • قد یُحیلِك طبیبِك إلى أخصائي بحیث تتمكنین أنِت وزوجِك من الحصول على المشورة والدعم بشأن الَحْمل أثناء التعرُّ

 .لفالبروات
 .سیحاول األخصائي المتابع لحالتِك خفض الجرعة الموصوفة لكِ  •



 . ینِك على حد سواءستخضعین للمراقبة عن كثب؛ لعالج الحالة الكامنة الخاصة بِك والتحقُّق من نمو جن •
بانشقاق الفقرة العظمیة قد یخفض حمض الفولیك من الخطر العام لإلصابة  .  استشیري طبیبِك بشأن تناُول حمض الفولیك •

ح أنھ  .  والخطر العام لإلجھاض المبكر الذي یحدث مع جمیع حاالت الحمل  عند منطقة الشوكة مع ذلك، فمن غیر الُمرجَّ
 .وب الخلقیة المصاحبة الستخدام فالبرواتسیحد من خطر اإلصابة بالعی

سیصف لِك طبیبِك بعض الفیتامینات حتى ال یسبب ھذا الدَّواء نزیفًا أثناء األیام القلیلة األولى من حیاة طفلِك    :قبل الوالدة  •
 . أو تشوھات في العظام

 . حدوث النزیفبعد الوالدة لمنع " ك"قد یُوَصف أیًضا لطفلِك َحْقن فیتامین  :بعد الوالدة •
.  حالة طفلِك أنِك قد خضعِت للعالج بفالبروات أثناء الَحْمل) الذین یراقبون(الذي یراقب ) األطباء(أبلغي الطبیب  :للطفل •

بدورھا مراقبة صارمة للنمو العصبي لطفلِك من أجل توفیر الرعایة المتخصصة لھ في أقرب  /ستجري بدوره/سیُجري
 .وقت ممكن إذا لزم األمر

 :ئل الرئیسیةالرسا

إذا كنِت حامًال أو تعتقدین أنِك قد تكونین حامًال، فحددي موعدًا عاجًال مع األخصائي المتابع لحالتِك الخبیر في عالج  •
َرع  . الصَّ

 .ال تتوقفي عن تناُول عقار دیباكین كرونو ما لم یخبرِك األخصائي المتابع لحالتِك بذلك •
َرع تقییم جمیع الخیارات فیما یتعلق بإیقاف ھذا العالجیجب على األخصائي المتابع لحالتِك الخب •  . یر في عالج الصَّ
دیباكین  • عقار  باستخدام  الصلة  ذات  المخاطر  بشأن  الكاملة  المعلومات  إعطاؤِك  لحالتِك  المتابع  األخصائي  على  یجب 

) الفكري، الحركي، السلوكي(واالضطرابات المتعلقة بالنمو  )  العیوب الخلقیة(كرونو أثناء الَحْمل، بما في ذلك التشوھات  
 .في األطفال

 . خصائیین؛ إلجراء مراقبة ما قبل الوالدة من أجل اكتشاف األحداث الُمحتََملة للتشوھاتتأكدي من إحالتِك إلى أحد األ •
سیُجري األطباء مراقبة .  أبلغي األطباء الذین سیتولون مراقبة حالة طفلِك بأنِك تناولِت عقار دیباكین كرونو أثناء حملكِ  •

 . صارمة للنمو العصبي للطفل
 الرضاعة الطبیعیَّة

 . سي الرضاعة الطبیعیة أثناء العالج بھذا الدَّواء ما لم یوِصِك طبیبِك بخالف ذلكیجب أَالَّ تمار
 .تحدَّثي إلى طبیبِك أو الصیدلي الخاص بِك قبل تناُول أي دواء

 القیادة واستخدام اآلالت
التي یمكنھا أن تزید   قد یُسبب عقار دیباكین كرونو نعاًسا، خاصة إذا تم تناولُھ بمصاحبة مضادات الصرع األخرى أو األدویة

 .من النُّعاس
إذا كنت تعاني من ھذا التَّأثیر أو إذا لم تكن حالتك تحت السیطرة بعد، وال زلت تعاني من نوبات تشنُّجیة، فیجب علیك أال تقود 

 . سیارة أو تشغل اآلالت
 . الصودیوممجم أقراص مغلفة، محززة، ممتدة اإلفراز على  500یحتوي عقار دیباكین كرونو 

٪ من الحد األقصى  2.4یعادل ذلك  .  بكل قرص)  الُمَكّون األساسي بملح الطعام(مجم من الصودیوم    47یحتوي ھذا الدَّواء على  
یجب أن تضع ذلك في االعتبار إذا كنت تتبع نظاًما  .  الیومي لكمیة الصودیوم الُموصى بتناُولھا فیما یخص الشخص البالغ

 . لح أو منخفض الملحغذائی�ا خالی�ا من الم

  مجم أقراص مغلفة، محززة، ممتدة اإلفراز 500كیفیة تناُول عقار دیباكین كرونو  .3
و الصیدلي الخاص بك إذا لم تكن  راجع طبیبك أ.  تناول دائًما ھذا الدَّواء بالضبط كما أخبرك طبیبك أو الصیدلي الخاص بك

 . متأكدًا من كیفیة التناُول
 تعلیمات لالستخدام الصحیح 

یجب عدم وصف ھذا .  یجب بدء العالج بعقار دیباكین كرونو واإلشراف علیھ من قِبَل طبیب متخصص في عالج الصرع
إلنجاب إال إذا كانت العالجات األخرى غیر  العالج لألطفال من اإلناث أو المراھقات أو السیدات الالتي لدیھن القدرة على ا

لھا إذا لم یكن من الممكن استخدام عالج آخر، فسیُوَصف لِك فالبروات ویُصَرف في ظل ظروف صارمة .  فعَّالة أو ال یتم تحمُّ
ة واحدة على األقل في ). یُعطى في برنامج منع الَحْمل(للغایة   . العامعلى األخصائي إعادة تقییم الحاجة للعالج مرَّ

 .إذا لم تكن متأكدًا من أي شيء، فتحدَّث إلى طبیبك أو الصیدلي الخاص بك. التزم دائًما بالجرعة التي وصفھا لك طبیبك
 الجرعة

 . سیحدد طبیبك الجرعة الیومیة بالنسبة لك وسیقوم بالتحقق منھا



 . تناُولھا أثناء الوجباتیتم بوجھ عام تناُولھا على جرعة واحدة إلى جرعتین في الیوم، ویفضل 
 .إذا تم التحكم بمرضك جیدًا من خالل العالج، فقد یصف لك طبیبك جرعة واحدة یومی�ا

 كجم  17سنوات الذین یزنون أكثر من  6األطفال من عمر 
أعوام؛ ألنھم قد یكون لدیھم مشكلة في بلع القرص ویصابون    6ال یُوصى باستخدام عقار دیباكین كرونو لألطفال األقل من  

 .ھناك أدویة أخرى مناسبة أكثر. باالختناق
 المرضى الُمصابون باضطرابات بالُكلى 

 . قد یقرر طبیبك تعدیل جرعتك
 طریقة التَّناُول 

 . مع كوب كبیر من الماءتناول دائًما األقراص كاملة 
 . ال تطحن األقراص أو تمضغھا

قرًصا على مادة مجففة في الجزء السفلي وغرفة تخزین ألنصاف األقراص في    30تحتوي سدادة األنبوب المحتوي على  
 . القسم العلوي

  
 .األنبوب عند قاعدة السدادة وسحب السدادة للخارجلتحریر األقراص، افتح السدادة عن طریق إمساك طرف 

  
إلى نصفین متساویین ووضع   تقسیمھا  فیمكنك  تتطلب نصف قرص فقط،  الطبیة  إذا كانت وصفتك  األقراص محززة، أي 

 .النصف المتبقي من القرص في غرفة التخزین المخصصة لھذا الغرض في القسم العلوي من السدادة

  
 

 مدة العالج
 . تتوقف عن تناُول ھذا الدَّواء دون استشارة طبیبكال 

 :مجم أقراص مغلَّفة، محززة، ممتدة اإلفراز 500إذا تناولت كمیة أكثر مما یجب من عقار دیباكین كرونو 
 . تحدَّث إلى طبیبك أو اذھب إلى غرفة الطوارئ على الفور

 : ززة، ممتدة اإلفرازمجم أقراص مغلفة، مح 500إذا أغفلت تناُول عقار دیباكین كرونو 
 .ال تتناول جرعة مضاعفة لتعویض جرعة أغفلتھا

 :مجم أقراص مغلفة، محززة، ممتدة اإلفراز 500إذا توقفت عن تناول عقار دیباكین كرونو 
ار  إذا توقفت عن تناُول عق. یجب أن یتم وقف العالج تدریجی�ا. ال تتوقف عن تناُول عقار دیباكین كرونو دون استشارة طبیبك

 .دیباكین كرونو بشكل مفاجئ أو قبل أن یطلب منك طبیبك ذلك، فسوف تكون معرًضا لخطر متزاید لإلصابة بنوبات تشنُّجیة

  اآلثار الجانبیة المحتملة .4
غم من عدم حدوثھا لدى الجمیعمثلھ مثل كافة األدویة، قد یُسبب ھذا ال  .دَّواء أثاًرا جانبیة، على الرَّ

 وحدة تخزین 

المادة  
  



 : استشر طبیبك أو الصیدلي الخاص بك فوًرا إذا تعرضت ألّيٍ من اآلثار اآلتیة

، والذي قد یكون خطیًرا ومھددًا للحیاة، وقد یبدأ بشكل  )التھاب البنكریاس (أو تلف بالبنكریاس  )  التھاب الكبد(تلف بالكبد   •
 . وبًا بإرھاق، وفقدان الشھیة، وإنھاك، ونعاس، وغثیان، وقيء وألم باألمعاءمفاجئ مصح

 :تفاعل حساسیة •
o َوذََمة ِوعائِیَّة( أو الرقبة والذي یمكن أن یُسبب صعوبة في التَّنفس، ویكون مھددًا للحیاة    /تورم مفاجئ في الوجھ و.( 
o   الحمى، والطفح الجلدي،  :  یتضمن أعراض عدیدة مثل)  الدَّواءمتالزمة فَْرط التََّحسُِّس تجاه  ( تفاعل حساسیة خطیر

زیادة عدد بعض  :  وزیادة حجم العقد اللمفاویة، وتلف الكبد، وتلف الُكلى، ونتائج غیر طبیعیة باختبارات الدَّم مثل
 ). الیوزینیات (خالیا الدَّم البیضاء 

، بثور  )احمرار متعدد األشكال(تصیب أیًضا الفم  طفح جلدي بارز، یكون مصحوبًا في بعض األحیان ببثور یمكنھا أن   •
للحیاة   مھددًا  ویكون  بالكامل،  الجسم  إلى  بسرعة  ینتشر  قد  وھذا  الجلد،  انفصال  ستیفنز  (مع  متالزمة  الیل،  متالزمة 

 ). جونسون
 :اآلثار الجانبیة المحتملة األخرى

في  " الحمل والرضاعة الطبیعیة والخصوبة: "انظري(عیوب خلقیة عند الوالدة واضطرابات النمو العقلي والجسدي  •
 ).2: القسم

 ): أشخاص 10من بین كل  1قد تُؤثر على أكثر من (شائعة جد�ا 

 غثیان، •
 .ارتعاش •

 ): أشخاص  10من بین كل  1قد تُؤثر على ما یصل إلى (شائعة 

 قيء، ألم بالمعدة، إِْسھال،: في بدایة العالج •
 زیادة الوزن،  •
 صداع،  •
 نعاس،  •
 نوبات تشنجیة، •
 اضطرابات الذاكرة،  •
رؤیة أو سماع أو الشعور بأشیاء لیست  (التباس، عدوانیة، ِھیاج، اضطرابات نقص االنتباه، ھالوس  /ارتباك •

 ، )موجودة
 ، )*االرتعاش، وتیبس األطراف وصعوبة المشي: مجموعة من األعراض مثل(اضطرابات خارج الھرمیة  •
ل بشكل (َسلَس البَول  •  ،)َالإَِراِديّ التبوُّ
 حركات عین سریعة وال یُمِكن التحكُّم بھا،  •
 فقدان السمع، •
 ، )تضخم اللثة(، ال سیما زیادة حجم اللثة )مشاكل باللثة(اضطرابات اللثة  •
حات الفم واإلحساس بُحرقة في الفم  • م الفم وتقرُّ  ،)التھاب الفم(ألم وتورُّ
 تساقُط الشعر، •
 ،)عدم انتظام الحیض(مشاكل بالحیض  •
 نزیف، •
 غثیان أو دوخة،  •
 اضطرابات الظفر وفِراش الظُّفُر، •
 ،)فقر الدَّم(، انخفاض عدد خالیا الدَّم الحمراء )نقص الصفائح الدمویة(انخفاض عدد الصفائح الدَّمویة  •
 . )نقص صودیوم الدَّم، متالزمة اإلفراز غیر المناسب للھرمون المضاد إلدرار البول(انخفاض كمیة الصودیوم بالدَّم  •

 ): شخص 100من بین كل  1قد تُؤثر على ما یصل إلى (غیر شائعة 

 ضعف االنتباه الذي قد یصل إلى حد الغیبوبة العابرة، ویزول بعد خفض الجرعة أو إیقاف العالج، •
 صعوبة في تنسیق الحركات،  •
 ، *المتالزمة البَاَْرِكْنُسونِیَّة القابلة لالرتداد •
 ن والقدمین،إحساس بالتَّنمیل أو الوخز في الیدی •
 ملمس غیر طبیعي بالشعر، تغیُّر في لون الشعر، نمو غیر طبیعي للشعر، •
 طفح جلدي أو شرى على الجلد،  •
ة في السیدات، االسترجال، حب الشباب  • ائد، وخاصَّ  ،)فرط األَندروجینیَّة(نمو الشعر الزَّ



 انخفاض درجة حرارة الجسم،  •
 ،)وذمة(تورم األطراف  •
 ،)غیاب دورة الحیض(انقطاع الطمث   •
 تفاقم النوبات التَّشنُّجیة وزیادة ُمعدَّل تكرارھا؛ ظھور نوع مختلف من النوبات التشنُّجیة،  •
 ، )انصباب بِلّوري(صعوبة التَّنفس وألم عند التنفس، بسبب التھاب األغشیة الواقیة بالرئتین  •
، )قلة الكریات الشاملة(یضاء وخالیا الدَّم الحمراء والصفائح الدَّمویة خالیا الدَّم الب:  انخفاض أعداد جمیع خالیا الدَّم •

 ، )قلة كریات الدَّم البیضاء(انخفاض عدد خالیا الدَّم البیضاء 
وانخفاض كتلة العظام ) انخفاض كثافة العظام(ازدیاد ھشاشة العظام : تم رصد حاالت من اضطرابات العظام، مثل •

شر طبیبك أو الصیدلي الخاص بك إذا كنت تتلقى عالًجا طویل األمد بأحد العقاقیر است. والكسور) ھشاشة العظام(
 المضادة للصرع، أو إذا كان لدیك تاریخ سابق من اإلصابة بھشاشة العظام، أو إذا كنت تتناول الكورتیكوستیرویدات، 

 .التھاب األوعیة الدَّمویة •
 ): خصش 1000من بین كل  1قد تُؤثر على ما یصل إلى (نادرة  

 ،)َسلَس البَول(صعوبة في حبس البول  •
أشھر على األقل، ومن المحتمل أن یكون  3یقاف العالج لمدة إالعقم لدى الذكور، یكون قابًال لالرتداد بشكل عام بعد  •

 ال توقف عالجك دون التحدُّث إلى طبیبك أوًال، . قابًال لالرتداد بعد خفض الجرعة
 ،)متالزمة المبیض متعدد األكیاس(عمل المبیضین بشكل غیر طبیعي  •
 اضطرابات سلوكیة، زیادة النَّشاط الحركي النفسي، صعوبات التعلُّم، •
 ،)الذئبة الحمامیة الجھازیة(تفاعل مناعي ذاتي مع ألم بالمفاصل وطفح جلدي وُحمى  •
 ، )قصور الغدة الدَّرقیة(انخفاض نشاط الغدة الدَّرقیة  •
 ،)انحالل الربیدات(عضلي، ضعف العضالت الذي قد یكون خطیًرا  ألم •
 السمنة، •
 ). فشل ُكلوي، التھاب النبیبات الُكلویة الخاللي، متالزمة فانكوني(تلف الُكلى  •
ندرة خالیا  (، انخفاض كبیر في عدد خالیا الدَّم البیضاء )تضخم الكریات(زیادة في حجم خالیا الدَّم الحمراء  •

 ). المحببات
 ). خلل التنسج النخاعي(، اضطراب في إنتاج خالیا الدَّم )عدم تنسج النخاع العظمي(خفاض إنتاج خالیا الدَّم ان •
، زیادة في "INR"زیادة في النسبة الُمَطبَّعة دولی�ا (انخفاض في عوامل التجلط، نتائج غیر طبیعیة باختبار تجلط الدَّم  •

 ). زمن الثرومبوبالستین الجزئي المفعَّل
 .بیوتیندیز)/  بیوتین(  8فاض في كمیة فیتامین بانخ •
 .زیادة في كمیة األمونیوم بالدَّم •
 . ازدواج الرؤیة •
وتزول بعد وقف العالج )* اضطرابات معرفیة، خرف(اضطرابات في القدرة العقلیة والذاكرة تظھر بشكل تدریجي  •

 . بأسابیع قلیلة إلى شھور قلیلة
 . طبیبك أوًال ال توقف عالجك دون التحدُّث إلى 

 
 ).ضمور المخ(قد ترتبط ھذه األعراض بعالمات تصویر المخ *

 اآلثار الجانبیة اإلضافیة في األطفال 
تشمل ھذه اآلثار  .  تحدث بعض اآلثار الجانبیة لفالبروات بشكل أكثر تكراًرا في األطفال، أو تكون أكثر شدة مقارنة بالبالغین

البنكریا والتھاب  الكبد،  تلف  النشاط، الجانبیة  وفرط  طبیعي،  غیر  وسلوك  االنتباه،  واضطراب  وِھیاج،  وعدوانیة،  س، 
 .واضطرابات التعلم

 اإلبالغ عن اآلثار الجانبیة
یشمل ذلك أیة آثار جانبیة ُمحتَملة، غیر الُمدرجة .  إذا ظھرت لدیك أیة آثار جانبیة، فتحدَّث إلى طبیبك أو الصیدلي الخاص بك

 . في ھذه النَّشرة
 . بإبالغك عن اآلثار الجانبیة، یمكنك المساعدة في توفیر المزید من المعلومات حول أمان استخدام ھذا الدَّواء

  مجم أقراص مغلفة، محززة، ممتدة اإلفراز 500كیفیة تخزین عقار دیباكین كرونو  .5
 .یُحفظ ھذا الدَّواء بعیدًا عن رؤیة وُمتناَول األطفال

ن على العبوة  .ال تَستخِدم ھذا الدَّواء بعد تاریخ انتھاء الصالحیة الُمدوَّ



 .یُشیر تاریخ انتھاء الصَّالحیة إلى الیوم األخیر من ذلك الشھر
 شھًرا.  36مدة الصالحیة: 

 فى مكان جاف. مئویة درجة 30یحفظ فى درجة حرارة التزید عن 
استشر الصیدلي الخاص بك عن كیفیة .  أو مع المخلفات المنزلیةال تتخلص من األدویة عن طریق إلقائھا في میاه الصَّرف  

 .سوف تُساعد ھذه اإلجراءات في حمایة البیئة. التَّخلص من األدویة التي لم تَعُد تستخدمھا

  محتویات العبوة ومعلومات أخرى .6

 مجم أقراص مغلفة، محززة، ممتدة اإلفراز 500محتویات عقار دیباكین كرونو 
 : المادة الفعَّالة ھي

 مجم  333.00 ............................................................................................................ صودیوم  فالبروات ال
 مجم 145.00 ................................................................................................................ حمض الفالبرویك 

 مجم 500.00 .......................................................................................... الكمیة المكافئة لفالبروات الصودیوم
 .لكل قرص مغلف محزز

 المكونات األخرى ھي  : 
الثانیة، سیلیكا غرویة  ×مللي باسكال  3000الثانیة، ھیبرومیلوز بدرجة لزوجة  ×مللي باسكال  20إیثیل السلیلوز بدرجة لزوجة  

،  6000الثانیة، ماكروجول  ×مللي باسكال  6المائیة، سیلیكا غرویة مائیة، سكارین الصودیوم، ھیبرومیلوز بدرجة لزوجة  
 .، تلك، ثاني أكسید التیتانیوم)E30D® یودراجیت(٪ 30عدید األكریالت بنسبة تشتیت 

 محززة، ممتدة اإلفراز وما ھي محتویات العبوة؟مجم أقراص مغلفة،  500ما ھو شكل عقار دیباكین كرونو 
 .  ةمحزز ةمغلَّف ةطویل اءبیضاص قرأیئة یتوفر ھذا الدَّواء في ھ

 . قرص 100أو  60أو  40أو  30عبوات بھا عدد 
 .العبواتقد ال یتم تسویق جمیع أحجام 

   مالك حق التسویق
 أفنتیس فرنسا -سانوفي

 ، شارع راسبیل82
 فرنسا  -جینتیلي  94250

 جھة التَّصنیع 
 سانوفي وینثروب إندستري 

 ، شارع دو الفییج أمباري إي الجرافي1
 سیدیكس، فرنساكربون بالنك  33565

 

 2022-03-22 :تمت آخر مراجعة لھذه النَّشرة في

 معلومات أخرى 
مفصلة   معلومات  على  التالي للحصول  الرابط  إلى  اذھب  أو  ضوئی�ا  السریعة  االستجابة  رمز  امسح  :  ومحدثة، 

www.ansm.sante.fr/Traitement-par-Valproate . 



ة  نصائح عامَّ
ھو تعبیر عن وظائف غیر طبیعیة في النشاط الكھربائي في المخ، تكون حادة ومؤقتة؛ .  الصرع ھو أحد األمراض العصبیة

 .قد تتكرر النوبات التشنجیة خالل فترة زمنیة معینة في حیاة الشخص. ت الصرعمما یُؤدي إلى حدوث نوبا
من الصَّرع   نوع واحدال یوجد : ھناك أشكال كثیرة للتعبیر عن النوبات التَّشنجیة ھذه كما أنھا قد تتدھور بطرق مختلفة كثیرة

 . متعددةبل أنواع مختلفة و
 .سیصف لك طبیبك العالج األنسب لك: عدیدةبالمثل، ال یوجد عالج واحد بل عالجات ممكنة 

 :لضمان أن یكون ھذا الدَّواء فعَّاًال، یجب علیك اتباع توصیات طبیبك وااللتزام بما یلي

 الجرعة الیومیة الموصوفة،  •
 مواعید الجرعات،  •
 مدة العالج، التي تكون طویلة األمد بشكل عام، •
ة بنمط الحیاة •  .الشاق وقلة النوم وتناُول الكحولیاتتجنب العمل : التوصیات الخاصَّ

تغییر الجرعات وإیقاف العالج بشكل مفاجئ، على وجھ التحدید، من شأنھ أن یُؤدي إلى عودة ظھور النوبات التشنُّجیة مرة  
 . أخرى

 .ال تغفل أخذ دوائك معك إذا سافرت
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