
Composition: Each Voltazon-12 Film Coated tablet contains: 
Diclofenac Potassium 50 mg, Betamethasone 0.3 mg, Vitamin 
B12 (Cyanocobalamin) 5 mg.
Mechanism of Action: Diclofenac is a NSAIDs agent, which 
has analgesic and anti-inflammatory action. This analgesic and 
anti-inflammatory action is due to inhibition of prostaglandin 
biosynthesis.
Betamethasone is a synthetic glucocorticoid that suppresses 
inflammation by multiple mechanisms. It inhibits the produc-
tion of various intermediates of the inflammatory reaction, 
including vasoactive and chemotactic factors. Also, it decreases 
the secretion of lipolytic and proteolytic enzymes; it produces 
less extravasation of leukocytes towards the areas of injury and 
reduces fibrosis.
Vitamin B12 acts through its coenzymes in many metabolic 
processes including the synthesis of myelin and essential 
lipoprotein for the integrity of the nervous system.
Pharmacokinetic: Diclofenac is rapidly and completely ab-
sorbed from the gastrointestinal tract. But it undergoes metabo-
lism during the first hepatic passage. The plasma concentrations 
show a linear relationship to the size of the dose. Diclofenac 
is highly bound to plasma proteins (99.7%), chiefly albumin. 
Approximately 60% of the administered dose is excreted via 
the kidneys in the form of metabolites and less than 1% in 
unchanged form. The rest is eliminated as metabolites through 
the bile in the faeces.
Betamethasone is absorbed from the gastrointestinal tract. 
Corticosteroids are metabolized mainly in the liver It can also 
be metabolized in the kidneys and excreted in the urine. 
Vitamin B12 is rapidly absorbed in the small intestine when 
taken orally. The presence of the intrinsic factor is necessary 
for its absorption. It is metabolized in the liver and is excreted 
in urine and bile.
Indications: Voltazon-12 is indicated for the occasional and 
short-term treatment of patients who do not respond to acute 
anti-inflammatory monotherapy with neuropathic pain and 
musculoskeletal spasms - sciatica.
Contraindications:  
- Hypersensitivity to the active substances or to any of the 

excipients.
- Gastric or intestinal ulcer, bleeding or perforation.
- Hepatic failure and renal failure.
- Congestive heart failure (NYHA-II-IV), ischemic heart 

disease, peripheral arterial disease and/or cerebrovascular 
disease.

- Untreated or uncontrolled psychotic states.
- All infectious state where there is no specific indication.
- Patients in whom attacks of asthma, angioedema, rash or 

acute rhinitis.
Warnings & Precautions: 
- Use the lowest effective dose to control the condition being 

treated.
- Abrupt discontinuation (rapid withdrawal) of corticosteroid 

therapy may result in secondary renal failure. To avoid this 
problem, stopping the drug should be gradual.

- The administration of live vaccines is contraindicated in pa-
tients receiving immunosuppressive doses of corticosteroids. 

- Corticoid effect is increased in patients with hypothyroidism 
or cirrhosis.

- Allergic reactions including anaphylaxis have been reported 
with diclofenac and glucocorticoids.

- During treatment with glucocorticoids and diclofenac, edema 
and fluid retention have been observed so the formula must be 
used with caution in patients with a history of decompensation, 
hypertension or other factors predisposing to fluid retention.

Pregnancy & Lactations: 
Pregnancy: The safe use of  Voltazon-12 during pregnancy has 
not been established. Therefore, it is not recommended for use 
during pregnancy.
Lactation: Voltazon-12 should not be taken during lactation to 
avoid undesirable effects on the nursing infant.
 Drug Interactions:
- Diclofenac may raise plasma concentrations of Phenytoin, 

lithium, methotrexate and Digoxin. 
- Diuretics and Anti-hypertensive agents: concomitant use of di-

clofenac with diuretics or antihypertensive agents including ACE 
inhibitors may cause a decrease in their antihypertensive effect. 

- Drugs known to cause hyperkalemia: Concomitant treatment 
with potassium-sparing diuretics, Ciclosporin, Tacrolimus or 
trimethoprim may be associated with increased serum potassi-
um levels, which should therefore be monitored frequently.

- Anticoagulants: Caution is recommended since concomitant 
administration with diclofenac could increase the risk of 
bleeding.

- Other NSAIDS, selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) 
and corticosteroids: Co-administration of diclofenac with these 
drugs may increase the risk of gastrointestinal bleeding or 
ulceration. 

- Antacids may decrease the absorption of corticosteroids, and this may 
require dose adjustment, especially in patients receiving low doses.

- Barbiturates, carbamazepine, phenytoin, rifampin or ephed-
rine: these drugs enhance the metabolism of corticosteroids 
reducing their therapeutic action.

- Ciclosporin: Diclofenac should be given at doses lower than 
those that would be used in patients not receiving Ciclosporin.

- Mifepristone: NSAIDs should not be used for 8-12 days after 
mifepristone administration as NSAIDs can reduce the effect 
of mifepristone.

- Colestipol and cholestyramine: These agents can induce a 
delay or decrease in absorption of diclofenac.

Side Effects:
The incidence of these effects > 1 %: Diarrhea, nausea, consti-
pation, flatulence, abnormal liver enzymes, peptic ulcer with or 
without bleeding and/or perforation, dizziness, tremor. 
The incidence of these effects < 1 %: decreased hemoglobin, 
leukopenia, thrombocytopenia, hemolytic anemia, aplastic 
anemia, agranulocytosis, epistaxis, asthma, laryngeal edema.
Driving & using machines: Patients who experience visual 
disturbances, dizziness, vertigo, somnolence while taking 
Voltazon-12 should refrain from driving or operate machinery.
Dosage & Administration:
Adults: one tablet 2 times a day. If it is necessary, it can be 
administered up to one tablet three times a day. It is preferable 
to take the tablets after food. The duration of treatment is 
determined by the doctor.
Overdose:
Symptoms: Rare cases of toxicity or death from glucocorticoid 
overdose have been reported. Effects of NSAID overdose usu-
ally include lethargy, drowsiness, nausea, vomiting, epigastric 
pain, and gastrointestinal bleeding, but acute kidney failure and 
liver damage rarely occur.
Treatment: General treatment including vomiting or gastric 
lavage, administration of activated charcoal or not, laxatives 
(45 to 60 minutes after activated charcoal), and dialysis, 
according to the assessment of the patient’s condition and the 
time of taking the drug.
Storage: Keep out of reach of children. Store below 30°C. 
Store in the original package and in a dry place.
Packaging: Each Voltazon-12 carton box contains 20 film 
coated tablets in two Alu\Alu Strips.
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ــاك  ــى: ديكلوفين ــوي عل ــم تحت ــة بالفيل ــازون-12 ملبس ــة فولت ــب: كل مضغوط التركي
بوتاســيوم 50 ملــغ، بيتاميتــازون 0.3 ملــغ, فيتاميــن ب 12 )ســيانوكوباالمين( 5 ملــغ.

غيــر  االلتهــاب  مضــادات  عائلــة  الــى  الديكلوفينــاك  ينتمــي  التأثيــر:  أليــة 
ــر  ــذا التأثي ــج ه ــاب. ينت ــم ومضــاد لاللته ــر مســكن لألل ــك تأثي الســتيروئيدية ويمتل

البروســتاغالندينات.  اصطنــاع  تثبيــط  عــن 
البيتاميتــازون هــو مركــب ســتيروئيد قشــري ســكري صنعــي يثبــط االلتهــاب 
بآليــات متعــددة. حيــث يمنــع إنتــاج العديــد مــن وســائط التفاعــل االلتهابــي، بمــا فــي 
ذلــك العوامــل المؤثــرة علــى األوعيــة الدمويــة وعوامــل الجــذب الكيميائــي. كمــا 
أنــه يقلــل مــن إفــراز اإلنزيمــات المحللــة للدهــون والبروتيــن. كمــا أنــه يقلــل مــن 

ــل مــن التليــف. ــة ويقل رشــح الكريــات البيــض باتجــاه مناطــق اإلصاب
يعمــل فيتاميــن ب 12 كركيــزة للعديــد مــن اإلنزيمــات المســاعدة فــي العديــد مــن 
عمليــات اإلســتقالب الغذائــي بمــا فــي ذلــك اصطنــاع المايليــن والبروتيــن الدهنــي 

األساســيان لســالمة الجهــاز العصبــي.
كامــل  وبشــكل  بســرعة  الديكلوفينــاك  امتصــاص  يتــم  الدوائيــة:  الحرائــك 
مــن الجهــاز الهضمــي، ولكنــه يخضــع لإلســتقالب خــالل المــرور الكبــدي 
ــط  ــة. يرتب ــم الجرع ــع حج ــة م ــة خطي ــة عالق ــز البالزمي ــر التراكي األول. تظه
ــم  ــن. يت ــةً األلبومي ــا )99.7٪(، وخاص ــات البالزم ــدة ببروتين ــاك بش الديكلوفين
ــكل  ــى ش ــى عل ــق الكل ــن طري ــاة ع ــة المعط ــن الجرع ــي 60٪ م ــراح حوال إط
مســتقلبات وأقــل مــن 1٪ بشــكل غيــر متغيــر. يتــم التخلــص مــن الباقــي 

كمســتقلبات مــن خــالل الصفــراء فــي البــراز.
الســتيروئيدات  اســتقالب  يتــم  الهضميــة.  القنــاة  البيتاميتــازون مــن  يمتــص 
القشــرية بشــكل رئيســي فــي الكبــد وكذلــك يمكــن أن تُســتقلب فــي الكلــى وتُطــرح 

فــي البــول.
ــه عــن طريــق  ــد تناول يُمتــص فيتاميــن ب 12 بســرعة فــي األمعــاء الدقيقــة عن
الفــم. وجــود العامــل الداخلــي ضــروري المتصاصــه.  يتــم اســتقالبه فــي الكبــد، 

ويُطــرح فــي البــول والصفــراء. 
اإلســتطبابات: يســتعمل فولتــازون-12 للمعالجــة العرضيــة وقصيــرة األمــد عندمــا 
ــات الحــادة مــع اآلالم  ــة المضــادة لاللتهاب ال يســتجيب المريــض للمعالجــة األحادي

العصبيــة والتشــنجات العضليــة الهيكليــة - عــرق النســا.
مضادات اإلستطباب:

- فرط الحساسية للمواد الفعالة أو ألي من السواغات.
- القرحة المعدية، أو المعوية، أو النزيف، أو اإلنثقاب.

- الفشل الكبدي والفشل الكلوي.
ــة،  ــب اإلقفاري ــراض القل ــي (NYHA-II-IV)، وأم ــب االحتقان ــور القل - قص

ــة. ــة الدماغي ــة الدموي ــراض األوعي ــة و / أو أم ــرايين الطرفي ــراض الش وأم
- الحاالت الذهانية غير المعالجة أو غير المنضبطة.
- جميع حاالت العدوى عندما ال يوجد مؤشر محدد.

- المرضــى الذيــن يعانــون مــن نوبــات الربــو والوذمــة الوعائيــة والطفــح الجلــدي 
والتهــاب األنــف الحاد.

التحذيرات واإلحتياطات:
- استخدم أقل جرعة فعالة للسيطرة على الحالة التي يتم عالجها.

- يمكــن أن يــؤدي اإليقــاف المفاجــئ )الســحب الســريع( للعــالج بالكورتيكوســتيروئيد 
إلــى فشــل كلــوي ثانــوي. لتجنــب هــذه المشــكلة، يجــب أن يكــون إيقــاف الــدواء تدريجياً.

- يمنــع إعطــاء اللقاحــات الحيــة للمرضــى الذيــن يتلقــون جرعــات مثبطــة للمناعــة مــن 
الكورتيكوســتيروئيدات.

- يزداد تأثير الكورتيكوستيروئيد عند مرضى قصور الغدة الدرقية أو تليف الكبد.
- تــم اإلبــالغ عــن تفاعــالت تحسســية بمــا فــي ذلــك الحساســية المفرطــة عنــد اســتعمال 

الديكلوفينــاك والكورتيكوســتيروئيدات.
- أثنــاء العــالج بالكورتيكوســتيروئيدات والديكلوفينــاك، لوحــظ حــدوث وذمــة واحتبــاس 
ســوائل، لــذا يجــب اســتخدام هــذه التركيبــة بحــذر فــي المرضــى الذيــن لديهــم تاريــخ مــن 

عــدم المعاوضــة أو إرتفــاع ضغــط الــدم أو عوامــل أخــرى مهيئــة الحتبــاس الســوائل.
الحمل واإلرضاع:

الحمــل: لــم يثبــت االســتخدام اآلمــن لـــ فولتازون-12أثنــاء الحمــل. لذلــك ال ينصــح 
باســتخدامه أثنــاء فتــرة الحمــل.

اإلرضــاع: يجــب عــدم تنــاول فولتــازون-12 أثنــاء الرضاعــة وذلــك لتجنــب 
ــع. ــى الرضي ــا عل ــوب فيه ــر المرغ ــار غي اآلث

التداخالت الدوائية:
- قــد يرفــع الديكلوفينــاك التراكيــز البالزميــة لــكل مــن الفينيتوئيــن الليثيــوم 

والديجوكســين. والميثوتريكســات 
- المــدرات البوليــة واألدويــة الخافضــة لضغــط الــدم: قــد يــؤدي االســتخدام 
المتزامــن للديكلوفينــاك مــع مــدرات البــول أو العوامــل الخافضــة لضغــط الــدم بمــا 
فــي ذلــك مثبطــات اإلنزيــم المحــول لألنجيوتنســين إلــى تراجــع تأثيرهــا الخافــض 

ــدم.  لضغــط ال
ــدرات  ــع م ــالج م ــق الع ــد يتراف ــدم: ق ــيوم ال ــرط بوتاس ــبب ف ــي تس ــة الت - األدوي
البــول الحافظــة للبوتاســيوم أو السيكلوســبورين أو التاكروليمــوس أو التريميثوبريــم 
مــع زيــادة مســتويات البوتاســيوم فــي الــدم، ممــا يتوجــب مراقبتهــا بشــكل متكــرر.
- مضــادات التخثــر: ينصــح بالحــذر ألن اإلعطــاء المتزامــن مــع الديكلوفينــاك قــد 

يزيــد مــن خطــر النزيــف.
قبــط  إعــادة  مثبطــات  األخــرى،  الســتيروئيدية  غيــر  االلتهــاب  مضــادات   -
ــد يــؤدي االســتعمال  ــة (SSRIs) والكورتيكوســتيروئيدات: ق الســيروتونين االنتقائي
المتزامــن للديكلوفينــاك مــع هــذه األدويــة إلــى زيــادة خطــر حــدوث نزيــف أو تقــرح 

ــدي معــوي. مع
- قــد تقلــل مضــادات الحموضــة مــن امتصــاص الكورتيكوســتيروئيدات، وقــد يتطلــب 

ذلــك تعديــل الجرعــة، خاصــة عنــد المرضــى الذيــن يتلقــون جرعــات منخفضــة.
- الباربيتــورات، الكاربامازيبيــن، الفينيتوئيــن، الريفامبيــن أو اإليفيدريــن: هــذه األدويــة 

تعــزز عمليــة اســتقالب الكورتيكوســتيروئيدات ممــا يقلــل مــن تأثيرهــا العالجــي.
ــي  ــك الت ــن تل ــل م ــات أق ــاك بجرع ــاء الديكلوفين ــب إعط ــبورين: يج - سيكلوس
يمكــن اســتخدامها فــي المرضــى الذيــن ال يتلقــون السيكلوســبورين ألنهــا تزيــد 

ــة. مــن ســمية هــذه األدوي
ــتيروئيدية  ــر الس ــاب غي ــادات االلته ــتخدام مض ــدم اس ــب ع ــتون: يج - الميفيبريس
بعــد تنــاول الميفيبريســتون ألن مضــادات االلتهــاب غيــر  لمــدة 8-12 يومــاً 

الســتيروئيدية يمكــن أن تقلــل مــن تأثيــر الميفيبريســتون.
- كوليســتيبول وكوليســترامين: يمكــن أن تــؤدي هــذه العوامــل إلــى تأخيــر أو 

نقصــان فــي امتصــاص الديكلوفينــاك.
التأثيرات الجانبية: 

معــدل اإلصابــة بهــذه التأثيــرات < 1٪: إســهال، غثيــان، إمســاك، انتفــاخ البطــن، 
ــف و / أو  ــدون نزي ــع أو ب ــة م ــة، قرحــة هضمي ــات الكبدي عــدم انتظــام االنزيم

انثقــاب، دوار، رعشــة. 
ــات  ــة الكري ــن، قل ــص الهيموغلوبي ــرات > 1٪: نق ــذه التأثي ــة به ــدل اإلصاب مع
ــدرة  ــدم الالتنســجي، ن ــر ال ــي، فق ــدم االنحالل ــر ال ــة الصفيحــات، فق ــض، قل البي

ــرة. ــة الحنج ــو، وذم ــاف، الرب ــات، الرع المحبب
القيــادة واســتخدام اآلالت: يجــب علــى المرضــى الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات 
بصريــة، ودوخــة، ودوار، ونعــاس عنــد تنــاول فولتــازون-12 اإلمتنــاع عــن 

ــغيل اآلالت. ــادة أو تش القي
الجرعة واإلستعمال:

البالغيــن: مضغوطــة واحــدة مرتيــن يوميــاً. عنــد الحاجــة يمكــن تنــاول مضغوطة 
واحــدة، ثــالث مــرات فــي اليــوم. يفضــل أن تؤخــذ المضغوطــات بعــد الطعــام. 

يتــم تحديــد مــدة العــالج مــن قبــل الطبيــب.
فرط الجرعة:

األعــراض: تــم اإلبــالغ عــن حــاالت نــادرة مــن الســمية أو الوفــاة بســبب جرعــة 
زائــدة مــن الغلوكوكورتيكوئيــدات. عــادةً مــا تشــمل اآلثــار الناتجــة عــن الجرعــة 
ــاس  ــول والنع ــى الخم ــتيروئيدية عل ــر الس ــاب غي ــادات االلته ــن مض ــدة م الزائ
والغثيــان والقــيء واأللــم الشرســوفي والنزيــف المعــدي المعــوي، ولكــن نــادراً 

مــا يحــدث فشــل كلــوي حــاد وتلــف فــي الكبــد.
المعالجــة: معالجــة عامــة تشــمل التقيــؤ أو غســل المعــدة، إعطــاء الفحــم الفعــال أو 
عــدم إعطائــه وإعطــاء الملينــات )45 إلــى 60 دقيقــة بعــد الفحــم الفعــال(، وإجــراء 

الغســيل الكلــوي، وذلــك وفقــا لتقييــم حالــة المريــض وزمــن تنــاول الــدواء.
شــروط الحفــظ: يحفــظ بعيــداً عــن متنــاول أيــدي األطفــال، يُحفــظ بدرجــة حــرارة 

أقــل مــن 30 درجــة مئويــة. يحفــظ فــي عبواتــه األصليــة وفــي مــكان جــاف.
التعبئــة: كل عبــوة كرتونيــة فولتــازون-12 تحتــوي علــى 20 مضغوطــة ملبســة 
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