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معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا استخدام في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
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أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ

المستشفى.في الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة أي لديك كان إذا

آثار أي ذلك يتضمن المستشفى. في الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة جانبية

: النشرةهذه في هو ما

استخدامهدواعي هي وما  Eptifibatideاتفاق هو ما 1.

إبتيفيباتيدإتفاقية إعطائك قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

Accord Eptifibatideاستخدام كيفية 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

إبتيفيباتيدإتفاق تخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  Eptifibatideاتفاق هو ما 1.

 Accordالدم جلطات تكون منع على يساعد أنه يعني هذا الدموية. الصفائح لتكدس مثبط .هو

Eptifibatide

تلقائي صدري بألم يعُرف الذي الحاد التاجي القصور مظاهر من يعانون الذين البالغين في استخدامه يتم

غير والهيبارين األسبرين مع إعطاؤه يتم ما عادة بيولوجية. تغيرات أو القلب تخطيط في تشوهات مع وحديث

المجزأ.

إبتيفيباتيدإتفاقية إعطائك قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

:Accord Eptifibatideتستخدم ال

.)6القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو  eptifibatideمن حساسية لديك كان إذا-

رأيت إذا المثال سبيل على أخرى ، أعضاء أو مثانتك أو أمعائك أو معدتك من نزيف من مؤخراً عانيت إذا

الماضية.يوماً الثالثين خالل  )الشهريةالدورة نزيف باستثناء (البول أو البراز في طبيعي غير دماً

إذا ما يعرف طبيبك أن من تأكد أيضاً ، (نزفية دماغية سكتة أي أو الماضية يوماً الثالثين خالل دماغية بسكتة أصبت قد كنت إذا

.)قبلمن دماغية بسكتة أصبت قد كنت
عملية أجريت قد كنت إذا الدماغ. حول الدموية األوعية على تؤثر حالة أو المخ في ورم لديك كان إذا

الماضية.الستة األسابيع خالل شديدة إصابة أو كبيرة جراحية

النزيف.مشاكل من عانيت أو تعاني كنت إذا

تعاني كنت إذا الدموية. الصفائح عدد انخفاض أو الدم تخثر في صعوبة من عانيت أو تعاني كنت إذا

.)الدمضغط ارتفاع (الشديد الدم ضغط ارتفاع من تعاني كنت أو
الكبد.أو الكلى في حادة مشاكل من بالفعل عانيت أو تعاني كنت إذا

.Accord Eptifibatideمثل النوع نفس من آخر بدواء عالجك تم إذا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الصيدلي أو طبيبك اسأل أسئلة ، أي لديك كان إذا الشروط. هذه من أي لديك كان إذا طبيبك أخبر فضلك من

المستشفى.في الممرضة أو

TITLE - EPTIFIBATIDE / INTERIGLIN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-eptifibatide-integrilin-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1951.pdf


واإلحتياطاتالمحاذير

الشريان رعاية وحدات في المستشفى في البالغين المرضى في فقط  Accord Eptifibatideباستخدام يوصى-

التاجي.

 Accordمتوقع ، غير نزيف حدوث احتمالية من للحد أمان كإجراء دمك من عينات اختبار .سيتم

Eptifibatide  قبل عاماً. 18 عن أعمارهم تقل الذين المراهقين أو األطفال في لالستخدام مخصص غير

Accord Eptifibatideبـ عالجك وأثناء
أو عادي غير لنزيف عالمات أي عن بحثاً بعناية فحصك سيتم  ، Accord Eptifibatideاستخدام أثناء

متوقع.غير

-

-

-

.Accord Eptifibatideاستخدام قبل الممرضة أو المستشفى في الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

Accord Eptifibatideو األخرى األدوية
الممرضة أو المستشفى في الصيدلي أو طبيبك إخبار يرجى األخرى ، األدوية مع التفاعالت احتمال لتجنب

عليها الحصول تم التي األدوية ذلك في بما أخرى ، أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا

خصوصا:طبية. وصفة بدون

أو )الفمويةالتخثر مضادات (الدم مميعات-

باستثناء (األسبرين تيكلوبيدين ، ديبيريدامول ، الوارفارين ، ذلك في بما الدم ، تجلط تمنع التي األدوية-

.)أكوردإبتيفيباتيد عالج من كجزء تعُطى قد التي األدوية

والخصوبةوالرضاعة الحمل
قد أنك تعتقدين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبري الحمل. أثناء  Accord Eptifibatideباستخدام عادة ًينُصح ال

التي المخاطر مقابل عليك تعود التي الفائدة بموازنة طبيبك سيقوم طفل. إلنجاب تخططين أو حامال ًتكونين

الحمل.أثناء  Accord Eptifibatideاستخدام من طفلك لها يتعرض

العالج.فترة خالل اإلرضاع عن التوقف يجب طبيعية ، رضاعة طفلك ترضعين كنت إذا

الصوديومعلى أكورد إتيفيباتيد يحتوي

يعادل هذا قنينة. كل في  )الطعامملح   /للطبخالرئيسي المكون (صوديوم مجم 34.5 على الدواء هذا يحتوي

البالغ.للشخص الصوديوم من اليومي الغذائي المدخول من به الموصى األقصى الحد من ٪1.7

Accord Eptifibatideاستخدام كيفية 3.

. )بالتنقيطمحلول (بالتسريب متبوعاً المباشر الحقن طريق عن الوريد في  Accord Eptifibatideإعطاء يتم

(بلعة شكل على إعطاؤها يتم كجم   /ميكروجرام180 هي بها الموصى الجرعة وزنك. على تعتمد المعطاة الجرعة
72 إلى تصل لمدة دقيقة   /كجم  /ميكروجرام2 بمقدار  )بالتنقيطمحلول (تسريب يليها  ، )السريعالوريدي الحقن

دقيقة.  /كجم  /ميكروجرام1 إلى التسريب جرعة تقليل يمكن الكلى ، في مرض من تعاني كنت إذا ساعة.

المحلول يستمر فقد  ، Accord Eptifibatideعالج أثناء  )(PCIالجلد طريق عن التاجي التدخل إجراء تم إذا

ساعة.96 إلى تصل لمدة الوريدي

.)حالتكفي موانع هناك يكن لم إذا (والهيبارين األسبرين من جرعات إعطاؤك يتم أن أيضاً يجب

المستشفى.في الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك اسأل المنتج ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

جداشائعة جانبية أعراض

أشخاص10 كل من 1 من أكثر لدى هذه تظهر قد



إجراءات مع نزيف أو دم ، قيء البراز ، في دم البول ، في دم المثال ، سبيل على (كبير أو طفيف نزيف-

.)جراحية
.ء)الحمراالدم خاليا عدد انخفاض (الدم فقر -

الشائعةالجانبية اآلثار

أشخاص10 كل من 1 حتى لدى هذه تظهر قد

الوريد.التهاب-

شائعةغير جانبية أعراض

شخص100 كل من 1 حتى لدى هذه تظهر قد

.)الدملتخثر الالزمة الدم خاليا (الدموية الصفائح عدد انخفاض-
الدماغ.إلى الدم تدفق انخفاض-

جدانادرة جانبية اعراض

شخص10000 كل من 1 حتى لدى هذه تظهر قد

)والرئتينالدماغ وداخل البطن داخل نزيف المثال ، سبيل على (خطير نزيف-

قاتل.نزيف

خاليا مثل (جلدي طفح . )الدملتخثر الالزمة الدم خاليا (الدموية الصفائح عدد في حاد انخفاض

.)النحل
وشديد.مفاجئ تحسسي فعل رد

-

-

-

-

نادرة حاالت في الفور. على الممرضة أو المستشفى في الصيدلي أو طبيبك أخبر نزيف ، عالمات أي الحظت إذا

من الدقيق والفحص الدم اختبارات ذلك حدوث لمنع السالمة تدابير تشمل ومميتاً. بل حاداً النزيف يصبح جداً ،

بك.يعتنون الذين الصحية الرعاية في المتخصصين قبل

على الممرضة أو المستشفى في الصيدلي أو طبيبك أخبر النحل ، خاليا أو شديد تحسسي فعل برد أصبت إذا

الفور.

تلك العالج ، من النوع هذا إلى يحتاجون الذين المرضى ، في تحدث قد التي األخرى األحداث تشمل

الدم ، ضغط وانخفاض المنتظمة ، غير أو السريعة القلب ضربات مثل تعالجها ، التي بالحالة المتعلقة

القلبية.السكتة أو والصدمة

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

جانبية آثار أي ذلك يتضمن المستشفى. في الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي من تعاني كنت إذا

/yellowcardموقع عبر مباشرة الجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة
Website: www.mhra.gov.uk Scheme Card Yellow  عن البحث أوCard Yellow MHRA  فيPlay Google  أو

Store App Apple . هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من

الدواء.

إبتيفيباتيدإتفاق تخزين كيفية 5.

األطفالأيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

انتهاء تاريخ يشير . EXPبعد والقنينة الكرتون على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية

.)مئويةدرجات 8 -مئويةدرجة 2 (الثالجة في يحفظ

 Accord Eptifibatideمحلول حماية فإن ذلك ، ومع الضوء. من لحمايتها الخارجية العبوة في بالقارورة احتفظ

اإلعطاء.أثناء ضرورية ليست الضوء من



القارورة.محتويات فحص يجب االستخدام ، قبل

اللون.في تغير أو جسيمية مادة وجود لوحظ إذا  Accord Eptifibatideاستخدام ينبغي ال

الفتح.بعد مستخدم غير دواء أي من التخلص يجب

كيفية عن المستشفى في الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي األدوية من التخلص

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

المادة  إبتيفيباتيداتفاق يحتويه ما

.eptifibatideهي الفعالة

من واحدة قارورة . eptifibatideمن ملغ 2 على الحقن محلول من مل كل يحتوي مل:  /مجم2 أكورد إبتيفيباتيد

.eptifibatideمن ملغ 20 على تحتوي للحقن المحلول من مل 10

للحقن.والماء الصوديوم وهيدروكسيد الستريك حامض مونوهيدرات هي األخرى المكونات

  /ملغ2 أكورد إبتيفيباتيد  العبوةمحتويات هي وما  Accord Eptifibatideيبدو كيف

واحدة.قنينة على تحتوي عبوة مل ، 10 قنينة للحقن: محلول مل

مل ، 10 سعة زجاجية قنينة في اللون عديم الشفاف المحلول احتواء يتم مل:  /مجم2 أكورد إبتيفيباتيد

للفتح.قابل األلومنيوم من بختم ومختومة البوتيل من مطاطية بسدادة ومغلقة

المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب

:التسويقترخيص صاحب

Kingdom United HF 4HA1، Middlesex، 

Harrow North Road Pinner ، 319House 

Sage Limited Healthcare Accord

:الصانع

المحدودة الصحية للرعاية أكورد

هاوسسيج

هارو بينر ، طريق 319 ،

HF 4HA1ميدلسكس
المتحدةالمملكة

Kft  المجرWessling
1047،Budapest  56،ùt Fòti

هنغاريا

،oo Sp.z Polska Healthcare Accord
بولندا ، Pabianice  50،95-200Lutomierskaماي.

2021./05في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم


