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معلومات للم�ستخدم 

كلوقريل 75 ملجم أقراص 
مغلفة ب�سريط رقيق 

كلوبيدوقريل

اأقراأ كافة هذه الن�شرة بعناية قبل البدء يف تناول هذا الدواء لأنها حتتوي على معلومات هامة لك.
احفظ هذه الن�شرة الطبية فقد حتتاج لقراءتها مرة اأخرى.  �
اإذا كان لديك اأ�شئلة ا�شافية ا�شاأل طبيبك اأو ال�شيديل.  �
هذا الدواء مو�شوف لك وحدك. ل تعطيه لالآخرين فقد ي�شرهم حتى اإذا كانت عالمات  �

مر�شهم مثل تلك التي لديك.
اإذا ظهرت عليك اأي اأعرا�ض جانبية، اأخرب طبيبك اأو ال�شيديل. هذا ي�شمل اأي اأعرا�ض  �

جانبية حمتملة مل يتم ذكرها بهذه الن�شرة. اأنظر الق�شم 4 .

على ماذا حتتوي هذه الن�سرة الطبية 
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ما هو كلوقريل ولأي غر�ض ي�ستخدم. 1
يتبع كلوقريل ملجموعة من الأدوية ت�شمى املنتجات الطبية امل�شادة لل�شفائح الدموية . ال�شفائح 

الدموية هي اأ�شكال �شغرية جدا يف الدم والتي تتجمع مع بع�شها اأثناء جتلط الدم. مبنعها هذا 
التجميع، فاإن املنتجات الطبية امل�شادة لل�شفائح الدموية تقلل فر�ض تكوين اجللطات الدموية 

)العملية التي ت�شمى اجللطة(.
يتم تناول كلوقريل بوا�شطة الكبار ملنع جتلط الدم )اجللطات( يف الأوعية الدموية ال�شلبة 

)ال�شرايني( وهذة العملية ت�شمى )جتلط ال�شرايني( والتي ميكن اأن توؤدي اإىل حالت جتلط يف 
ال�شرايني مثل )ال�شكتة الدماغية والنوبات القلبية اأو املوت(.

مت و�شف كلوقريل لك للم�شاعدة يف منع جتلط الدم وتقليل خماطر هذه احلالت ال�شديدة 
لالأ�شباب التالية: 

لديك حالة ت�شلب �شرايني ؛ ولقد تعر�شت لنوبة قلبية يف ال�شابق اأو �شكتة دماغية اأو حالة  �
ُتعرف مبر�ض ال�شرايني الطرفية.

تعر�شت لأمل حاد يف ال�شدر يعرف بالذبحة ال�شدرية غري امل�شتقرة اأو احت�شاء ع�شلة  �
القلب )الذبحة القلبية(. لعالج هذه احلالت قد ي�شع طبيبك دعامة يف ال�شريان امل�شدود 

اأو ال�شيق لي�شتعيد تدفق الدم الفعال. يتعني اأي�شا اإعطائك حام�ض ا�شتيل �شال�شيليك 
)acetylsalicylic acid( من قبل طبيبك )وهي مادة موجودة يف العديد من الأدوية 

امل�شتخدمة لتخفيف الأمل وخف�ض احلمى وكذلك ملنع جتلط الدم(.
�  atrial( »لديك �شربات قلب غري منتظمة وهي حالة ت�شمى »الرجفان الأذيني

fibrillation( ول ت�شتطيع تناول اأدوية ت�شمى »م�شادات التخرث الفموية« )م�شادات 
فيتامني ك(  والتي متنع تكوين اجللطات اجلديدة ومتنع ظهور اجللطات من النمو. يجب 

اإبالغك باأن  »م�شادات التخرث الفموية« اأكرث فعالية من حام�ض ا�شتيل �شال�شيليك اأو 
اجلمع بني ا�شتخدام كلوقريل وحام�ض ا�شتيل �شال�شيليك اإذا كنت ل ت�شتطيع تناول اأدوية 

»م�شادات التخرث الفموية« ولي�ض لديك املخاطر الرئي�شية للنزيف.

ما الذي حتتاج معرفته قبل تناول كلوقريل. 2
ال تتناول كلوقريل يف احلاالت التالية: 

اإذا كان لديك ح�شا�شية لكلوبيدوقريل اأو زيت ال�شويا اأو زيت الفول ال�شوداين اأو اأحد  �
مكونات هذا الدواء )املدرجة يف الق�شم 6(.

اإذا كانت لديك ظروف �شحية ت�شبب النزيف مثل قرحة املعدة اأو نزيف يف املخ. �
اإذا كنت تعاين من مر�ض كبدي حاد.  �
اإذا كنت تعتقد اأن اأي هذة احلالت تنطبق عليك اأو اإذا كن لديك اأي �شك يف ذلك ،  �

ا�شت�شر طبيبك قبل تناول كلوقريل.
املحاذير واالحتياطات 

 اإذا كانت اأي من احلالت املذكورة اأدناه تنطبق عليك يرجى اإبالغ طبيبك قبل تناول كلوقريل : 
اإذا كان لديك خماطر نزيف مثل: �
حالة �شحية ت�شعك يف خطر النزيف الداخلي )مثل قرحة املعدة(.  �
ا�شطراب الدم يجعلك عر�شة للنزيف الداخلي )نزيف داخل اأي اأن�شجة اأو اأع�شاء اأو  �

مفا�شل يف ج�شمك(.
اإ�شابة جديدة خطرية. �
عملية جراحية جديدة )مبا يف ذلك الأ�شنان(.  �
عملية جراحية خمطط لها )مبا يف ذلك الأ�شنان(يف ال�شبعة اأيام املقبلة. �

�  ischaemic« )اإذا كان لديك جلطة يف �شريان يف املخ )ال�شكتة الدماغية الإقفارية
stroke« حدثت يف اآخر �شبعة اأيام. 

اإذا كان لديك مر�ض يف الكبد اأو الكلى.  �
اإذا كانت لديك ح�شا�شية لأي دواء ي�شتخدم يف عالج مر�شك. �

اأثناء تناولك كلوقريل: 
يجب ابالغ طبيبك اإذا كنت خمطط لعملية جراحية )مبا يف ذلك الأ�شنان(.  �
يجب عليك اأي�شا ابالغ طبيبك فورا اإذا تطورت لديك حالة �شحية )املعروف اأي�شا  �

 Thrombotic Thrombocytopenic« )با�شم تخرث نق�ض ال�شفيحات الأ�شا�شية
Purpura TTP« الذي ي�شمل احلمى و كدمات حتت اجللد التي قد تظهر يف �شكل بقع 

حمراء مدببة. مع اأو بدون التعب ال�شديد غري املربر وارتباك وا�شفرار اجللد اأو العيون 
)الريقان( )اأنظر الق�شم 4 ،الأعرا�ض اجلانبية املحتملة(.

اإذا قطعت اأو جرحت نف�شك فاإنها قد تاأخذ وقتا اأطول من املعتاد لوقف النزيف خالف  �
النزيف العادي. وهذا يرتبط بالطريقة التي يعمل بها دوائك ليمنع املقدرة على تكوين 

جلطة دموية. للجروح والإ�شابات الطفيفة مثل ) جرح نف�شك اأو احلالقة فهذه غري مثرية 
للقلق. مع ذلك، اإذا كنت قلقا على النزيف يتوجب عليك التوا�شل مع طبيبك مبا�شرة 

)اأنظر الق�شم 4 ،الأعرا�ض اجلانبية املحتملة(.
قد يطلب طبيبك اختبارات الدم. �

االأطفال واملراهقني 
يتعني عادة عدم ا�شتعمال كلوقريل لالأطفال واملراهقني .

الأدوية الأخرى وكلوقريل 
اأخرب طبيبك اأو ال�شيديل اإذا كنت تاأخذ اأو اأخذت موؤخرا اأو �شتاأخذ اأي اأدوية اأخرى مبا يف ذلك 

الأدوية التي تتح�شل عليها بدون و�شفة طبية.
بع�ض الأدوية الأخرى قد توؤثرعلى ا�شتخدام كلوقريل اأو العك�ض.

يرجى اإخبار طبيبك ب�شكل خا�ص اإذا كنت تتناول.
م�شادات التخرث الفموية والأدوية التي ت�شتخدم لتقليل جتلط الدم.  �
الأدوية غري ال�شتريودية وامل�شادة لاللتهابات والتي ت�شتخدم عادة لعالج احلالت املوؤملة  �

اأو حالت األتهاب الع�شالت واملفا�شل. 
الهيبارين اأو اأي دواء اآخر عن طريق احلقن ي�شتخدم لتقليل جتلط الدم. �
اأميربازول و اإي�شوميربازول اأو �شيميتيدين وهي اأدوية لعالج ا�شطراب املعدة. �
فلوكونازول وفوريكونازول و�شيربوفلوكا�شني اأوالكلورامفينيكول وهي اأدوية لعالج الإ�شابات  �

البكتريية والفطرية .
فلوك�شتني و فلوفوك�شامني اأو موكلوبيميد وهي اأدوية لعالج الإكتئاب. �
كاربامازيبني اأو اأوك�شاربازبني وهي اأدوية لعالج بع�ض ا�شكال ال�شرع.   �
تيكلوبيدين اأو عوامل م�شادات ال�شفائح الدموية الأخرى. �

اإذا كنت تعاين من امل حاد يف ال�شدر )الذبحة ال�شدرية غري امل�شتقرة اأو الذبحة القلبية(، 
ميكن و�شف كلوقريل متحدا مع حام�ض ا�شتيل �شال�شيليك وهي وهي مادة موجودة يف العديد من 

الأدوية امل�شتخدمة لتخفيف الأمل واحلمى. يجب األ ي�شبب ال�شتخدام املتقطع حلام�ض ا�شتيل 
�شال�شيليك اأي م�شكلة ولكن يتعني مناق�شة ال�شتخدام ملدة طويلة مع الطبيب. )ليزيد عن 1000 

ملجم خالل 24 �شاعة(.
كلوقريل مع الطعام وال�شراب 

ميكن تناول كلوقريل مع الطعام اأو بدونه.
احلمل والر�شاعة .

يف�شل عدم تناول هذا املنتج اأثناء احلمل. 
اإذا كنِت حامال اأو تعتقدين باأنك حامل فاأخربي طبيبك اأو ال�شيديل قبل تناول كلوقريل. اإذا 

اأ�شبحت حامال اأثناء تناول كلوقريل، ا�شت�شريي طبيبك فورا حيث اأنه من املو�شى به عدم تناول 
كلوقريل اأثناء احلمل.

ل تر�شعي خالل تناول هذا الدواء. 
اإذا كنِت مر�شعة اأو تخططني للر�شاعة حتدثي اإىل طبيبك قبل تناول كلوقريل.

اإذا كنِت حامال اأو مر�شعة اأو تعتقدين اإنك حامال اأو تخططني لولدة طفل ا�شاأيل طبيبك اأو 
ال�شيديل لتقدمي الن�شح قبل تناول هذا الدواء.

قيادة وا�شتخدام املعدات 
من غري املحتمل اأن يوؤثر كلوقريل على قدرتك يف القيادة اأو ا�شتخدام املعدات.

معلومات هامة حول بع�ص مكونات كلوقريل 
يحتوي كلوقريل على الالكتوز. اإذا اأخربك طبيبك باأنك ل حتتمل بع�ض اأنواع ال�شكريات )مثل 

الالكتوز(، توا�شل مع  طبيبك قبل تناول هذا الدواء.
يحتوي كلوقريل على زيت ال�شويا، اإذا كانت لديك ح�شا�شية لزيت الفول ال�شوداين اأو ال�شويا 

فال تتناول هذا الدواء.

كيفية تناول كلوقريل. 3
دائما تناول هذا الدواء متاما كما و�شفه الطبيب اأو ال�شيديل . عليك مبراجعة طبيبك اأو 

ال�شيديل اإذا كنت غري متاأكد.
اإذا كنت تعاين من امل حاد يف ال�شدر )الذبحة ال�شدرية غري امل�شتقرة اأو الذبحة القلبية(، ميكن 
اأن يعطيك الطبيب 300 ملجم من كلوبيدوقريل )1 قر�ض 300 ملجم اأو 4 اأقرا�ض 75 ملجم( مرة 

واحدة يف بداية العالج. ثم بعد ذلك اجلرعة العادية قر�ض واحد  75 ملجم كلوقريل يف اليوم يتم 
اأخذها بالفم مع اأو بدون الطعام ويف نف�ض الوقت كل يوم.

عليك بتناول كلوقريل طول مدة و�شفه من قبل طبيبك.
اإذا تناولت كلوقريل اأكرث من املقرر

توا�شل مع طبيبك اأو اأذهب اإىل ق�شم ال�شعاف يف اأقرب م�شت�شفى ب�شبب تزايد خماطر النزيف.
اإذا ن�شيت تناول كلوقريل 

اإذا ن�شيت تناول جرعة من كلوقريل ولكن تذكرت خالل 12 �شاعة ، تناول اجلرعة مبا�شرة وثم 
تناول اجلرعة التالية يف وقتها املعتاد.

اإذا ن�شيت لأكرث من 12 �شاعة ، تناول اجلرعة التالية مبفردها يف وقتها املعتاد. ل ت�شاعف 
اجلرعة لتعوي�ض اجلرعة املن�شية.

اإذا توقفت عن تناول كلوقريل 
ل توقف العالج اإل اإذا اخربت طبيبك. توا�شل مع طبيبك اأو ال�شيديل قبل التوقف.

اإذا كان لديك اأ�شئلة اإ�شافية عن ا�شتخدام الدواء ا�شاأل طبيبك اأو ال�شيديل.

الآثار اجلانبية املحتملة. 4
مثل كافة الأدوية ميكن اأن ي�شبب كلوقريل اآثارا جانبية على الرغم من عدم تعر�ض كل النا�ض لها.

توا�شل مع طبيبك فورا اإذا عانيت من التايل: 
حمى اأو عالمات التهاب اأو ارهاق �شديد. هذه قد تكون ب�شبب النخفا�ض النادر لبع�ض  �

خاليا الدم.
عالمات مل�شكلة يف الكبد مثل ا�شفرار اجللد اأو العيون )الريقان( �شواء ارتبط اأو مل  �

يرتبط بالنزيف الذي يظهر حتت اجللد يف �شكل بقع حمراء مدببة ، وارتباك ) اأنظر 
الق�شم 2، املحاذير والإحتياطات(

تورم الفم اأو ا�شطرابات اجللد مثل الطفح اجللدي واحلكة والبثور على اجللد. قد تكون  �
هذه عالمات رد فعل احل�شا�شية.

االأثر اجلانبي ال�شائع امل�شجل مع كلوقريل هو النزيف. 
النزيف قد يحدث كنزيف يف املعدة اأو الأمعاء وكدمات وورم دموي )نزيف اأو كدمات غري عادية 

حتت اجللد( نزيف الأنف ودم يف البول. يف عدد قليل من احلالت مت ت�شجيل نزيف يف العني 
وداخل الراأ�ض والرئة اأو املفا�شل.

اإذا عانيت من نزيف لفرتة طويلة عند تناول كلوقريل 
اإذا قطعت اأو جرحت نف�شك فاإنه قد ي�شتغرق وقتا اأطول من املعتاد لوقف النزيف خالف النزيف 

العادي. هذا يرتبط بالطريقة التي يعمل بها دوائك ليمنع املقدرة على تكوين جلطة دموية. 
للجروح والإ�شابات الطفيفة مثل ) جرح نف�شك اأو احلالقة فهذه غري مثرية للقلق. مع ذلك، اإذا 

كنت قلقا على النزيف يتوجب عليك التوا�شل مع طبيبك مبا�شرة. )اأنظر الق�شم 2 ،املحاذير 
والحتياطات(.

االأعرا�ص اجلانبية االأخرى امل�شجلة مع كلوقريل هي: 
الأعرا�ض اجلانبية ال�شائعة )قد ت�شيب من 1 يف كل 10 اأ�شخا�ض(:

ال�شهال واأمل البطن وعدم اله�شم وحرقان. 
الأعرا�ض اجلانبية غري ال�شائعة )قد ت�شيب من 1 يف كل 100 �شخ�ض(:

ال�شداع ، قرحة املعدة، القيء ، الغثيان، الإم�شاك والغازات الزائدة يف البطن اأو الأمعاء والطفح 
اجللدي واحلكة والدوار، الإح�شا�ض بالوخز والتنميل.

الأعرا�ض اجلانبية النادرة )قد ت�شيب من 1 يف كل 1000 �شخ�ض(:
الدوار. 

الأعرا�ض اجلانبية النادرة جدا )قد ت�شيب من 1 يف كل 10.000 �شخ�ض(:
الريقان؛ امل حاد يف البطن مع اأو بدون اأمل يف الظهر ؛ حمى ؛ �شعوبات التنف�ض ترتبط اأحيانا 
بالكحة ؛ تفاعالت ح�شا�شية عامة )مثال الإح�شا�ض الكلي باحلرارة مع عدم راحة عام فجائي 

حتى الأعياء( ؛ تورم الفم ؛ بثور يف اجللد؛ ح�شا�شية اجللد؛ قرحة الفم )التهاب الفم(؛ نق�ض يف 
�شغط الدم ؛ الرتباك ؛ الهلو�شة ؛ امل املفا�شل ؛ امل الع�شالت ؛ تغيريات يف تذوق الطعام. 

اإ�شطرابات اجلهاز املناعي:
متالزمة الإن�شولني ذاتَي املناعة، والتي من املمكن اأن توؤدي اإىل اإنخفا�ض �شديد يف �شكر الدم، 

خا�شة عند املر�شى الذين لديهم النوع الفرعي HAL DRA4 )اأكرث حدوثًا يف ال�شكان 
اليابانيني(*

بالإ�شافة لذلك، قد يحدد طبيبك التغيريات يف نتائج اختبار الدم والبول لديك.
التبليغ عن االآثار اجلانبية

اإذا تعر�شت لأي اآثار جانبية ، حتدث اإىل طبيبك اأو ال�شيديل اأو املمر�ض وهذه ت�شمل اأي اآثار 
جانبية غري مدرجة يف هذه الن�شرة الطبية. ميكنك اأي�شا التبليغ عن الآثار اجلانبية مبا�شرة عن 
طريق نظام التبليغ للمركز الوطني للتيقظ وال�شالمة الدوائية املذكور يف ا�شفل الن�شرة. بتبليغك 

عن الآثار اجلانبية ميكن اأن ت�شاعد يف تقدمي معلومات اأكرث عن �شالمة الدواء.

كيفية تخزين كلوقريل. 5
احفظ هذا الدواء بعيد عن نظر ومتناول الأطفال. 

ل ت�شتخدم هذا الدواء بعد انتهاء �شالحيته واملبينة يف خلف العلبة. 
ل تخزنها يف درجة حرارة اأكرث من 30 درجة مئوية. 

يجب عدم التخل�ض من الأدوية عرب مياه ال�شرف ال�شحي اأو النفايات املنزلية. ا�شاأل ال�شيديل 

عن كيفية التخل�ض من الأدوية التي ل حتتاج اإليها. هذه التعليمات ت�شاعد يف حماية البيئة.

حمتويات العبوة واملعلومات الأخرى. 6
على ماذا يحتوي كلوقريل:

املادة الفعالة هي كلوبيدوقريل على �شكل هيدروجني �شالفيت. يحتوي كل قر�ض مغلف على 75 
ملجم كلوبيدوقريل.

املكونات االأخرى هي:
لب القر�ض: لكتوز ل مائي ، �شيليولوز بلوري جمهري  ، كرو�شكبيفيدون النوع اأ، جلي�شرول 

دايبيهنيت، التالك.  
غالف القر�ض: كحول بوليفينيل، التالك، ماكروجول 3350، لي�شيثني )زيت ال�شويا ) اإي 322( 

ثاين اأك�شيد التيتانيوم )اإي 171( اأك�شيد احلديد الأحمر )اإي 172(.
كيف يبدو كلوقريل وحمتويات العبوة:

حزمة اأقرا�ض مغلفة ب�شريط رقيق : 
اأقرا�ض مغلفة ب�شريط رقيق وردية دائرية 9 مم، ثنائية التحدب منقو�ض عليها »A1« يف  �

وجه واحد 
اأحجام العبوات 

مغلفة يف �شريط املنيوم علبة كرتونية : 30  قر�ض  

ال�سركة مالكة املنتج
 �شركة اآجا لل�شناعات الدوائية

 اململكة العربية ال�شعودية، الريا�ض
 بوابة الأعمال، قرطبة

الدور الأر�شي، املنطقة �شي-2

امل�سنع
 �شركة اآجا لل�شناعات الدوائية

 املدينة ال�شناعية مدن بحائل، �شارع رقم 32
 حائل 55414، �ض.ب 6979

اململكة العربية ال�شعودية

متت مراجعة هذه الن�شرة الطبية اآخرة مرة بتاريخ: 2019/01
لالإبالغ عن االأعرا�ص اجلانبية:

اململكة العربية ال�سعودية    �
املركز الوطني للتيقظ وال�شالمة الدوائية

فاك�ض 966-11-205-7662+ �
لالإت�شال باملركز الوطني للتيقظ وال�شالمة الدوائية هاتف: 966-11-2038222+   �

حتويلة: 2340 - 2353 -2356- 2317- 2354- 2334
الهاتف املجاين: 8002490000 �
� npc.drug@sfda.gov.sa :الربيد اللكرتوين
�  www.sfda.gov.sa :املوقع الإلكرتوين

دول اخلليج االأخرى: 
الرجاء الإت�شال باملوؤ�ش�شات والهيئات الوطنية لكل دولة.

اإن هذا الدواء
الدواء م�شتح�شر يوؤثر على �شحتك وا�شتهالكه خالفًا للتعلميات يعر�شك للخطر. �
اتبع بدقة و�شفة الطبيب وطريقة ال�شتعمال املن�شو�ض عليها وتعليمات ال�شيديل  �

الذي �شرفها لك.
اإن الطبيب وال�شيديل هما اخلبريان يف الدواء وبنفعه و�شرره. �
لتقطع مدة العالج املحددة لك من تلقاء نف�شك. �
لتكرر �شرف الدواء بدون ا�شت�شارة الطبيب �
لترتك الأدوية يف متناول الأطفال �

جمل�ض وزراء ال�شحة العرب
واحتاد ال�شيادلة العرب
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Package leaflet: Information for the user

Clogrel 75 mg
Clogrel film-coated tablets Clopidogrel

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 your 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 Clogrel is and what it is used for
2. What you need to know before you take Clogrel
3. How to take Clogrel
4. Possible side effects
5. How to store Clogrel
6. Contents of the pack and other information

1. What Clogrel is and what it is used for
Clogrel belongs to a group of medicines called antiplatelet medicinal products. 
Platelets are very small structures in the blood, which clump together during 
blood clotting. By preventing this clumping, antiplatelet medicinal products 
reduce the chances of blood clots forming (a process called thrombosis).

Clogrel is taken by adults to prevent blood clots (thrombi) forming in hardened 
blood vessels (arteries), a process known as atherothrombosis, which can lead 
to atherothrombotic events (such as stroke, heart attack, or death).

•	 You have been prescribed Clogrel to help prevent blood clots and reduce 
the risk of these severe events because:

•	 you have a condition of hardening of arteries (also known as 
atherosclerosis), and

•	 you have previously experienced a heart attack, stroke or have a 
condition known as peripheral arterial disease, or

•	 you have experienced a severe type of chest pain known as ‘unstable 
angina’ or ‘myocardial infarction’ (heart attack). For the treatment of 
this condition your doctor may have placed a stent in  the blocked or 
narrowed artery to restore effective blood flow. You should also be 
given acetylsalicylic acid (a substance present in many medicines used 
to relieve pain and lower fever as well as to prevent blood clotting) by 
your doctor.

•	 you have an irregular heartbeat, a condition called ‘atrial fibrillation’, and 
you cannot take medicines known as ‘oral anticoagulants’ (vitamin K 
antagonists) which prevent new clots from forming and prevent existing 
clots from growing. You should have been told that ‘oral anticoagulants’ 
are more effective than acetylsalicylic acid or the combined use of 
Clogrel and acetylsalicylic acid for this condition. Your doctor should 
have prescribed Clogrel plus acetylsalicylic acid if you cannot take ‘oral 
anticoagulants’ and you do not have a risk of major bleeding.

2. What you need to know before you take Clogrel
Do not take Clogrel
if you are allergic (hypersensitive) to clopidogrel, soya oil, peanut oil or any of 
the other ingredients of this medicine (listed in section  6).

•	 if you have a medical condition that is currently causing bleeding such as 
a stomach ulcer or bleeding within the brain.

•	 if you suffer from severe liver  disease.

•	 If you think any of these apply to you, or if you are in any doubt at all, 
consult your doctor before taking Clogrel.

Warnings and precautions
If any of the situations mentioned below apply to you, you should tell your 
doctor before taking Clogrel:

•	 if you have a risk of bleeding such  as:

•	 a medical condition that puts you at risk of internal bleeding (such as a 
stomach  ulcer)

•	 a blood disorder that makes you prone to internal bleeding (bleeding 
inside any tissues, organs or joints of your body).

•	 a recent serious injury.

•	 a recent surgery (including dental).

•	 a planned surgery (including dental) in the next seven days.

•	 if you have had a clot in an artery of your brain (ischaemic stroke) which 
occurred within the last seven  days

•	 if you have kidney or liver disease.

•	 if you have had an allergy or reaction to any medicine used to treat your 
disease.

While you are taking Clogrel:
•	 You should tell your doctor if a surgery (including dental) is planned.

•	 You should also tell your doctor immediately if you develop a medical 
condition (also known as Thrombotic Thrombocytopenic Purpura or TTP) 
that includes fever and bruising under the skin that may appear as red 
pinpoint dots, with or without unexplained extreme tiredness, confusion, 
yellowing of the skin or eyes (jaundice) (see section 4 ‘POSSIBLE SIDE 
EFFECTS’).

•	 If you cut or injure yourself, it may take longer than usual for bleeding 
to stop. This is linked to the way your medicine works as it prevents 
the ability of blood clots to form. For minor cuts and injuries e.g., 
cutting yourself, shaving, this is usually of no concern. However, if 
you are concerned by your bleeding, you should contact your doctor 
straightaway (see section 4 ‘POSSIBLE SIDE EFFECTS’).

•	 Your doctor may order blood tests.

Children and adolescents
Clogrel is not intended for use in children or adolescents.

Other medicines and Clogrel

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might 
take any other medicines, including medicines obtained without a prescription.

Some other medicines may influence the use of Clogrel or vice versa.

You should specifically tell your doctor if you take
•	 oral anticoagulants, medicines used to reduce blood clotting,

•	 a non-steroidal anti-inflammatory medicine, usually used to treat painful 
and/or inflammatory conditions of   muscle or joints

•	 heparin or any other injectable medicine used to reduce blood clotting,

•	 omeprazole, esomeprazole or cimetidine, medicines to treat upset 
stomach,

•	 fluconazole, voriconazole, ciprofloxacin, or chloramphenicol, medicines 
to treat bacterial and fungal infections,

•	 fluoxetine, fluvoxamine, or moclobemide, medicines to treat depression,

•	 carbamazepine, or oxcarbazepine, medicines to treat some forms of 
epilepsy,

•	 ticlopidine, other antiplatelet agent.

If you have experienced severe chest pain (unstable angina or heart attack), you 
may be prescribed Clogrel in combination with acetylsalicylic acid, a substance 
present in many medicines used to relieve pain and lower fever. An occasional 
use of acetylsalicylic acid (no more than 1,000 mg in any 24 hour period) should 
generally not cause a problem, but prolonged use in other circumstances 
should be discussed with your doctor.

Clogrel with food and drink
Clogrel may be taken with or without food.

Pregnancy and breast-feeding
It is preferable not to take this product during pregnancy.

If you are pregnant or suspect that you are pregnant, you should tell your 
doctor or your pharmacist before taking Clogrel. If you become pregnant while 
taking Clogrel, consult your doctor immediately as it is recommended not to 
take clopidogrel while you are pregnant.

You should not breastfeed while taking this medicine.

•	 If you are breastfeeding or planning to breastfeed, talk to your doctor 
before taking this medicine.

•	 If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are 
planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before 
taking this medicine.

Driving and using machines:
Clogrel is unlikely to affect your ability to drive or to use machines.

Important information about some of the ingredients of Clogrel
Clogrel contains lactose. If you have been told by your doctor that you 
have intolerance to some sugars (e.g. lactose), contact your doctor before 

taking this medicine.

Clogrel contains soya oil. If you are allergic to peanut or soya, do not take this  
medicine.

3. How to take Clogrel
Always take this medicine exactly as your doctor has told you. You should check 
with your doctor or pharmacist if you are not sure.

If you have experienced severe chest pain (unstable angina or heart attack), 
your doctor may give you 300 mg of clopidogrel (1 tablet of 300 mg or 4 tablets 
of 75 mg) once at the start of treatment. Then, the usual dose is one 75 mg 
tablet of Clogrel per day to be taken orally with or without food, and at the 
same time each day.

You should take Clogrel for as long as your doctor continues to 
prescribe it.
If you take more Clogrel than you should

•	 Contact your doctor or the nearest hospital emergency department 
because of the increased risk of bleeding.

If you forget to take Clogrel

•	 If you forget to take a dose of Clogrel, but remember within 12 hours of 
your usual time, take your tablet straightaway and then take your next 
tablet at the usual time.

•	 If you forget for more than 12 hours, simply take the next single dose at 
the usual time. Do not take a double dose to make up for the forgotten 
tablet.

If you stop taking Clogrel
Do not stop the treatment unless your doctor tells you so. Contact your doctor 
or pharmacist before stopping. If you have any further questions on the use of 
this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
Like all medicines, Clogrel can cause side effects, although not everybody gets 
them.

Contact your doctor immediately if you experience:
•	 fever, signs of infection or extreme tiredness. These may be due to rare 

decrease of some blood cells.

•	 signs of liver problems such as yellowing of the skin and/or the eyes 
(jaundice), whether or not associated with bleeding which appears under 
the skin as red pinpoint dots and/or confusion (see section 2 ‘Warnings 
and precautions’).

•	 swelling in the mouth or skin disorders such as rashes and itching, 
blisters of the skin. These may be the signs of an allergic reaction.

The most common side effect reported with Clogrel is bleeding.
Bleeding may occur as bleeding in the stomach or bowels, bruising, 
haematoma (unusual bleeding or bruising under the skin), nose bleed, blood in 
the urine. In a small number of cases, bleeding in the eye, inside the head, the 
lung or the joints has also been reported.

If you experience prolonged bleeding when taking Clogrel
If you cut or injure yourself, it may take longer than usual for bleeding to 
stop. This is linked to the way your medicine works as it prevents the ability of 
blood clots to form. For minor cuts and injuries, e.g. cutting yourself shaving, 
this is usually of no concern. However, if you are concerned by your bleeding, 
you should contact your doctor straightaway (see section 2 ‘Warnings and 
precautions’).

Other side effects reported with Clogrel are: Common side effects (may affect 
up to 1 in 10 people): Diarrhoea, abdominal pain, indigestion or heartburn.

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

Headache, stomach ulcer, vomiting, nausea, constipation, excessive gas in 
stomach or intestines, rashes, itching, dizziness, sensation of tingling and 
numbness.

Rare side effect (may affect up to 1 in 1000 people): Vertigo.

Very rare side effects (may affect up to 1 in 10,000 people):
Jaundice; severe abdominal pain with or without back pain; fever, breathing 
difficulties sometimes associated with cough; generalised allergic reactions 
(for example, overall sensation of heat with sudden general discomfort until 
fainting); swelling in the mouth; blisters of the skin; skin allergy; sore mouth 
(stomatitis); decrease in blood pressure; confusion; hallucinations; joint pain; 
muscular pain; changes in taste of food.

Immune system disorders:
Insulin autoimmune syndrome, which can lead to severe hypoglycemia, 

particularly in patients with HLA DRA4 subtype (more frequent in the Japanese 
population)*

In addition, your doctor may identify changes in your blood or urine test 
results.

Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This 
includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report 
side effects directly via the national reporting system listed in leaflet below. By 
reporting side effects  you can help provide more information on the safety of 
this medicine.

5. How to store Clogrel

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 pack, Do 
not store above 30°C. 

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 Clogrel contains

The active substance is clopidogrel as hydrogen sulphate. Each film-coated 
tablet contains 75 mg of clopidogrel.

The other ingredients are:

•	 Tablet core: lactose anhydrous, microcrystalline cellulose, crospovidone 
Type A, glycerol dibehenate, talc.

•	 Tablet coating: polyvinyl alcohol, talc, macrogol 3350, lecithin (soya oil) 
(E322), titanium dioxide (E171), iron oxide red (E172).

What Clogrel looks like and contents of the pack

Film-coated tablet.

Pink 9 mm round, biconvex, film-coated tablet, engraved with “A1” on one face.

Pack sizes:

Packed in Alu-Alu blister; 30 tablets.

Marketing Authorization Holder

AJA Pharmaceutical Industries Company, Ltd.
Saudi Arabia, Riyadh
The Business Gate, Cordoba
G Floor, Zone C2,

Manufacturer

AJA Pharmaceutical Industries Company, Ltd.
Hail Industrial City MODON, Street No 32
PO Box 6979, Hail 55414
Kingdom of Saudi Arabia

This leaflet was last revised in 01/2019.

To report any side effect(s):

•	 Saudi Arabia:
The National Pharmacovigilance and Drug Safety Centre  (NPC)
•	 Fax: +966-11-205-7662
•	 Call NPC at +966-11-2038222, Exts:   2317-2334-2354-2353-2356-2340.
•	 Toll free phone: 8002490000
•	 E-mail: npc.drug@sfda.gov.sa
•	 Website: www.sfda.gov.sa/npc

Other GCC States:

Please contact the relevant competent authority.

This is a Medicament

•	 Medicament is a product which affects your health and its consumption 
contrary to instructions is dangerous for you.

•	 Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the 
instructions of the pharmacist who sold the medicament.

•	 The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their 
benefits and risks.

•	 Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
•	 Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
•	 Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers
Union of Arab Pharmacists
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