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واالستمرار ف�ه والشعور �عدم االنتعاش ��
 . الص��
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نم أفضل، عش أفضل
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ا لمواع�د خلودك إ� النوم  � إ�قاع الساعة البيولوج�ة (أي التوق�ت الداخ�� لجسمك ع� مدار الساعة) منظم�
وهو هرمون طب��� يتح�م ��

� الطب�ع�ة عادة عند حلول الظالم فتجعلك �شعر �النعاس. �مكن أن يؤدي انخفاض  � الص�اح. ترتفع مست��ات الم�التون��
واس��قاظك ��

ا  � الخلود إ� النوم أو يؤدي إ� سوء جودة النوم مما �جعلك �س��قظ ص�احا شاعر�
� ي�تجه جسمك إ� صع��ة �� � ال�� مست��ات الم�التون��

�اإلرهاق.

� أقراص Circadin مصمم خص�صا �ح�ث يتم 
� الموجود �� . الم�التون�� � ®CIRCADIN ع�ارة عن عالج معتمد �حتوي ع� الم�التون��

. � ي�تجها جسمك �ش�ل طب��� � ال�� � طب�ع�ا، فُ��مل �م�ة الم�التون�� إطالقه ب�طء خالل الل�ل �ط��قة ُتقلد اطالق الجسم للم�التون��

� أن �حسن من جودة النوم  بوسع الم�التون��

®CIRCADIN - تعل�مات االستخدام3

� ق�ل موعد النوم. �جب تناول ®Circadin �عد الطعام، ساعة أو ساعت��   •

ابتلع القرص �امال وال �سحقه أو تمضغه أو تقسمه.   •

ض أنك س�شعر بنعاس  ®Circadin ل�س له تأث�� فوري، �ل �ف��   •
� من تناوله. � الخلود إ� الفراش �عد مرور ساعة أو ساعت��

طب��� ورغ�ة ��

� المعدة قد يؤثر ع� آل�ة المفعول الممتد للدواء.
ب ال�حول إذا كنت ت�ناول ®Circadin ح�ث أن وجودها �� تجنب ��   •

ا �ل ل�لة للحصول ع� أفضل تأث�� ع� جودة النوم.  قد �ستمر الجرعة لمدة تصل  � نفس الوقت تق����
�� Circadin® عل�ك ت�ناول   •

ا. إ� 13 أسبوع�

إذا كنت �ستخدم أي ن�ع آخر من األدو�ة المساعدة ع� النوم ق�ل أن يوصف لك®Circadin ، اطلب من طب��ك أن ينصحك حول    •
.Circadin® �ك�ف�ة التوقف عن تناولها والتحول إ

Wade AG et al. Curr Med Res Opin. 2007 Oct;23(10):2597-2605. Funded by Neurim Pharmaceuticals .1 :المراجع
Centre for Clinical Interventions Sleep Hygiene fact sheet www.cci.health.wa.gov.au accessed on 7/12/2021 .2

Circadin® 2016 3. المعلومات الطب�ة للمستهلك عن دواء

 www.circadin.com.au للم��د من المعلومات، اطلع ع� الموقع
ون�ة من  للحصول ع� قائمة �األصوات المساعدة ع� النوم أو �سخة إل���

نصائح النوم هذە من ®Circadin، قم �المسح ضوئ�ا هنا.

استف� من الص�د�� عن هذا المنتج.
� العالمات التجار�ة.

�ات أو حام�� تراخ�صها الحق �� تمتلك Aspen Group لل��
�ات أو حام�� تراخ�صها. �ل الحقوق محفوظة. حقوق المل��ة الفك��ة محفوظة لـ Aspen Group لل��

��انون أول 2021 : د�سم�� تار�ــــخ التحض��
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ا لمواع�د خلودك إ� النوم  � إ�قاع الساعة البيولوج�ة (أي التوق�ت الداخ�� لجسمك ع� مدار الساعة) منظم�
وهو هرمون طب��� يتح�م ��

. �مكن أن يؤدي انخفاض  . ترتفع مست��ات الم�التون��� الطب�ع�ة عادة عند حلول الظالم فتجعلك �شعر �النعاس � الص�اح
واس��قاظك ��

ا  � الخلود إ� النوم أو يؤدي إ� سوء جودة النوم مما �جعلك �س��قظ ص�احا شاعر�
� ي�تجه جسمك إ� صع��ة ��

مست��ات الم�التون��� ال��
�اإلرهاق.

� أقراص Circadin مصمم خص�صا �ح�ث يتم 
. الم�التون��� الموجود �� ®CIRCADIN ع�ارة عن عالج معتمد �حتوي ع� الم�التون���

. � ي�تجها جسمك �ش�ل طب���
�مل �م�ة الم�التون��� ال�� قلد اطالق الجسم للم�التون��� طب�ع�ا، فُ�

ُ
إطالقه ب�طء خالل الل�ل �ط��قة ت

النوم  جودة  من  �حسن  أن  الم�التون���  بوسع 

تخدام3 س اال تعل�مات   - CIRCADIN®

®Circadin �عد الطعام، ساعة أو ساعت��� ق�ل موعد النوم.  لوانت بج�  •

. همسقت وأ هغضمت وأ هقحس� الو الما� صرقلا علتبا  •

ض أنك س�شعر بنعاس  ®Circadin ل�س له تأث�� فوري، �ل �ف�� •  
� الخلود إ� الفراش �عد مرور ساعة أو ساعت��� من تناوله.

طب��� ورغ�ة ��

� المعدة قد يؤثر ع� آل�ة المفعول الممتد للدواء.
ب ال�حول إذا كنت ت�ناول ®Circadin ح�ث أن وجودها �� � � بنجت  •

.  قد �ستمر الجرعة لمدة تصل  ا �ل ل�لة للحصول ع� أفضل تأث�� ع� جودة النوم � نفس الوقت تق����
�� Circadin® •  لع�ت ك�لوان

ا. إ� 13 أسبوع�

®Circadin ، اطلب من طب��ك أن ينصحك حول  كل فصوي نأ ل�ق مونلا �ع ةدعاسملا ة�ودألا نم رخآ ع�ن يأ مدختس� تنك اذإ  •

.Circadin® �ة التوقف عن تناولها والتحول إ�ف�ك

Wade AG et al. Curr Med Res Opin. 2007 Oct;23(10):2597-2605. Funded by Neurim Pharmaceuticals .1 
Centre for Clinical Interventions Sleep Hygiene fact sheet www.cci.health.wa.gov.au accessed on 2 May 2022 .2

Circadin® Consumer Medicine Information      .3

 www.circadin.com.au الموقع �د من المعلومات، اطلع ع��للم
ون�ة من  للحصول ع� قائمة �األصوات المساعدة ع� النوم أو �سخة إل���

، قم �المسح ضوئ�ا هنا. Circadin® نصائح النوم هذە من

استف� من الص�د�� عن هذا المنتج.
� العالمات التجار�ة.

�ات أو حام�� تراخ�صها الحق �� تمتلك Aspen Group لل��
. �ل الحقوق محفوظة. �ات أو حام�� تراخ�صها حقوق المل��ة الفك��ة محفوظة لـ Aspen Group لل��
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