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ايفافيرينز
)eng) veer fa e'كـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

األدوية من فئة إلى  Efavirenzينتمي . )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج أخرى أدوية مع  Efavirenzيستخدم

في البشرية المناعة نقص فيروس كمية تقليل طريق عن يعمل وهو . )(NNRTIsالنوكليوزيدية غير العكسي النسخ مثبطات تسمى

نقص بمتالزمة اإلصابة في فرصتك من يقلل قد أنه إال البشرية ، المناعة نقص فيروس يعالج ال إيفافيرينز أن من الرغم على الدم.

تناول يؤدي قد السرطان. أو الخطيرة العدوى مثل البشرية المناعة نقص بفيروس المرتبطة واألمراض  )اإليدز(المكتسب المناعة

فيروس  )انتشار(نقل خطر تقليل إلى الحياة نمط على أخرى تغييرات وإجراء اآلمن الجنس ممارسة مع جنب إلى جنباً األدوية هذه

آخرين.أشخاص إلى البشرية المناعة نقص

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

الماء من الكثير مع يومياً واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن تناوله ليتم لوحي وكجهاز كبسولة شكل على  Efavirenzيأتي

تناول يؤدي قد يوم. كل تقريباً الوقت نفس في إيفافيرينز خذ . )الوجبةبعد ساعتين أو قبل واحدة ساعة األقل على (فارغة معدة على

بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع المزعجة. الجانبية اآلثار بعض تقليل إلى النوم وقت في إيفافيرينز

تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  efavirenzخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب

طبيبك.وصفه مما أكثر

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة ؛ والكبسوالت األقراص ابتالع

اللين الطعام مع الكبسولة محتويات خلط طريق عن  efavirenzتناول بإمكانك يزال فال بالكامل ، الدواء ابتالع على قادراً تكن لم إذا

يمكنك صغير. وعاء في اللين الطعام من صغيرة مالعق 1-2 على المحتويات ورش الكبسولة افتح جرعة ، كل لتحضير الطعام. وتناول

أو الكبسولة محتويات سكب عدم على احرص الرش ، أثناء الزبادي. أو العنب هالم أو التفاح عصير مثل اللينة األطعمة استخدام

وخليط الدواء تناول يجب متكتالً. يكون أن يجب ال ولكن محبباً الخليط يبدو أن يجب اللين. بالطعام الدواء امزج الهواء. في نشرها

الفارغة ، الحاوية إلى الطري الطعام من أخريين صغيرتين ملعقتين أضف االنتهاء ، عند الخلط. من دقيقة 30 خالل اللين الطعام

القادمة.ساعة 2 لمدة تأكل ال الدواء. من الكاملة الجرعة على حصولك من للتأكد وتناولها وحركها

صغيرتين ملعقتين مع الكبسولة محتويات خلط فيمكن الصلبة ، األطعمة تناول من بعد يتمكن لم لطفل إيفافيرينز إعطاء تم إذا

في نشرها أو المحتويات سكب عدم على احرص الكبسولة ، إفراغ أثناء صغير. وعاء في الغرفة حرارة درجة في األطفال حليب من

الخلط. من دقيقة 30 خالل للطفل بالحقنة الخليط تغذية يجب متكتالً. يكون أن يجب ال ولكن محبباً الخليط يبدو أن يجب الهواء.
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للتأكد للطفل المحقنة ورضع وحركها ، الفارغة ، الحاوية إلى األطفال حليب من إضافيتين صغيرتين ملعقتين أضف االنتهاء ، بعد

التاليتين.الساعتين خالل الطفل تطعمي   ال زجاجة. في للطفل الدواء تعطي ال الدواء. من كاملة جرعة أعطيت قد أنك من

تشعر كنت لو حتى  efavirenzتناول في استمر يعالجها. ال لكنه البشرية ، المناعة نقص فيروس عدوى على  Efavirenzيسيطر

المزيد على احصل النفاد ، في  efavirenzمن مخزونك يبدأ عندما طبيبك. مع التحدث دون إيفافيرينز تناول عن تتوقف ال جيداً.

العالج.في صعوبة أكثر حالتك تصبح فقد  ، efavirenzتناول عن توقفت أو جرعات فاتتك إذا الصيدلي. أو طبيبك من

الدواءلهذا استخدامات هناك

من غيرهم أو الصحية الرعاية مجال في العاملين لدى العدوى منع في للمساعدة أخرى أدوية مع أيضاً  Efavirenzيستخدم

الستخدام المحتملة المخاطر حول طبيبك إلى تحدث البشرية. المناعة نقص لفيروس الخطأ طريق عن تعرضوا الذين األشخاص

لحالتك.الدواء هذا

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

إيفافيرينز ،تناول قبل

من أي تجاه حساسية من تعاني كنت إذا أو أخرى ، أدوية أي  efavirenzمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي أو طبيبك اسأل . efavirenzأقراص أو كبسوالت مكونات

الدواء هذا تتناول كنت إذا طبيبك أخبر . Atriplaلـ التجاري االسم يحمل آخر دواء مع أيضاً متوفر  efavirenzأن تعلم أن يجب

مرتين.الدواء نفس تتلقى ال أنك من للتأكد

إذا إيفافيرينز تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من .  )Grazoprevir )Zepatierو Elbasvirتتناول كنت إذا طبيبك أخبر

الدواء.هذا تتناول كنت

تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

(أتورفاستاتين  ، )رياتاز(أتازانافير  ، )كوارتيم(ولوميفانترين أرتيميثير االكتئاب ، مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها.
 ، Terilكاربامازرولين ،  ، )كونتراففي وغيرهما ، زيبان ، ويلبوترين ، (بوبروبيون وبروغوانيل ، أتوفاكون  ، )كادويتفي ليبيتور ،

Tegretol ، Equetro ، Epitol( ،  كالريثروميسين) ، في بياكسينPrevpac( ،  سيكلوسبورينSandimmune) ، Neoral ، 

Gengraf(، XT(  Taztia ، Diltzac ، XT Cartia ، CD diltiazem )Cardizem، delavirdine )Rescriptor(  ، 

 ، )Crixivan( Verelan، indinavir ، )آخرون ، Sprintec) ، Cyclen-Tri-Ortho ، Estaryllaنوريجستيمات.

itraconazole )Sporanox( ، fosamprenavir )Lexiva(  ، felodipine، Nuvaring(  ، Nexplanon ، 

etonogestrel )Implanon، etravirine )Intelence(  ، فيvoriconazole )Vfend( ، Tarka(  ،  والوارفارينJantoven) ، 

Coumadin( . تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد

تزيدقد أو إيفافيرينز ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد
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ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية جميع عن طبيبك إخبار من تأكد لذا منتظم ، غير قلب بنبض اإلصابة خطر

القائمة.هذه في تظهر

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

انتظام عدم أو اإلغماء تسبب قد نادرة قلبية مشكلة ( QTمن طويلة لفترة مضى وقت أي من عانيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

تعاطت أو الكحول ، من كبيرة كميات شربت أو القلب ، مشاكل من غيرها أو القلب ، ضربات انتظام عدم أو  ، )القلبضربات

مرض أي أو االكتئاب من تعاني كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر األدوية. وصفات استخدامها في اإلفراط أو الشوارع ، في المخدرات

آخر.كبدي مرض أي أو  )الكبدفي فيروسية عدوى (الكبد التهاب أو مرضية نوبات أو آخر عقلي

تمكنت إذا النهائية. الجرعة بعد أسبوعاً 12 ولمدة العالج أثناء تحملي أال يجب للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة واستخدام الدواء هذا تناول في البدء قبل سلبي حمل اختبار إجراء عليك فسيتعين الحمل ، من

أو الغرسات ، أو الحلقات ، أو اللصقات ، أو الحمل ، منع حبوب (الهرمونية الحمل موانع فعالية من  Efavirenzيقلل قد العالج.

لتحديد مانعة طريقة استخدام عليك يجب العالج. أثناء النسل لتحديد الوحيدة الطريقة هذه تستخدم أال يجب لذلك  ، )الحقن

أخرى طريقة أي مع جنب إلى جنباً  )الحاجزالحجاب أو الذكري الواقي مثل الرحم دخول من المنوية الحيوانات يمنع جهاز (النسل

تناسبك.التي النسل تحديد طريقة اختيار في مساعدتك طبيبك من اطلب اخترتها. النسل لتحديد

إيفافيرينز.تتناول أو البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً كنت إذا اإلرضاع عدم يجب

حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال التركيز. على قادر غير أو بالدوار أو بالنعاس تشعر يجعلك قد إيفافيرينز أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف

من الجانبية اآلثار يجعل أن للكحول يمكن . efavirenzتناولك أثناء الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام عن طبيبك اسأل

efavirenz .أسوأ

في ويبدأ أقوى المناعي جهازك يصبح قد البشرية ، المناعة نقص فيروس عدوى لعالج األدوية تناول أثناء أنه تعلم أن يجب

ظهور في ذلك يتسبب قد أخرى. حاالت حدوث تسبب أو جسمك في بالفعل موجودة كانت التي األخرى االلتهابات محاربة

إخبار من فتأكد إيفافيرينز ، باستخدام العالج أثناء سوءاً تزداد أو جديدة أعراض لديك كانت إذا الظروف. أو العدوى تلك أعراض

طبيبك.

حدبة  (``وعنقك ظهرك وأعلى ثدييك مثل جسمك من مختلفة مناطق إلى تنتقل أو تزداد قد جسمك دهون أن تعلم أن يجب

وذراعيك.وساقيك وجهك من الجسم دهون فقدان تالحظ قد معدتك. وحول  )''الجاموس

ظهرت إذا الفور على بطبيبك اتصل العقلية. صحتك أو سلوكك أو أفكارك في تغيرات يسبب قد إيفافيرينز أن تعلم أن يجب

بذلك ، القيام محاولة أو التخطيط أو نفسك قتل في التفكير االكتئاب ، الدواء: لهذا تناولك أثناء التالية األعراض من أي عليك

األفكار من غيره أو بالواقع االتصال فقدان  ، )موجودةغير أصوات سماع أو أشياء رؤية (الهلوسة العدواني ، أو الغاضب السلوك

على قادر غير كنت إذا بطبيبك االتصال من يتمكنوا حتى خطيرة تكون قد التي األعراض تعرف عائلتك أن من تأكد الغريبة.

بمفردك.العالج طلب

في خطير اضطراب (الدماغ اعتالل ذلك في بما العصبي ، الجهاز في خطيرة مشاكل يسبب قد إيفافيرينز أن تعلم أن يجب

تناول بعد تبدأ قد العصبي الجهاز مشاكل أن من الرغم على مرة. ألول تناولك من سنوات أو شهور بعد  )قاتلوربما الدماغ

إذا الفور على بطبيبك اتصل إيفافيرينز. عن ناجمة تكون قد أنها تدرك أن ولطبيبك لك المهم فمن الوقت ، لبعض إيفافيرينز

وظائف عن الناجمة الصعوبات من وغيرها الذاكرة ، ومشاكل واالرتباك ، التنسيق ، أو التوازن في مشاكل من تعاني كنت

إيفافيرينز.تناول عن بالتوقف طبيبك يخبرك قد إيفافيرينز. باستخدام العالج أثناء وقت أي في الطبيعية ، غير المخ

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير وشرب فروت الجريب تناول حول طبيبك إلى تحدث
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جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Efavirenzيسبب قد

تختفي:

غثيان

التقيؤ

المعدةفي آالم

إسهال

الهضمعسر

الراسصداع

ارتباك

النسيان

الغضبأو التوتر أو بالقلق الشعور

طبيعيغير بشكل سعيد مزاج

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

عاديةغير أحالم

الم

في المذكورة تلك أو التالية األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل الخاصة ، الوقائية اإلجراءات قسم

حمُى

متسرع

متشوقمتلهف،

تساقطهأو تقرحات ظهور أو الجلد تقشير

الفمتقرحات

العينباطن التهاب

وجهكفي تورم

إغماء

القلبضربات انتظام عدم

الشديدالتعب
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الطاقةنقص

الشهيةفقدان

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

عاديةغير كدمات أو نزيف

العينينأو الجلد اصفرار

االنفلونزااعراض تشبه باعراض

النوبات

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Efavirenzيسبب قد

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

عليهاالسيطرة يمكنك ال التي جسمك حركات

دوخة
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
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الراسصداع

التركيزفي صعوبة

العصبية

ارتباك

النسيان

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

عاديةغير أحالم

النعاس

)موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة

طبيعيغير بشكل سعيد مزاج

غريبةافكار

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

لـ جسمك استجابة من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

efavirenz.

إيفافيرينز.تتناول أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً

راندأسماء

®سوستيفا

المركبةللمنتجات راند أسماء

)تينوفوفيرإمتريسيتابين ، إيفافيرينز ، على تحتوي (®أتريبال

2020/03/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

