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فيبوكسوستات
)stat) 'oh ux febكـ تنطق

هام:تحذير

يتناولون الذين األشخاص من بالقلب المرتبط الموت لخطر عرضة أكثر الفيبوكسوستات يتناولون الذين األشخاص يكون قد

إذا دماغية. سكتة أو قلبية نوبة أو القلب في بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر النقرس. لعالج أخرى أدوية

أو القلب ضربات وسرعة التنفس ، في وضيق الصدر ، في ألم الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت

أو مفاجئة ، ضبابية ورؤية الكالم ، في وتداخل وإغماء ، ودوخة ، جسمك ، من واحد جانب في ضعف أو وخدر انتظامها ، عدم

الراس.صداع مفاجئة. حادة

باستخدام العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

febuxostat  أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/
http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

فيبوكسوستات.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

ألوبريم ، (الوبيورينول تناول على القادرين غير أو بنجاح عالجهم يتم لم الذين البالغين عند النقرس لعالج فيبوكسوستات يستخدم

ويسبب المفاصل في الجسم ، في طبيعية مادة وهو البوليك ، حمض يتراكم حيث المفاصل التهاب من نوع هو النقرس . )زيلوبريم

تسمى األدوية من فئة إلى فيبوكسوستات ينتمي أكثر. أو واحد مفصل في والحرارة واأللم والتورم االحمرار من مفاجئة نوبات

لمنع فيبوكسوستات يستخدم الجسم. يصنعها التي البوليك حمض كمية تقليل طريق عن يعمل وهو أوكسيديز. زانثين مثبطات

حدوثها.بمجرد لعالجها ليس ولكن النقرس نوبات

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

 febuxostatخذ طعام. بدون أو مع اليوم في واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز فيبوكسوستات يأتي

بعناية ،بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في
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تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  febuxostatخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب

طبيبك.وصفه مما أكثر

حمض من الكثير لديك يزال ال أنه المعملي االختبار أظهر إذا أسبوعين بعد الفيبوكسوستات من جرعتك من طبيبك يزيد قد

دمك.في اليوريك

النقرس نوبات عدد من فيبوكسوستات يزيد قد النقرس. نوبات منع في فيبوكسوستات يبدأ أن قبل أشهر عدة األمر يستغرق قد

لاللتهاب مضاد دواء أو  )ميتيجاركولسير ، (كولشيسين مثل آخر دواء ًطبيبك لك يصف قد عالجك. من األولى القليلة األشهر خالل

كنت لو حتى  febuxostatتناول في استمر العالج. من األولى الستة األشهر خالل النقرس نوبات لمنع  )(NSAIDستيرويدي غير

المبكر.العالج أثناء النقرس نوبات من تعاني

عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  febuxostatتناول في استمر يعالجها. ال ولكنه النقرس في فيبوكسوستات يتحكم

طبيبك.مع التحدث دون فيبوكسوستات تناول

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

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

الفيبوكسوستات ،تناول قبل

مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  allopurinolأو  febuxostatتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل . febuxostatأقراص

أن المحتمل من . )بوريكسانبورينيثول ، (ميركابتوبورين أو  )إيمورانأزاسان ، (اآلزوثيوبرين تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

األدوية.هذه من أكثر أو واحداً تتناول كنت إذا الفيبوكسوستات تناول بعدم طبيبك يخبرك

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

العالج أدوية أو  )وغيرهما ، 24Theo ، Elixophyllin-(الثيوفيلين ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد للسرطان. الكيميائي

يسبب وراثي مرض (نيهان ليش متالزمة سرطان؛ قبل ؛ من لها خضعت أو عضو زرع عملية أجريت قد كنت إذا طبيبك أخبر

الكبد.أو الكلى أمراض أو  ؛ )والسلوكالحركة في ومشاكل المفاصل وآالم الدم في البوليك حمض من عالية مستويات

بطبيبك.فاتصل  ، febuxostatتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

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

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

ألتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات
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واحد.عن غاب

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً فيبوكسوستات يسبب قد
تختفي:

غثيان

المفاصلالم

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

باألنفلونزاشبيهة أخرى وأعراض الحمى أو الجلد تقشير الفم. أو العينين أو الشفاه في تقرحات األلم. أو الجلد احمرار متسرع؛

الحلقأو اللسان أو الفم أو الشفتين أو الوجه انتفاخ

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في إزعاج أو ألم أو الداكن؛ البول جلد أو صفراء عيون

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

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 الضوء ، عن بعيداً

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

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

الضحية ،انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت
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911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس في صعوبة أو نوبة من يعاني كان

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للفيبوكسوستات.

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
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