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الدواء؟هذا وصف لماذا

بجدري أصيبوا الذين األشخاص في يحدث أن يمكن جلدي طفح المنطقية ؛ القوباء (النطاقي الهربس لعالج  Famciclovirيستخدم

جهاز لديهم الذين األشخاص لدى الحمى بثور أو الهربس لفيروس البرد قروح تفشي تكرار لعالج يستخدم أنه كما . )الماضيفي الماء

الهربس فيروس عدوى (التناسلي الهربس تفشي من المزيد ولمنع المرض تفشي تكرار لعالج  Famciclovirيستخدم طبيعي. مناعة

طبيعي. مناعي جهاز لديهم الذين األشخاص لدى  )آلخروقت من والمستقيم التناسلية األعضاء حول تقرحات ظهور تسبب التي

األشخاص لدى  )والشرجالفم (المخاطية واألغشية للجلد العائدة البسيط الهربس عدوى لعالج أيضاً  Famciclovirيستخدم

وهو الفيروسات. مضادات تسمى األدوية من فئة إلى  Famciclovirينتمي . )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس بعدوى المصابين

فيروس انتشار يوقف ال وقد الهربس عدوى فامسيكلوفير يعالج ال الجسم. في الهربس فيروس انتشار وقف طريق عن يعمل

القروح. التئام على تساعد والحكة. والحنان ، والوخز ، والحرقان ، األلم ، أعراض من يقلل قد ذلك ، ومع آخرين. ألشخاص الهربس

جديدة.تقرحات تكون ومنع

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

المنطقية ، القوباء لعالج فامسيكلوفير استخدام يتم عندما طعام. بدون أو مع الفم طريق عن يؤخذ لوحي كجهاز  Famciclovirيأتي

يتم عندما الجلدي. الطفح ظهور بعد أيام 3 غضون في تبدأ أيام ، 7 لمدة  )اليومفي مرات ثالث (ساعات 8 كل تناوله يتم ما عادة فإنه

أو حكة أو وخز (عرض أو عالمة أقرب في واحدة كجرعة تناوله يتم ما عادة فإنه الحمى ، وبثور البرد قروح لعالج فامسيكلوفير استخدام

لمدة يومياً مرتين تناوله يتم ما عادة فإنه التناسلي ، الهربس تفشي تكرار لعالج فامسيكلوفير استخدام يتم عندما البرد. لقرحة  )حرق

مرتين فامسيكلوفير تناول يتم ما عادة التناسلي ، الهربس عودة لمنع للحالة. عرض أو عالمة أول من ساعات 6 من بدءاً واحد ، يوم

نقص بفيروس المصابين األشخاص لدى الهربس عدوى لعالج فامسيكلوفير استخدام يتم عندما واحد. عام إلى تصل لمدة اليوم في

بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع أيام. 7 لمدة اليوم في مرتين تناوله يتم ما عادة فإنه البشرية ، المناعة

منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط فامسيكلوفير خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ،

األعراض.ظهور بعد ممكن وقت أقرب في الدواء هذا استخدم طبيبك. وصفه مما أكثر تتناوله أو

طبيبك.مع التحدث دون فامسيكلوفير تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى فامسيكلوفير تناول في استمر

الدواءلهذا استخدامات هناك

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

a694038.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov4/1

TITLE - FAMCICLOVIR / FAMVIR MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN ARABIC

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-famciclovir-famvir-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a694038.html


Information Drug MedlinePlusفامسيكلوفير:مساء1:41ً 14 ، /22/4

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

فامسيكلوفير ،تناول قبل

 )زوفيراكس(أسيكلوفير أو  )دينافير(بنسيكلوفير كريم أو فامسيكلوفير تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر
الالكتوز.أو أخرى أدوية أي أو

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

.)(Benemidالبروبينسيد وخاصة لتناولها ، تخطط أو تتناولها التي العشبية

 ، )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس عدوى أو المناعة ، جهاز في مشاكل من عانيت أن سبق أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الموروثة الحاالت (والجاالكتوز الجلوكوز امتصاص سوء أو الجاالكتوز تحمل عدم  ؛ )اإليدز(المكتسب المناعة نقص متالزمة أو

الكبد.أو الكلى أمراض أو  ؛ )الالكتوزتحمل الجسم يستطيع ال حيث

فاتصل فامسيكلوفير ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال االرتباك. أو االرتباك أو الدوار أو بالنعاس تشعر يجعلك قد فامسيكلوفير أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف

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

إذا ذلك ، ومع متساو.ٍ بشكل متباعدة فترات على اليوم لذلك متبقية جرعات أي وتناول تتذكرها ، أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان

المنسية.

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

المذكورة تلك أو األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً فامسيكلوفير يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة أعاله الخاصة الوقائية اإلجراءات قسم في

الراسصداع

غثيان

التقيؤ

رخوبراز أو اإلسهال

غاز

المعدةفي آالم

تعب

متسرع

متشوقمتلهف،

المؤلمةالحيض فترات
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الفور:على بطبيبك فاتصل التالية ، الجانبية اآلثار من أياً واجهت إذا

القدمينأو اليدين في وخز أو تنميل أو حرقة أو ألم

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

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

استجابتك من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لفامسيكلوفير.

تكون ال عندما حتى لآلخرين ، التناسلي الهربس ينتشر أن يمكن ذلك ، ومع التناسلي. الهربس تفشي عند الجماع تمارس ال

أعراض.لديك

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

بطبيبك.فاتصل فامسيكلوفير ، من االنتهاء بعد العدوى أعراض من تعاني تزال

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
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