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إليتريبتان
)tan) trip ih el'باسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

ء)والضوالصوت تجاه وحساسية غثيان أحياناً يصاحبه شديد نابض صداع (النصفي الصداع أعراض لعالج  Eletriptanيستخدم
تضييق طريق عن يعمل وهو االنتقائية. السيروتونين مستقبالت ناهضات تسمى األدوية من فئة إلى  Eletriptanينتمي .

األلم تسبب التي الطبيعية المواد بعض إفراز ومنع الدماغ ، إلى األلم إشارات إرسال وإيقاف الدماغ ، في الدموية األوعية

التي الصداع حاالت عدد من يقلل أو النصفي الصداع نوبات  Eletriptanيمنع ال األخرى. النصفي الصداع وأعراض والغثيان

منها.تعاني

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

األعراض تحسنت إذا الشقيقة. صداع من بادرة أول عند تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ قرص شكل على  Eletriptanيأتي

تناول بعد األعراض تتحسن لم إذا ذلك ، ومع آخر. قرص تناول يمكنك أكثر ، أو ساعتين بعد عادت ولكنها إليتريبتان عقار تناول بعد

تتناولها قد التي اللوحية األجهزة لعدد األقصى بالحد طبيبك سيخبرك بطبيبك. االتصال قبل ثانياً قرصاً تتناول فال إليتريبتان ، عقار

جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع ساعة. 24 فترة في

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  eletriptanخذ تفهمه. ال

ردود عن بحثاً مراقبتك يمكن حيث أخرى طبية منشأة في أو الطبيب عيادة في  eletriptanمن األولى جرعتك تناول يمكنك

خطيرة.فعل

إليتريبتان.تناول بعد متكرر بشكل يحدث أو صداعك يتحسن لم إذا بطبيبك اتصل

قد أو سوءاً صداعك يزداد فقد بها ، الموصى الزمنية الفترة من أطول لفترة أو األحيان من كثير في  eletriptanتتناول كنت إذا

بحاجة كنت إذا بطبيبك اتصل الشهر. في أيام 10 من ألكثر للصداع آخر دواء أي أو إليتريبتان تتناول أال يجب متكرر. بشكل يحدث

واحد.شهر فترة في الصداع من أنواع ثالثة من أكثر لعالج إليتريبتان عقار تناول إلى

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن
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اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

إليتريبتان ،تناول قبل

إليتريبتان. أقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو إليتريبتان تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

السيروتونين مستقبالت ناهضات الماضية: ساعة 24 الـ خالل التالية األدوية من أياً تناولت قد كنت إذا  eletriptanتأخذ ال

 ، )sumatriptan، rizatriptan )Maxalt( ، naratriptan )Amerge( ، frovatriptan )Frovaمثل األخرى االنتقائية

almotriptan )Axert(  Imitrex) ،  فيTreximet( ، أوzolmitriptan )Zomig(  مثل اإلرغوت نوع من األدوية أو  ؛

(إرغونوفين  ، )هيدرجين(ميسيالت إرغولويد  ، )ميغرانال ، 45DHE (ديهيدروإرغوتامين كابيرجولين ،  ، )بارلوديل(بروموكريبتين
في  eletriptanتأخذ ال . )بيرماكس(والبرغوليد  )ميثيرجين(ميثيلرجونوفين  ، )إرغوماركافيرغوت ، (إرغوتامين  ، )إرغوترات

 ، )سيرزون(نيفازودون  ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )سبورانوكس(إيتراكونازول  ، )بياكسين(كالريثروميسين من ساعة 72 غضون

.)تاو(وترولياندوميسين  ، )نورفير(ريتونافير  ، )فيراسبت(نلفينافير

أي ذكر من تأكد تتناولها. التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

نوربرامين(ديسيبرامين  ، )أنافرانيل(كلوميبرامين  ، )أسيندين(أموكسابين  ، )إيالفيل(أميتريبتيلين مثل االكتئاب مضادات  ؛ )تايلينول(أسيتامينوفين يلي: مما

 ؛ )Surmontil )بروتريبتيلين ، )باميلورأفينتيل ، (بروتريبتيلين  ، )باميلورأفينتيل ، (نورتريبتيلين  ، )توفرانيل(إيميبرامين  ، )سينيكوانأدابين ، (دوكسيبين  ، )

 ، (Erythrocinاالريثروميسين  ؛ )ونابروسينأليف (ونابروكسين  )موترينأدفيل ، (إيبوبروفين مثل  )(NSAIDSلاللتهابات المضادة األخرى واألدوية األسبرين

Mycin-E ، EES( فلوكونازول  ؛)ديفلوكان( االنتقائية السيروتونين امتصاص مثبطات  ؛SSRIs)(  سيتالوبرام مثل)ليكسابرو(إسيتالوبرام  ، )سيليكسا( ، 

النوربينفرين   /السيروتونينامتصاص مثبطات  ؛ )زولوفت(وسيرترالين  )باكسيل(باروكستين  ، )لوفوكس(فلوفوكسامين  ، )سارافيمبروزاك ، (فلوكستين

كاالن ، (وفيراباميل  ؛ )إيفكسور(وفينالفاكسين  ، )ميريديا(سيبوترامين  ، )سيمبالتا(دولوكستين  ، )بريستيك(ديسفينالفاكسين مثل  )(SNRIsاالنتقائية

الماضييناألسبوعين خالل تناولها عن توقفت أو التالية األدوية تتناول كنت إذا أيضاً الصيدلي أو طبيبك أخبر . )فيريالنإيزوبتين ، كوفرا ،

isocarboxazid )Marplan( : ، وphenelzine )Nardil(  ، وselegiline )Eldepryl(  ، وtranylcypromine )Parnate(  . تغيير إلى طبيبك يحتاج قد

خالل تناولها عن توقفت أو التالية األدوية تتناول كنت إذا أيضاً الصيدلي أو طبيبك أخبر الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات

يحتاج قد .  )Parnate( tranylcypromineو ،  )Eldepryl( selegilineو ،  )Nardil( phenelzineو ، : )isocarboxazid )Marplanالماضييناألسبوعين

توقفت أو التالية األدوية تتناول كنت إذا أيضاً الصيدلي أو طبيبك أخبر الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك

و ،  )Eldepryl( selegilineو ،  )Nardil( phenelzineو ، : )isocarboxazid )Marplanالماضييناألسبوعين خالل تناولها عن

tranylcypromine )Parnate(  . الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد

انتظام عدم . )الصدرفي ألم (الصدرية الذبحة قلبية نوبة منه ؛ عانيت أن سبق أو القلب في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

في الدموية والجلطات الدوالي ، مثل الدموية الدورة في مشاكل أو  ؛ "صغيرةضربة "أو الدماغية السكتة القلب. ضربات

(األمعاء تروية نقص مرض أو  ، )واألنفواألذنين ، القدم ، وأصابع األصابع ، إلى الدم تدفق في مشاكل (رينود ومرض الساقين ،
إليتريبتان.تناول بعدم طبيبك يخبرك قد . ء)أمعا. )الجسمإلى الدم تدفق انخفاض عن الناجمة المعدة وآالم الدموي اإلسهال

أو السكري أو الدم ضغط ارتفاع من عانيت أن سبق أو تعاني كنت إذا الوزن ؛ زيادة من تعاني أو تدخن كنت إذا طبيبك أخبر

األسرة أفراد من أي كان إذا أو  ؛ )الحياةتغيير (اليأس بسن مررت قد كنت إذا الكبد ؛ أو الكلى أمراض أو الكوليسترول ارتفاع

الدماغية.السكتة أو القلب بأمراض أصيب أن سبق أو مصاباً

الدواء ، هذا تناول أثناء جنسياً نشطاً تكون ألن تخطط كنت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل إليتريبتان ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا النسل. لتحديد الفعالة الطرق حول طبيبك إلى فتحدث

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال نعسان. يجعلك قد إليتريبتان أن تعلم أن يجب

النصفي الصداع (النصفي الصداع من معين نوع لعالج  Eletriptanاستخدام ينبغي ال الصداع. أعراض عن طبيبك مع تحدث

.)العنقوديالصداع مثل (الصداع من أخرى أنواع أو  )القاعديةأو المفلوج

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير شرب حول طبيبك إلى تحدث

a603029.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/2



MedlinePlusاألدوية معلومات إليتريبتان:مساء12:20ً 15 ، /22/4

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تختفي:

ضعف

تعب

مضطربهمعده

المعدةمن حرقة

دوخة

النعاس

الراسصداع

جاففم

غثيان

البرودةأو بالدفء الشعور

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

الفكأو الرقبة أو الحلق أو الصدر في ثقل أو ضغط أو ألم أو ضيق

صعبأو بطيء كالم

الساقأو الذراع في تنميل أو ضعف

التقيؤ

الشديدةأو المفاجئة المعدة آالم

الدموياإلسهال

إمساك

منتظمةغير أو متقطعة أو سريعة قلب ضربات

التنفسفي ضيق

باردعرق في تندلع

دوار

باردعرق

البلعأو التنفس في صعوبة

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو العينين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

الصوتفي بحة

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،
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والقدميناليدين أصابع في أزرق لون أو شحوب

القدمينأو اليدين في وخز أو حرق أو ألم

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

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

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[

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

بانتظام.الدم ضغط فحص يجب الطبيب. مع المواعيد جميع ابقاء

اإللتريبتان.تتناول وعندما الصداع من تعاني عندما تدوينها طريق عن الصداع عن بمفكرة تحتفظ أن يجب

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

تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة االحتفاظ لك بالنسبة المهم من

الغذائيةاألنظمة من غيرها أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى باإلضافة
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أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب المكمالت.

الطوارئ.حالة في معك حملها

راندأسماء

Relpax®

2016/03/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

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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