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اإلبينفرينحقن
)rin) nef' 'i epكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

عن والناجمة الحياة تهدد التي الحساسية تفاعالت لعالج الطارئ الطبي العالج مع جنب إلى جنباً اإلبينفرين حقن يستخدم

تسمى األدوية من فئة إلى اإلبينفرين ينتمي أخرى. وأسباب والالتكس واألدوية واألطعمة الحشرات لسعات أو لدغات

األوعية وشد الهوائية الشعب عضالت إرخاء طريق عن يعمل وهو . )للوديمحاكية عوامل (األدرينالية وبيتا ألفا ناهضات

الدموية.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

تحت (الجلد تحت للحقن قوارير وفي  )سائل(محلول على يحتوي مسبقاً مملوء أوتوماتيكي حقن كجهاز اإلبينفرين حقن يأتي

حقن استخدم خطير. تحسسي فعل لرد بادرة أول ظهور عند الحاجة حسب حقنه يتم ما عادة . )العضالتفي (عضلياً أو  )الجلد

طبيبك.وصفه مما أقل أو أكثر تحقن أو األحيان من كثير في تحقن ال التوجيهات ؛ حسب تماماً اإلبينفرين

الحقن جهاز استخدام كيفية الدواء يحقنوا أن يمكن الذين الرعاية مقدمي من وألي لك يوضح أن الصيدلي أو طبيبك من اطلب

تحتوي ال الطوارئ. أثناء التلقائي الحقن جهاز استخدام كيفية لممارسة التدريب أجهزة تتوفر مسبقاً. المعبأ األوتوماتيكي

تأتي التي المريض معلومات اقرأ مرة ، ألول اإلبينفرين حقنة استخدام قبل إبرة. على تحتوي وال أدوية على التدريب أجهزة

أو الصيدلي سؤال من تأكد مسبقاً. المعبأ التلقائي الحقن جهاز استخدام كيفية حول توجيهات المعلومات هذه تتضمن معها.

الدواء.هذا حقن كيفية حول أسئلة أي الرعاية مقدمي لدى أو لديك كان إذا الطبيب

الفعل رد عالمات تشمل خطير. تحسسي فعل رد من تعاني قد أنك في تشك أن بمجرد اإلبينفرين حقنة تحقن أن يجب

والحكة ، النحل ، وخاليا الصوت ، في وبحة والعطس ، التنفس ، عند والصفير الهوائية ، المجاري إغالق الشديد التحسسي

على السيطرة وفقدان المعدة ، وآالم واالرتباك ، والقلق ، النبض ، وضعف القلب ، ضربات وسرعة الجلد ، واحمرار والتورم ،

ما معرفة لكيفية فهمك من وتأكد األعراض هذه حول طبيبك إلى تحدث الوعي. فقدان أو واإلغماء ، األمعاء ، أو البول حركات

األدرينالين.تحقن أن ويجب خطير تحسسي فعل رد من تعاني كنت إذا

الفعل رد يبدأ عندما بسرعة اإلبينفرين حقن من تتمكن حتى األوقات جميع في متاحاً أو معك التلقائي الحقن بجهاز احتفظ

في الحل إلى انظر التاريخ. هذا يمر عندما الجهاز واستبدل الجهاز على المختوم الصالحية انتهاء تاريخ إلى انتبه التحسسي.

جديد.حقن جهاز على للحصول بطبيبك فاتصل جزيئات ، على احتوى أو المحلول لون تغير إذا آلخر. وقت من الجهاز
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طبي عالج على احصل الطبي. العالج محل يحل ال ولكنه الخطيرة التحسسية الفعل ردود عالج في اإلبينفرين حقن يساعد

الطارئ.الطبي العالج انتظار أثناء بهدوء استرح اإلبينفرين. حقن بعد فوراً طارئ

بعد عادت أو األعراض استمرت إذا اإلبينفرين. من واحدة لجرعة كاف ٍمحلول على األوتوماتيكي الحقن أجهزة معظم تحتوي

حقن كيفية تعرف أنك من تأكد جديد. حقن بجهاز اإلبينفرين حقن من ثانية جرعة باستخدام طبيبك يخبرك فقد األول ، الحقن

من أكثر إعطاء فقط الصحية الرعاية مقدم على يجب ثانية. جرعة حقن عليك يجب كان إذا ما معرفة وكيفية الثانية الجرعة

واحدة.حساسية لحلقة حقنتين

حاالت في األمر لزم إذا المالبس خالل من حقنه ويمكن الفخذ ، من الخارجي الجانب منتصف في فقط اإلبينفرين حقن يجب

حركة من وقلل مكانها في بثبات ساقه فامسك الحقن ، أثناء يتحرك قد صغير لطفل اإلبينفرين بحقن تقوم كنت إذا الطوارئ.

في أو القدمين أو اليدين أو األصابع مثل جسمك من آخر جزء أي أو األرداف في األدرينالين تحقن ال وأثناءه. الحقن قبل الطفل

في الخطأ طريق عن اإلبينفرين حقن تم إذا التلقائي. الحقن بجهاز اإلبرة منطقة تسلمّ أو أصابعك أو إبهامك تضع ال الوريد.

الفور.على طارئ طبي عالج على الحصول فعليك المناطق ، هذه

الجرعة تتلق لم أنك يعني وال طبيعي أمر هذا الحقن. جهاز في المحلول بعض سيبقى اإلبينفرين ، حقن من جرعة حقن بعد

معك المستخدم الجهاز اصطحب صحيح. بشكل والجهاز المتبقي السائل من تخلص اإلضافي ؛ السائل تستخدم ال الكاملة.

المستخدمة الحقن أجهزة من التخلص كيفية عن الصحية الرعاية مقدم أو الصيدلي أو طبيبك اسأل أو الطوارئ غرفة إلى

بأمان.

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

اإلبينفرين ،حقن استخدام قبل

من أي أو كبريتات ، أو أخرى ، أدوية أي أو األدرينالين ، تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

أحد من حساسية لديك كان لو حتى اإلبينفرين حقن باستخدام طبيبك يخبرك قد اإلبينفرين. حقن في األخرى المكونات

إذا لالستخدام آمن وهو الالتكس مادة على لإلبينفرين األوتوماتيكي الحقن جهاز يحتوي ال للحياة. منقذ دواء ألنه المكونات

الالتكس.مادة تجاه حساسية من تعاني كنت

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

أميتريبتيلين ، مثل االكتئاب مضادات بعض يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية

 ، )توفرانيل(إيميبرامين  ، )سيلينور(دوكسيبين  ، )نوربرامين(ديسيبرامين  ، )أنافرانيل(كلوميبرامين أموكسابين ،

مضادات  ؛ )سورمونتيل(وتريمبرامين  ، )فيفاكتيل( )بروتريبتيلين(نورتريبتيلين  ، )ريميرون(ميرتازابين مابروتيلين ،

 (XLبروبرانولول مثل بيتا حاصرات  ؛ )بينادريل(وديفينهيدرامين  )تريميتونكلور (كلورفينيرامين مثل الهيستامين

Innopran ، LA Inderal ، Hemangeol( الديجوكسين  ؛) ، ؛ ء)الماحبوب (البول مدرات  ؛ )النوكسينالنوكسيكابس 

(اإلرغوتامين  ، )هايدرجين(اإلرغولويد ميسيالت  ، )ميغرانال ، 45DHE (هيدروإرغوتامين ثنائي مثل اإلرغوت أدوية
ليفوكسيل ، تي ، ليفو- (ليفوثيروكسين  ؛ )ميثيرجين(وميثيلرجونوفين  ، )ميجرجوتفي كافيرغوت ، في إرغومار ،

(والفينتوالمين  ؛ )Nuedextaفي (الكينيدين مثل القلب ضربات انتظام لعدم األدوية  ؛ )أخرىوأدوية تيرونسينت ،
 ، )ماربالن(إيزوكاربوكسازيد مثل األمين أحادي أوكسيديز مثبط تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر . )ريجيتينأورافيرس ،

 ،)نارديل(فينيلزين
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الجانبيةاآلثار لمعرفة بعناية مراقبتك إلى طبيبك يحتاج قد الماضيين. األسبوعين خالل تناوله عن توقفوا .أو

tranylcypromine )Parnate(  ، وZelapar(  ، Emsam ، selegiline )Eldepryl

القلب ؛ أمراض أو الدم ، ضغط ارتفاع أو القلب ، ضربات انتظام عدم أو الصدر ، في ألم من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

أو االكتئاب  ؛ )الكظريةالغدة ورم (القواتم ورم  ؛ )الدرقيةالغدة نشاط فرط (الدرقية الغدة نشاط فرط السكري؛ داء الربو؛

باركنسون.مرض أو العقلية. األمراض من غيره

استخدام عليك يجب كان إذا ما حول طبيبك إلى تحدث مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

ومتى.حامال ًكنت إذا اإلبينفرين حقن

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

أخبر اإلبينفرين ، حقن بعد طارئ طبي عالج على تحصل عندما جانبية. آثاراً اإلبينفرين حقن يسبب قد

الجانبية:اآلثار هذه من أي من تعاني كنت إذا طبيبك

الحقنموقع في إيالم أو دفء أو تورم أو الجلد احمرار

التنفسفي صعوبة

منتظمةغير أو سريعة قلب ضربات

غثيان

التقيؤ

التعرق

دوخة

األرقأو القلق أو العصبية

ضعف

شاحبجلد

الراسصداع

جسمكمن لجزء عليه السيطرة يمكن ال اهتزاز

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

في به احتفظ األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، مغلقاً فيه ، دخل الذي البالستيكي الحمل أنبوب في الدواء بهذا احتفظ

في تتركه أو اإلبينفرين حقن بتبريد تقم ال . )الحمامفي وليس (والرطوبة الزائدة والحرارة الضوء عن وبعيداً الغرفة حرارة درجة

إذا ما لمعرفة تحقق مسبقاً ، المعبأ األوتوماتيكي الحقن جهاز سقوط حالة في البارد. أو الحار الطقس في خاصة سيارتك ،

بديل.توفر من وتأكد أخرى بطريقة استخدامه ينبغي ال أو تالف دواء أي من تخلص منه. يتسرب أو مكسوراً كان

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

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

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد
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العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

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

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

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

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

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

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

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

الجسممن واحد جانب في تنميل أو مفاجئ ضعف

الكالمفي مفاجئة صعوبة

السريعأو البطيء القلب ضربات معدل

التنفسفي ضيق

سريعتنفس

ارتباك

الضعفأو التعب

شاحببارد جلد

التبولانخفاض

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

على بديل على الحصول من فتأكد مسبقاً ، مملوء تلقائي حقن جهاز تستخدم كنت إذا دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل الفور.

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

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

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

راندأسماء

Adrenaclick®¶

®األدرينالين

Q-Auvi®
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تلقائيحاقن ®األدرينالينحقن قلم

تلقائيحاقن االبن ®األدرينالينحقن قلم

®سيمجيبي

¶®توينجيكت

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

2018/11/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

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

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

.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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