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انتكافير
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هام:تحذير

يكون قد . )الدمفي الحمض تراكم (اللبني الحماض تسمى وحالة للكبد الحياة يهدد أو خطيراً ضرراً  Entecavirيسبب أن يمكن

لعدوى بأدوية عولجت قد كنت إذا أو الوزن ، زيادة من تعانين كنت إذا أو امرأة ، كنت إذا أعلى اللبني بالحماض اإلصابة خطر

من أياً واجهت إذا كبدي. بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر طويلة. لفترة   )B )HBVالكبدالتهاب فيروس

الفاتحة. األلوان ذات األمعاء حركات اللون داكن بول العينين. أو الجلد اصفرار الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض

نقص األقل ؛ على أيام لعدة الشهية فقدان عادي غير عضلي ألم القيء. غثيان؛ تورم. أو المعدة في ألم التنفس في صعوبة

سريعة قلب ضربات أو الدوار. أو الدوخة الساقين ؛ أو الذراعين في خاصة بالبرد ، الشعور التعب. أو الشديد الضعف الطاقة؛

منتظمة.غير أو

من سوءاً. الكبد التهاب يزداد قد انتيكافير ، تناول عن تتوقف عندما طبيبك. مع التحدث دون انتيكافير تناول عن تتوقف ال

التوجيهات. حسب بالضبط انتيكافير خذ إنتيكافير. تناول عن التوقف بعد األولى العديدة األشهر خالل هذا يحدث أن المرجح

هذا تناول عن التوقف بعد التالية األعراض من أي من تعاني كنت إذا . entecavirنفاد أو الجرعات تفويت عدم على احرص

أو الجلد واصفرار الشهية ، وفقدان والقيء ، والغثيان ، والضعف ، الشديد ، التعب الفور: على بطبيبك فاتصل الدواء ،

المفاصل.أو العضالت آالم أو الفاتحة ، األلوان ذات األمعاء حركات اللون ، داكن بول العينين ،

باألدوية عالجها يتم ال التي  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص متالزمة أو  )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس لديك كان إذا

كنت إذا طبيبك أخبر صعوبة. أكثر لديك البشرية المناعة نقص فيروس عدوى عالج يصبح فقد انتيكافير ، عقار تتناول وكنت

المناعة نقص لفيروس تعرضت قد تكون أن احتمال هناك كان إذا أو اإليدز أو البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً

وقت أي وفي  entecavirبـ العالج تبدأ أن قبل البشرية المناعة نقص فيروس عدوى عن بحثاً طبيبك يفحصك قد البشرية.

فيروس عدوى إنتكافير يعالج لن البشرية. المناعة نقص لفيروس تعرضت قد تكون أن احتمال هناك كان إذا العالج أثناء

البشرية.المناعة نقص

معينة اختبارات طبيبك سيطلب انتيكافير. بـ العالج بعد أشهر ولبضعة وأثناء قبل والمختبر طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

الوقت.هذا خالل  entecavirلـ جسمك استجابة من للتحقق

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

انتيكافير.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث
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الدواء؟هذا وصف لماذا

واألطفال البالغين لدى  )فيروسعن الناجم الكبد تورم ( )األمدطويلة (المزمنة  Bالكبد التهاب عدوى لعالج  Entecavirيستخدم

النيوكليوزيد. نظائر تسمى األدوية من فئة إلى  Entecavirينتمي الكبد. تلف من يعانون والذين أكبر أو سنتين أعمارهم تبلغ الذين

التهاب مضاعفات يمنع ال وقد  HBV Entecavirيعالج ال الجسم. في  Bالكبد التهاب فيروس كمية تقليل طريق عن يعمل وهو

آخرين.ألشخاص  Bالكبد التهاب فيروس انتشار  Entecavirيمنع ال الكبد. سرطان أو الكبد تليف مثل المزمن  Bالكبد

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

بعد فارغة ، معدة على يومياً واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ  )سائل(ومحلول لوحي كجهاز  Entecavirيأتي

اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في انتيكافير خذ التالية. الوجبة قبل األقل على وساعتين الوجبة من األقل على ساعتين

بالضبط انتيكافير خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة

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

التالية:الخطوات اتبع الفم ، طريق عن انتيكافير محلول الستخدام

جرعتك.تطابق التي العالمة حتى انتيكافير بمحلول ببطء وامألها مستقيم وضع في الدواء مع تأتي التي الملعقة امسك 1.

التي العالمة مع مستوي السائل من العلوي الجزء أن من وتأكد مواجهتك في الحجم عالمات تكون بحيث الملعقة امسك 2.

جرعتك.تطابق

آخر.سائل أي أو بالماء الدواء تخلط ال القياس. ملعقة من مباشرة الدواء ابتلع 3.

الهواء.في تجف واتركها استخدام كل بعد بالماء الملعقة اشطف 4.

ملعقة فقدت إذا الدواء. فيها تتناول مرة كل في استخدامها إلى ستحتاج ألنك تضيع لن حيث آمن مكان في الملعقة ضع 5.

الصيدلي.أو بطبيبك اتصل الجرعات ،

الدواءلهذا استخدامات هناك

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

انتيكافير ،أخذ قبل

في الموجودة المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو انتيكافير ، عقار تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل فموي. محلول أو انتيكافير أقراص

العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

حيوية مضادات يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

المزروع العضو رفض لمنع األدوية أو  ؛ )توبي(وتوبراميسين ستربتومايسين ، جنتاميسين ، أميكاسين ، مثل أمينوغليكوزيد

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )بروغراف(تاكروليموس أو  )سانديميوننيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين مثل

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة
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مرض من عانيت أن سبق أو مصاباً كنت إذا أو  )مريضكبد الستبدال جراحة (كبد زرع عملية أجريت قد كنت إذا طبيبك أخبر

الكلى.في

ال بطبيبك. فاتصل إنككافير ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

انتيكافير.تأخذ وأنت ترضع

إنككافير.تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

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

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد.

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

تختفي:ال أو شديدة األعراض هذه كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Entecavirيسبب قد

الراسصداع

على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم في المذكورة األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور.

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

في بتخزينه قم األليفة. والحيوانات األطفال متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)المطبخحوض من بالقرب أو الحمام أدوية خزانة في ليس (والرطوبة والضوء الزائدة الحرارة عن وبعيداً الغرفة حرارة درجة

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[

a605028.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov4/3

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/


Information Drug MedlinePlusإنتيكافير:مساء4:18ً 14 ، /22/4

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

®باراكلود

15/05/2018- 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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