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إيثاكرينيكحمض
)ik) krin a eth'باسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

البالغين عند  )الجسمأنسجة في الموجودة الزائدة السوائل السوائل ؛ احتباس (الوذمة لعالج اإليثاكرينيك حمض يستخدم

األدوية من فئة في اإليثاكرينيك حمض يقع الكبد. أمراض أو الكلى أو القلب أو السرطان مثل طبية مشاكل عن الناتجة واألطفال

إلى الجسم من الضروريين غير والملح الماء من تتخلص الكلى جعل طريق عن يعمل وهو . )"الماءحبوب ("البول مدرات تسمى

البول.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

وفقاً الوجبات بعد أو الطعام مع يومياً مرتين أو مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن يؤخذ لوحي كجهاز اإليثاكرينيك حمض يأتي

الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في إيثاكرينيك حمض تناول طبيبك. لتعليمات

أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً إيثاكرينيك حمض خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل

الدواءلهذا استخدامات هناك

لألدوية يستجيب ال الذي الكاذب السكري مرض من معين ونوع الدم ضغط ارتفاع لعالج أيضاً اإليثاكرينيك حمض يستخدم

لحالتك.الدواء هذا الستخدام المحتملة المخاطر حول طبيبك إلى تحدث األخرى.

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

إيثاكرينيك ،حمض تناول قبل

حمض أقراص مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو إيثاكرينيك ، حمض من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي أو طبيبك اسأل إيثاكرينيك.

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

جاراميسين(وجنتاميسين أميكاسين مثل أمينوغليكوزيد الحيوية المضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

مثل السيفالوسبورين من الحيوية المضادات  ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات  ؛ )

 ، )كورتيف(هيدروكورتيزون ديكساميثازون ، مثل الكورتيكوستيرويدات  ؛ )كيفليكس(وسيفاليكسين سيفادروكسيل ، سيفاكلور ،

 ؛ )الليثوبيد(الليثيوم  ، )النوكسين(الديجوكسين  ؛ )رايوس(بريدنيزون أو  ، )بريلون(بريدنيزولون  ، )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل

مثللاللتهابات المضادة واألدوية

a682857.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov4/1

TITLE - ETHACRYNIC ACID / EDECRIN MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-ethacrynic-acid-edecrin-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682857.html


MedlinePlusاألدوية معلومات إيثاكرينيك: حمضمساء1:58ً 14 ، /22/4

بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )أليف(ونابروكسين  )موترينأدفيل ، (إيبوبروفين

الجانبية.اآلثار لمعرفة أكبر

اإليثاكرينيك.حمض تناول بعدم طبيبك يخبرك قد الكلى. في مرض لديك كان إذا طبيبك أخبر

الكبد.أمراض أو النقرس أو السكري مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

فاتصل اإليثاكرينيك ، حمض تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

السن كبار يتناول أال يجب أكبر. أو عاماً 65 عمرك كان إذا اإليثاكرينيك حمض تناول وفوائد مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الحالة.نفس لعالج استخدامها يمكن التي األخرى األدوية مثل آمناً ليس ألنه اإليثاكرينيك حمض عادة ً

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

ومكمالت الصوديوم منخفض أو الملح قليل غذائياً ونظاماً يومياً الرياضية للتمارين برنامجاً تتضمن قد طبيبك. تعليمات اتبع

الغذائي.نظامك في  )البرتقالوعصير والزبيب والخوخ الموز مثل (بالبوتاسيوم الغنية األطعمة من متزايدة وكميات البوتاسيوم

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول في واستمر 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 اإليثاكرينيك حمض يسبب قد

تختفي:

)أسابيعبضعة من أكثر تستمر أن ينبغي ال (التبول كثرة

غثيان

التقيؤ

الشهيةفقدان

المعدةفي آالم

البلعفي صعوبة

الشهيةفقدان

العطش

العضالتتشنجات

ضعف

الراسصداع

إسهال

تناول عن فتوقف التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك واتصل اإليثاكرينيك حمض
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الشديدالمائي اإلسهال

السمعفقدان

ارتباك

التوازنفقدان

األذنينفي امتالء أو رنين

العينينأو الجلد اصفرار

عاديةغير كدمات أو نزيف

متسرع

قشعريرة

البلعأو التنفس في صعوبة

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل من تعاني كنت إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً اإليثاكرينيك حمض يسبب 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

وبعيداً 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

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
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أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

من للتحقق دم اختبارات يطلب وقد العالج أثناء ووزنك دمك ضغط طبيبك يراقب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

اإليثاكرينيك.لحمض جسمك استجابة

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

®إدكرين

2018/07/15- مراجعة آخر
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األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر

a682857.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

