
Package leaflet: Information for the user 

 

Renagel 800 mg film-coated tablets 

sevelamer hydrochloride 

 

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 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. 

 

What is in this leaflet 

1. What Renagel is and what it is used for 

2. What you need to know before you take Renagel 

3. How to take Renagel 

4. Possible side effects 

5. How to store Renagel 

6. Contents of the pack and other information. 

 

1. What Renagel is and what it is used for 

 

Renagel contains sevelamer as the active ingredient. It binds phosphate from food in the 

digestive tract and so reduces serum phosphate levels in the blood. 

 

Renagel is used to control the levels of phosphate in the blood of adult kidney failure patients on 

haemodialysis or peritoneal dialysis treatment. 

 

Adult patients whose kidneys have failed and who are undergoing haemodialysis or peritoneal 

dialysis are not able to control the level of serum phosphate in their blood. The amount of 

phosphate then rises (your doctor will call this hyperphosphataemia). Increased levels of serum 

phosphorus can lead to hard deposits in your body called calcification. These deposits can stiffen 

your blood vessels and make it harder for blood to be pumped around the body. Increased serum 

phosphorus can also lead to itchy skin, red eyes, bone pain and fractures. 

 

Renagel may be used with other medicines which include calcium or vitamin D supplements to 

control the development of renal bone disease. 

 

2. What you need to know before you take Renagel  

 

Do not take Renagel: 

• if you have low levels of phosphate in your blood (your doctor will check this for you). 

• if you have bowel obstruction. 



• if you are allergic to sevelamer or to any of the other ingredients of this medicine (listed in 

section 6). 

 

Warnings and precautions 

Talk to your doctor before taking Renagel if any of the following applies to you: 

• if you are not on dialysis 

• if you have swallowing problems 

• if you have problems with motility (movement) in your stomach and bowel 

• if you have symptoms of delayed emptying of stomach contents such as feeling of fullness, 

nausea and/or vomiting 

• if you have prolonged diarrhoea or pain in the abdomen (symptoms of active inflammatory 

bowel disease) 

• if you have undergone major surgery on your stomach or bowel. 

 

Talk to your doctor while taking Renagel: 

• if you experience severe abdominal pain, stomach or intestine disorders, or blood in the stool 

(gastrointestinal bleeding). These symptoms can be due to serious inflammatory bowel 

disease caused by sevelamer crystals deposit in your bowel. Contact your doctor who will 

decide on continuing the treatment or not. 

 

Additional treatments: 

Due to either your kidney condition or your dialysis treatment you may: 

• develop a low or high level of calcium in your blood. Since Renagel does not contain 

calcium your doctor might prescribe additional calcium tablets. 

• have a low amount of vitamin D in your blood. Therefore, your doctor may monitor the 

levels of vitamin D in your blood and prescribe additional vitamin D as necessary. If you do 

not take multivitamin supplements you may also develop low levels of vitamins A, E, K and 

folic acid in your blood and therefore your doctor may monitor these levels and prescribe 

supplemental vitamins as necessary. 

 

Changing treatment: 

When you switch from another phosphate binder to Renagel, your doctor might consider 

monitoring the levels of bicarbonate in your blood more closely because Renagel may decrease 

the levels of bicarbonate. 

 

Special note for patients on peritoneal dialysis: 

You may develop peritonitis (infection of your abdominal fluid) associated with your peritoneal 

dialysis. This risk can be reduced by careful adherence to sterile techniques during bag changes. 

You should tell your doctor immediately if you experience any new signs or symptoms of 

abdominal distress, abdominal swelling, abdominal pain, abdominal tenderness, or abdominal 

rigidity, constipation, fever, chills, nausea or vomiting. 

You should expect to be monitored more carefully for problems with low levels of vitamins A, 

D, E, K and folic acid. 

 

 

 



Children and adolescents 

The safety and efficacy in children (below the age of 18 years) has not been studied. Therefore 

Renagel is not recommended for use in this population. 

 

Other medicines and Renagel 

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

 

• Renagel should not be taken at the same time as ciprofloxacin (an antibiotic). 

 

• If you are taking medicines for heart rhythm problems or for epilepsy, you should consult 

your doctor when taking Renagel. 

 

• The effects of medicines such as ciclosporin, mycophenolate mofetil and tacrolimus 

(medicines used in transplant patients) may be reduced by Renagel. Your doctor will advise 

you if you are taking these medicines. 

 

• In certain people taking levothyroxine (a thyroid hormone) and Renagel, increased levels of 

thyroid stimulating hormone (TSH, a substance in your blood which helps control your 

body’s chemical functions) may very rarely be observed. Therefore your doctor may 

monitor the levels of TSH in your blood more closely. 

 

• If you are taking medicine such as omeprazole, pantoprazole, or lansoprazole to treat 

heartburn, gastroesophageal reflux disease (GERD), or gastric ulcers, you should consult 

your doctor when taking Renagel. 

 

Your doctor will check for interactions between Renagel and other medicines on a regular basis. 

 

In some cases where Renagel should be taken at the same time as another medicine, your doctor 

may advise you to take this medicine 1 hour before or 3 hours after Renagel intake, or he/she 

may consider monitoring the blood levels of that medicine. 

 

Pregnancy and breast-feeding 

The safety of Renagel has not been established in pregnant or breast-feeding women. Renagel 

should only be given to pregnant or breast-feeding women if clearly needed. 

 

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, 

ask your doctor for advice before taking this medicine. 

 

Driving and using machines 

Renagel is unlikely to affect your ability to drive or to use machines. 

 

 

 

 



3. How to take Renagel 

 

Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor if you are 

not sure. He will base the dose on your serum phosphate level. The recommended starting dose 

of Renagel for adults and the elderly (>65 years) is one or two tablets with each meal 3 times a 

day. 

 

Initially your doctor will check the levels of phosphate in your blood every 2-3 weeks and may 

adjust the dose of Renagel when necessary (between 1 and 5 tablets of 800 mg per meal) to reach 

an adequate phosphate level. 

 

The tablets must be swallowed whole. Do not crush, chew or break into pieces prior to 

swallowing.  

 

Patients taking Renagel should adhere to their prescribed diet and liquid intake. 

 

If you take more Renagel than you should 

In the event of a possible overdose you should contact your doctor immediately. 

 

If you forget to take Renagel 

If you have missed one dose, this dose should be omitted and the next dose should be taken at the 

usual time with a meal. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. 

 

4. Possible side effects 

 

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

 

Since constipation may be a preceding symptom in very rare cases of blockages in your intestine, 

it is important to inform your doctor or pharmacist of this symptom before or during the use of 

Renagel. 

 

The following side effects have been reported in patients taking Renagel: 

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

nausea, vomiting. 

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

diarrhoea, indigestion, abdominal pain, constipation, flatulence. 

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

increased acidity of the blood. 

Very rare (may affect up to 1 in 10000 people):  

hypersensitivity. 

Not known (frequency cannot be estimated from the available data): 

cases of itching, rash, abdominal pain, slow intestine motility (movement), inflammation of 

abnormal small pouches (called diverticula) in the large intestine, blockages in the intestine 

(signs include: severe bloating; abdominal pain, swelling or cramps; severe constipation), rupture 

in the intestine wall (signs include: severe stomach pain, chills, fever, nausea, vomiting, or a 

tender abdomen), serious inflammation of the large bowel (symptoms include: severe abdominal 



pain, stomach or intestine disorders, or blood in the stool [gastrointestinal bleeding]) and crystal 

deposit in the intestine have been reported. 

 

Reporting of side effects 

If you get any side effects, talk to your doctor. This includes any possible side effects not listed 

in this leaflet. You can also report side effects directly via the national reporting system 
http://www.eda.mohp.gov.eg and Pharmacovigilance.eg@sanofi.com .   

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

5. How to store Renagel 

 

Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

 

Do not use this medicine after the expiry date stated on the carton and bottle after “EXP”. The 

expiry date refers to the last day of that month. 

 

Do not store this medicine above 25 °C. Keep the bottle tightly closed in order to protect from 

moisture. 

 

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how 

to throw away medicines you no longer use. These measures will help to protect the 

environment. 

 

6. Contents of the pack and other information  

 

What Renagel contains 

− The active substance is sevelamer hydrochloride. Each tablet contains 800 mg sevelamer 

hydrochloride. 

− The other ingredients are silica colloidal anhydrous and stearic acid, hypromellose (E464), 

diacetylated monoglycerides, iron oxide black (E172) and propylene glycol. 

 

What Renagel looks like and contents of the pack 

 

Renagel tablets are film coated, off white, oval tablets with Renagel 800 imprinted on one side. 

The tablets are packed in high density polyethylene bottles with a child resistant polypropylene 

closure and an induction seal. 

 

Pack sizes are: 

1 bottle of 100 tablets  

1 bottle of 180 tablets 

multipacks containing 180 tablets (6 bottles of 30 tablets)  

multipacks containing 360 tablets (2 bottles of 180 tablets)  

multipacks containing 540 tablets (3 bottles of 180 tablets) 

 

Not all pack sizes may be marketed. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eda.mohp.gov.eg%2F&data=04%7C01%7CYasmin.Saeed%40sanofi.com%7Ca0aa7ed1c33746de67b508d8df00f381%7Caca3c8d6aa714e1aa10e03572fc58c0b%7C0%7C0%7C637504542475593224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8MCS05Tjr83IfV30CQx3SIwyEo6K1mc9aCgpbTwmfgQ%3D&reserved=0
mailto:Pharmacovigilance.eg@sanofi.com


Marketing Authorisation Holder and Manufacturer 

 

Marketing Authorisation Holder: 

Genzyme Europe B.V. 

Paasheuvelweg 25  

1105 BP Amsterdam  

The Netherlands 

 

Manufacturer: 

Genzyme Ireland Limited  

IDA Industrial Park  

Old Kilmeaden Road  

Waterford  

Ireland 

 

For any information about this medicine, please contact the local representative of the Marketing 

Authorisation Holder. 

 
This leaflet was last revised in January 2020 



 نشرة العبوة: معلومات للُمستخدم

 

 مجم أقراص مغلَّفة 800ريناجيل 

 سيفيالمير هيدروكلوريد 

 

ة بالن ِّسبة لك.  يُرجى قراءة هذه النَّشرة كاملة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدَّواء؛ ألنها تحتوي على معلومات هامَّ

 احتفظ بهذه النَّشرة؛ فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى. -

 كانت لديك أسئلة إضافية، استشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.ا إذ -

. ال تعطه آلخرين؛ فقد يضر بهم، حتى إذا كانوا يُعانون من نفس عالمات المرض التي تعاااني ُوِصف هذا الدَّواء لك وحدك -

 أنت منها.

أية آثار جانبية ُمحتَملة، غياار الُمدرجااة إذا أُصبت بأية آثار جانبية، فتحدَّث إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك. ويشمل ذلك  -

 .4في هذه النَّشرة. انظر قسم: 

 

 هذه النَّشرة؟على ماذا تحتوي  

 ما هو عقار ريناجيل؟ وفيم يُستخدم؟ .1

 ما تحتاج إلى معرفته قبل تناُول عقار ريناجيل .2

 كيفية تناُول عقار ريناجيل .3

 اآلثار الجانبية الُمحتَملة .4

 كيفية تخزين عقار ريناجيل .5

 تويات العبوة ومعلومات أخرى.حم .6

 

 ما هو عقار ريناجيل؟ وفيم يُستخدم؟ .1

 

يرتبط العقار بالفوسفات الموجود فااي الجهاااه الهضاامي المسااتمد ماان الطعااام يحتوي عقار ريناجيل على سيفيالمير كمادة فعالة. 

 وبالتَّالي يخفض من مستويات الفوسفات بالدَّم.

 

لفشل الكلوي البااالنين مماان يخضااعون للعااالج بالنساايل ستويات الفوسفات بالدَّم في مرضى ايستخدم عقار ريناجيل للتَّحكم في م

 الدَّموي أو النسيل البريتوني.

 

ليس للمرضى البالنين ممن أصيبوا بفشل كلوي ويخضعون للنسيل الدَّموي أو النسيل البريتوني قدرة على الااتَّحكم فااي مسااتوى 

ادي ارتفااا  الفوسفات بمصل الدَّم لديهم. وعندئ ذ ترتفع كمية الفوسفات )سيسمي طبيبك هذا بفرط الفوساافات بالاادَّمم. يمكاان أن يااُ

بات أن تااادي إلااى تصاالُّ  مستوى الفوسفور بمصل الدَّم   سَ. يمكاان لهااذه الترسااُّ ن ترسُّبات صلبة بجسمك تساامى: َتََكلااُّ إلى تكوُّ

الممكن أيًضا أن تادي هيادة الفوسفور بمصاال الاادَّم إلااى حكااة بالجلااد، أوعيتك الدَّموية وتُصع ِ  ضخ الدَّم إلى أنحاء الجسم. من  

 احمرار بالعينين، ألم بالعظام، وكسور.

 

م عقار ريناجياال مااع اةدويااة اةخاارى التااي تشاامل المكمااالت النذائيااة للكالساايوم أو فيتااامين َدَ؛ للحااد ماان ا صااابة قد يُستخد

 لى.بأمراض العظام التي يعود سببُها إلى مرض الك

 

 ما تحتاج إلى معرفته قبل تناُول عقار ريناجيل   .2

 

 ال تتناول عقار ريناجيل في الحاالت التَّالية:

 ت الفوسفات بدمك منخفضة )سوف يتحقق طبيبك من ذلكم.إذا كانت مستويا •

 إذا كنت تعاني من انسداٍد باةمعاء. •

ٍ من المكو •  م.6نات اةخرى بهذا الدَّواء )الُمدرجة في قسم إذا كنت تُعاني من حساسية تجاه سيفيالمير أو تجاه أي 

 

 تحذيرات واحتياطات



 تحدث إلى طبيبك قبل تناُول عقار ريناجيل إذا كان أيٌّ مما يلي ينطبق عليك:

 إذا كنت ال تخضع للنسيل الكلوي •

 إذا كانت لديك مشاكل بالبلع •

 إذا كنت تعاني من مشاكل في حركة المعدة واةمعاء. •

 نثيان و/ أو القيء.إفراغ محتويات المعدة مثل ا حساس باالمتالء و/ أو المن أعراض تأخر إذا كنت تعاني   •

 إذا كنت تعاني من نوبة طويلة من ا سهال أو من ألم بالبطن )أعراض مرض التهابي نشط باةمعاءم. •

 إذا كنت قد خضعت لجراحٍة كبرى بالمعدة أو اةمعاء. •

 

 ريناجيل في الحاالت اآلتية: تحدث إلى طبيبك أثناء تناُول عقار

إذا أُِصبت بألم شااديد بااالبطن، أو باضااطرابات فااي المعاادة أو اةمعاااء، أو الحظاات وجااود دم فااي البااراه )نزيااف بالجهاااه  •

ورات سيفيالمير الهضميم. من الممكن أن تكون هذه اةعراض ناجمة عن مرض التهابي شديد باةمعاء ناجم عن ترسُّ  بل

 واصل العالج من عدمه.طبيبك الذي سيُحدد ما إذا كنت ستُ في أمعائك. اتصل ب

 

 عالجات إضافية:

 نظًرا إما لحالة الكلى لديك أو لخضوعك للنسيل الكلوي فقد يحدث اآلتي:

الكالساايوم فقااد يصااف لااك قد تعاني من انخفاض أو ارتفا  بمستوى الكالسيوم بالدَّم. بما أن عقار ريناجياال ال يحتااوي علااى  •

 كالسيوم إضافية. طبيبك أقراص

قد تكون كمية فيتامين َدَ بدمك منخفضة. لذلك، قد يراق  طبيبك مسااتويات فيتااامين َدَ باادمك ويصااف لااك فيتااامين َدَ  •

مين َأَ إضافي بحس  الضرورة. إذا لم تتناول مكمالت غذائية متعددة الفيتامينات فقد تعاني أيًضا من انخفاض مستوى فيتا

المسااتويات بالاادَّم ويصااف لااك مكمااالت الفيتامينااات حساا  بالدَّم؛ لذا قد يراق  طبيبااك هااذه  وَهاَ وَكَ وحمض الفوليك  

 الضرورة.

 

 تنيير العالج:

عندما تُني ِر العالج من رابط آخر للفوسفات إلى عقار ريناجيل، قد يضع طبيبك في االعتبار مراقبااة مسااتويات البيكربونااات فااي 

 ض من مستويات البيكربونات.بدقة؛ ةن عقار ريناجيل قد يُخف ِ دمك 

 

ة للمرضى الذين يخضعون للنسيل البريتوني:  مالحظة هامَّ

فاق )عدوى تُصي  السائل داخل البطنم مع النسيل البريتوني. يمكن الحد من هذا الخطر بااللتزام الدَّقيق  قد تصاب باْلتِهاب الص ِ

يبااك علااى الفااور إذا يهاارت أي عالمااات أو أصاابت بااأعراض جدياادة بتقنيات التَّعقيم أثناء تنيير اةكياس. يج  عليك إخبار طب

ورم البطن، أو ألم البطن، أو ألم عند الضنط على البطن، أو تصل  البطن، أو إمساك، أو حمااى، أو تتمثل في توعك البطن، أو ت

 .قشعريرة، أو غثيان، أو قيء

 مستوى فيتامين َأَ وَدَ وَهاَ وَكَ وحمض الفوليك. يج  عليك توقع أن تتم مراقبتك بعناية أكثر تحسبًا لمشاكل انخفاض

 

 

 

 األطفال والمراهقون

عاًمام. لااذا ال يُوصااى باسااتخدام عقااار ريناجياال فااي هااذه  18لم تتم دراسة اةمان والفعالية في اةطفال )الذين تقل أعمارهم عن 

 من المرضى.الشريحة 

 

 تناُول عقار ريناجيل مع أدوية أخرى

 ول أو تناولت ماخًرا أو قد تتناول أيَّة أدوية أخرى.بك إذا كنت تتنايُرجى إبالغ طبي

 

 يج  أال تتناول عقار ريناجيل في نفس الوقت مع سيبروفلوكساسين )مضاد حيويم. •

 

 الصر ، عليك استشارة طبيبك عند تناُول عقار ريناجيل.إذا كنت تتناول أدوية لعالج مشاكل النظم القلبي أو لعالج  •

 



يل من تأثير أدوية مثل: سيكلوسبورين، وميكوفينوالت موفيتيل، وتاكروليموس )أدويااة تسااتخدم فااي قار ريناجقد يخفض ع •

 مرضى هر  اةعضاءم. سيقوم طبيبك بتقديم المشورة لك إذا كنت تتناول هذه اةدوية.

 

ظ نااادًرا جاادٌا هيااادة   ناولون ليفوثايروكسين )هرمون الندَّة الدَّرقيةم وعقار ريناجياال،في بعض اةشخاص ممن يت • قااد تاُلحااَ

ة الدَّرقية )مادة بالدَّم تُساعد في التحكم بالويائف الكيميائية بجسمكم. لذلك قد يراق  طبيبااك بمستويات الهرمون المنبه للندَّ 

 ي دمك بدقة.مستويات الهرمون المنبه للندَّة الدَّرقية ف

 

ْزر )إذا كنت تتناول دواء مثل: أوميبراهول أو بانتوبراه • االرتجااا م ول أو النسوبراهول لعالج الحموضااة أو ماارض الجااَ

 الَمِعِدي  الَمريئِي  أو القُرح الَمِعدية، عليك استشارة طبيبك عند تناُول عقار ريناجيل.

 

 سوف يراجع طبيبك التَّداخالت الدَّوائية بين عقار ريناجيل واةدوية اةخرى بشكل منتظم.

 

ي نفس الوقت مع دواء آخر، قد ينصحك طبيبك بتناُول هااذا الاادَّواء قباال يها تناُول عقار ريناجيل ففي بعض الحاالت التي يج  ف

 ت، أو قد ينظر في مراقبة مستويات هذا الدَّواء بالدَّم.ساعا 3تناُول عقار ريناجيل بساعة واحدة أو بعد تناُوله با 

 

ضاعة الطبيعية  الحمل والرَّ

الُمرضعات. يج  عدم إعطاء عقار ريناجيل للساايدات الحواماال أو   ريناجيل في السيدات الحوامل أولم يتم التَّأكد من أمان عقار  

 الُمرضعات إال إذا كانت هناك ضرورة واضحة لذلك.

 

 اًل أو ُمرضعًا، أو تعتقدين أنِك قد تكونين حاماًل أو تخططين لإلنجاب، فاستشيري طبيبِك قبل تناُول هذا الدَّواء.إذا كنِت حام

 

 القيادة واستخدام اآلالت

 من غير المحتمل أن يُاثر عقار ريناجيل في قدرتك على القيادة أو استخدام اآلالت.

 

 

 كيفية تناُول عقار ريناجيل .3

 

تناول هذا الدَّواء دائًما كما أخبرك طبيبك بالضبط. يُرجى مراجعة طبيبااك إذا لاام تكاان متأكاادًا ماان كيفيااة التناااُول. وسااوف يُحاادد 

 65ًء على مستوى الفوسفات في الدَّم لديك. جرعة البدء الُموصااى بهااا ماان عقااار ريناجياال للبااالنين وكبااار الساان ) ناب  الجرعة

 مرات في اليوم. 3ن مع كل وجبة عاًمام هي قرص واحد أو قرصا

 

د مسااتويات الفوساافات فااي دمااك كاال  ريناجياال عنااد  ارأسااابيع، وقااد يقااوم بتعااديل جرعااة عقاا  3-2في البداية سيقوم طبيبااك بتفقااُّ

 مجم مع كل وجبةم للوصول إلى مستوى فوسفات مالئم. 800أقراص  5الضَّرورة )بين قرص واحد و 

 

 قبل تناُوله.  يج  بلع اةقراص كاملة. ال تطحن أو تمضغ أو تكسر القرص إلى أجزاء

 

 كمية سوائل.و يج  على المرضى ممن يتناولون عقار ريناجيل االلتزام بما ُوِصف لهم من نظام غذائي

 

 

 

 إذا تناولت كمية أكثر مما يجب من عقار ريناجيل

 في حالة االشتباه في تناُول جرعة هائدة، يج  عليك االتصال بطبيبك فوًرا.

 

 إذا أغفلت تناُول عقار ريناجيل



جبااة. ال تتناااول جرعااة و  ا أغفلت تناُول جرعة واحدة، يج  إلناء تلك الجرعة وتناول الجرعة التَّالية فااي الوقاات المعتاااد مااعإذ

 .مضاعفة لتعويض جرعة أغفلتها
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 جميع.مثله مثل كافة اةدوية، قد يسب  هذا الدواء آثاًرا جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى ال

 

، فماان المهاام إبااالغ طبيبااك أو اءةن ا مساك قد يكون أحد اةعراض التي تسبق ا صابة بحاالت نااادرة جاادٌا ماان انسااداد اةمعاا 

 الصيدلي الخاص بك عن هذا العرض قبل أو أثناء استخدام عقار ريناجيل.

 

 ريناجيل:تم ا بالغ عن اآلثار الجانبية التَّالية في المرضى الذين يتناولون عقار 

 أشخاصم:  10)قد تُاثر على أكثر من شخص واحد من بين كل  شائعة جدٌا

 النثيان، القيء.

 أشخاصم: 10)قد تُاثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل  عةائش

 ا سهال، عسر الهضم، ألم البطن، ا مساك، انتفاخ البطن بالناهات.

 شخصم:  100)قد تُاثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل  غير شائعة

 هيادة حمضية الدَّم.

 شخصم:  10000ين كل ب )قد تُاثر على ما يصل إلى شخص واحد من نادرة جدٌا

 فرط الحساسية.

 معدل تكرارها من واقع البيانات المتاحةم: )ال يمكن تقدير غير معروفة

تم ا بالغ عن حاالت من الحكة، الطفح الجلدي، ألم البطن، بطء حركة اةمعاء، التهاااب بجيااوب صاانيرة غياار طبيعيااة )تساامى 

اك شديدم، تمزق ل العالمات: انتفاخ شديد، ألم بالبطن، تورم أو تقلُّصات، إمسشمبالرتوجم في اةمعاء النليظة، انسداد اةمعاء )ت

بجدار اةمعاء )تشمل العالمات: ألم شديد بالمعدة، قشعريرة، ُحمااى، غثيااان، قاايء، أو ألاام لاادى الضاانط علااى الاابطنم، التهاااب 

ابات بالمعاادة أو اةمعاااء، أو وجااود دم فااي طرخطير باةمعاء النليظة )تشمل اةعراض: تم ا بالغ عن ألم شااديد بااالبطن، اضاا 

 ه الهضمي[م وترسُّبات بلورية في اةمعاء.البراه ]نزيف بالجها

 

 اإلبالغ عن اآلثار الجانبية

 إذا أُصبت بأية آثار جانبية، فتحدَّث إلى طبيبك. ويشمل ذلك أية آثار جانبية ُمحتَملة، غير الُمدرجة في هذه النَّشرة. بإمكانك كذلك

Pharmacovigilance.eg@sanofi.com  الغ عااان اآلثاااار الجانبياااة مباشااارةً مااان خاااالل جهااااه ا باااالغ الاااوطنيبااا ا 
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 بإبالغك عن اآلثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول أمان استخدام هذا الدَّواء. 
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 واء بعيدًا عن رؤية وُمتناَول اةطفال.يُحفظ هذا الدَّ 

 

يُشير تاريخ انتهاء َ. EXPتاريخ انتهاء الصالحية المدون على العبوة الكرتونية والزجاجة بعد كلمة َ  عدتستعمل هذا الدَّواء ب  ال

 الصالحية إلى اليوم اةخير من ذلك الشهر.

 

ن هذا الدَّواء في درجة حرارة تزيد عن   من الرطوبة.  هادرجة مئوية. احتفظ بالعبوة محكمة ا غالق لحمايت 25ال يُخزَّ

 

دلي الخاااص بااك عاان كيفيااة من اةدوية عن طريق إلقائها في مياه الصرف أو مع المخلفااات المنزليااة. استشاار الصاايص  ال تتخل

 التَّخلص من اةدوية التي لم تعد تستخدمها. ستُساعد هذه ا جراءات على حماية البيئة.
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 ار ريناجيل؟عقما الذي يحتوي عليه 
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 مجم من سيفيالمير هيدروكلوريد. 800يحتوي كل قرص على الة هي سيفيالمير هيدروكلوريد. فعَّ المادة ال -

م، جليسااريدات أُحاديااة ثنائيااة E464المكونات اةخاارى هااي ساايليكا غرويااة المائيااة وحمااض السااتياريك، هيبروميلااوه ) -

 وبيلين.برم، وجليكول الE172اةسيتيل، أكسيد الحديد اةسود )

 

 ريناجيل؟ وما هي محتويات العبوة؟  ارما هو شكل عق

 

كل ومطبااو  علااى أحااد جانبيهااا  ِويَّة الشااَّ . Renagel 800أقراص عقار ريناجيل منلفة، ذات لون أباايض مائاال ل،صاافر، بَْيضااَ

حكمااة مُ من البولي بااروبيلين، ول اةقراص معبأة في هجاجات من البولي إيثيلين عالي الكثافة ذات آلية غلق ُمقاِومة لعبث اةطفا

 بطبقة من رقائق اةلومنيوم.

 

 أحجام العبوات هي:

 قرص  100هجاجة واحدة تحتوي على 

 قرًصا 180هجاجة واحدة تحتوي على 

 قرًصام  30هجاجات بكل منها  6ًصا )قر 180عبوات متعددة تحتوي على 

 قرًصام  180قرًصا )هجاجتان بكل منهما  360عبوات متعددة تحتوي على 

 قرًصام 180هجاجات بكل منها  3قرًصا ) 540توي على تحعبوات متعددة  

 

 قد ال يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

 

 مالك حق التَّسويق وجهة التَّصنيع

 

 مالك حق التَّسويق:

 شركة جنزايم أوروبا بي في.

  25باشيوفيلويج  

 بي بي أمستردام  1105

 هولندا

 

 جهة التَّصنيع:

 ايم أيرلندا المحدودة نزشركة ج

 ي دي إيه إنداستريال بارك آ

 طريق أولد كيلميدين 

 ووترفورد 

 أيرلندا

 

 .قلالستفسار عن أي معلومات تخص هذا الدَّواء، يُرجى االتصال بالممثل المحلي لمالك حق التَّسوي

 

 2020تمت أخر مراجعة للنشرة فى يناير  


