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الفمطريق عن استنشاق وسالميتيرول فلوتيكاسون
)sone) 'a tik floo( role) te me' salكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

صعوبة لعالج يستخدم  )ريسبيكليكإيردو إيه ، إف إتش أدفير ديسكوس ، أدفير (وسالميتيرول فلوتيكاسون من مزيج

والسالميتيرول الفلوتيكازون مزيج يستخدم الربو. عن الناجم الصدر وضيق والسعال ، التنفس ، وضيق والصفير ، التنفس ،

Diskus) Advair(  ًالرئوي االنسداد مرض عن الناجم الصدر وضيق والسعال التنفس وضيق الصفير وعالج لمنع أيضا

مزيج يستخدم . )الرئةوانتفاخ المزمن الهوائية الشعب التهاب تشمل التي الرئة أمراض من مجموعة  ؛ (COPDالمزمن

الفلوتيكاسون مزيج يستخدم فوق. وما سنوات 4 بعمر واألطفال البالغين في  )Diskus) Advairوالسالميتيرول الفلوتيكاسون

 Fluticasoneينتمي فوق. فما عاماً 12 أعمارهم تبلغ الذين األطفال في  )Respiclick) AirDuo ، HFA Advairوالسالميتيرول

إلى ينتمي السالميتيرول الهوائية. الشعب في التورم تقليل طريق عن يعمل وهو المنشطات. تسمى األدوية من فئة إلى

الرئتين ، في الهواء ممرات وفتح إرخاء طريق عن يعمل وهو . )(LABAsالمفعول طويلة بيتا مضادات تسمى األدوية من فئة

التنفس.يسهل مما

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

االستنشاق جهاز باستخدام الفم طريق عن لالستنشاق استنشاق وكمحلول كمسحوق والسالميتيرول الفلوتيكازون مزيج يأتي

استخدم ساعة. 12 حوالي بعد على والمساء ، الصباح في اليوم ، في مرتين استخدامه يتم ما عادة خصيصاً. المصمم

بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس في وسالميتيرول فلوتيكاسون

ال التوجيهات. حسب تماماً وسالميتيرول فلوتيكاسون استخدم تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب

طبيبك.وصفه مما أكثر تستخدمه أو منه أقل أو أكثر تستخدم

السالميتيرول باستنشاق عالجك أثناء للربو االستنشاق أو الفم طريق عن األخرى األدوية تناول كيفية حول طبيبك إلى تحدث

 )فينتولينبروفينتيل ، (ألبوتيرول مثل بيتا ناهضات من المفعول قصير استنشاق جهاز تستخدم كنت إذا والفلوتيكاسون.
لعالج استخدامه في االستمرار عليك ولكن بانتظام استخدامه عن بالتوقف طبيبك يخبرك أن المحتمل فمن منتظم ، بشكل

تتوقف أو بك الخاصة األدوية من ألي استخدامك طريقة تغير ال بعناية. التعليمات هذه اتبع الربو. ألعراض المفاجئة النوبات

طبيبك.مع التحدث دون بك الخاصة األدوية من أي تناول عن

استنشاق جهاز طبيبك سيصف المزمن. الرئوي االنسداد مرض أو الربو نوبة أثناء وسالميتيرول فلوتيكاسون تستخدم ال

النوبات.أثناء الستخدامه المفعول قصير
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األمر يستغرق قد الحاالت. هذه يعالج ال ولكنه الرئة أمراض بعض أعراض في والسالميتيرول الفلوتيكاسون استنشاق يتحكم

وسالميتيرول فلوتيكاسون استخدام في استمر والسالميتيرول. للفلوتيكاسون الكاملة بالفائدة تشعر أن قبل أكثر أو أسبوعاً

استخدام عن توقفت إذا طبيبك. مع التحدث دون وسالميتيرول فلوتيكاسون استخدام عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى

األعراض.تعود فقد وسالميتيرول ، فلوتيكاسون استنشاق

ألول  )Respiclick AirDuoأو  HFA Advairأو  salmeterol Diskus) Advairو  fluticasoneاستنشاق استخدام قبل

جميع على التعرف من وتأكد بعناية العبوة وتعليمات المخططات إلى انظر به. المرفقة المكتوبة العبوة تعليمات اقرأ مرة ،

االستنشاق. جهاز استخدام كيفية لك ليوضح التنفسي الجهاز معالج أو الصيدلي أو طبيبك اسأل االستنشاق. جهاز أجزاء

الصحيحة.بالطريقة بذلك تقوم أنك من متأكد فأنت لذا المشاهدة ، أثناء االستنشاق جهاز استخدام على تدرب

يستخدم مرة كل في طفلك راقب استخدامه. كيفية يعرف أنه من فتأكد وسالميتيرول ، فلوتيكاسون سيستخدم طفلك كان إذا

صحيح.بشكل يستخدمه أنه من للتأكد االستنشاق جهاز فيها

االستنشاق. جهاز من جزء أي أو الفوهة غسل أو االستنشاق جهاز تفكيك أو االستنشاق جهاز في الزفير بإخراج مطلقاً تقم ال

مباعد.مع المنشقة تستخدم ال جافاً. االستنشاق جهاز على حافظ

فلوتيكاسون استنشاق عن المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

للمريض. )Respiclick AirDuoأو  HFA Advairأو  Diskus) Advairوسالميتيرول

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

وسالميتيرول ،فلوتيكاسون الفم طريق عن استنشاق استخدام قبل

أو  ، )(Sereventسالميتيرول  ، )Flovent) ، Flonaseفلوتيكاسون من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

و  fluticasoneاستنشاق في الموجودة المكونات من أي أو أطعمة ، أي أو الحليب ، بروتين أو أخرى ، أدوية أي

salmeterol  .بالمكونات.قائمة على للحصول المريض معلومات من تحقق أو الصيدلي اسأل الفموي

في دوليرا ، في بيرفوروميست ، (فورموتيرول مثل أخرى المفعول طويلة بيتا ناهضات تستخدم كنت إذا طبيبك أخبر

فلوتيكاسون استنشاق مع األدوية هذه استخدام ينبغي ال . )أدفيرفي سيرفينت ، (سالميتيرول أو  )سيمبيكورت

استخدامها.عن التوقف عليك يجب التي واألدوية تستخدمه أن يجب الذي الدواء عن طبيبك سيخبرك وسالميتيرول.

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

 )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول مثل الفطريات مضادات بعض يلي: مما أي ذكر من تأكد تتناولها. التي العشبية
 ، )إلإكس توبرول لوبريسور ، (ميتوبرولول  ، )تراندات(البيتالول  ، )تينورمين(أتينولول مثل بيتا حاصرات والكيتوكونازول ؛

 ؛ ء)الماحبوب (البول مدرات  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين  ؛ )إندرال(وبروبرانولول  ، )كورجارد(نادولول

 )فيراسبت(ونلفينافير  )كريكسيفان(وإندينافير  )رياتاز(أتازانافير مثل البشرية المناعة نقص لفيروس البروتياز إنزيم مثبطات
للنوبات. أدوية المزمن. الرئوي االنسداد مرض أو للربو أخرى أدوية  ؛ )إنفيراز(وساكوينافير  )نورفير(وريتونافير

طبيبك أخبر . )المتحدةالواليات في متوفراً يعد لم  ؛ (telithromycin Ketekو نيفازودون.  ؛ )فالجيل(ميترونيدازول

مثل االكتئاب مضادات الماضيين: األسبوعين خالل تناولها عن توقفت أو التالية األدوية تتناول كنت إذا أيضاً والصيدلي

(إيميبرامين  ، )سيلينور(دوكسيبين  ، )نوربرامين(ديسيبرامين  ، )أنافرانيل(كلوميبرامين أموكسابين ، أميتريبتيلين ،
(MAOاألمين أحادي وأكسيداز  ؛ )سورمونتيل(وتريميبرامين  ، )فيفاكتيل(بروتريبتيلين  ، )باميلور(نورتريبتيلين  ، )توفرانيل

(
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و ، blue methyleneو  ،  )Zyvox( linezolidو ،  )isocarboxazid )Marplanذلكفي بما مثبطات ،

phenelzine )Nardil(  ،  وselegiline Eldepryl) ،  وEmsam ،  وZelapar( ، وtranylcypromine )Parnate(  . قد

التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا وسالميتيرول ، فلوتيكاسون مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل

مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ،

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية

ضعيفة العظام فيها تصبح حالة وهي (العظام بهشاشة مصاباً عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر

الغدة نشاط فرط أو النوبات ، أو القلب ، ضربات انتظام عدم أو الدم ، ضغط ارتفاع من تعاني كنت وإذا  ، )وهشة

 ، )العينعدسة تغيم (العين عدسة إعتام  ، )السل(السل السكري ، مرض  ، ). )الدرقيةالغدة نشاط فرط (الدرقية

مصاباً كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر القلب. أو الكبد أمراض أو المناعة ، جهاز على تؤثر حالة أي  ، )العينمرض (الجلوكوما

التبغ.منتجات تستخدم أو تدخن كنت وإذا العدوى من آخر نوع أي أو بالعين الهربس بعدوى

فلوتيكاسون استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل وسالميتيرول ،

تستخدم أنك األسنان طبيب أو طبيبك أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

وسالميتيرول.فلوتيكاسون

عن ابتعد العدوى. هذه ضد تطعيمك يتم ولم الحصبة أو الماء بجدري قبل من أصبت قد تكن لم إذا طبيبك أخبر

أعراض عليك ظهرت إذا أو العدوى لهذه تعرضت إذا الحصبة. أو المائي بالجدري المصابين وخاصة المرضى ، األشخاص

العدوى.هذه من لحمايتك  )حقنة(لقاح على الحصول إلى تحتاج قد الفور. على بطبيبك فاتصل العدوى ، هذه

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير شرب أو فروت الجريب تناول حول طبيبك إلى تحدث

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

الفائتة.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تستنشق ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة تخطي

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً وسالميتيرول فلوتيكاسون يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

األنفسيالن

العطس

الحلقإلتهاب

الحلقتهيج

األنفيةالجيوب ألم

الراسصداع

غثيان

التقيؤ

إسهال

المعدةفي آالم
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والعظامالعضالت آالم

دوخة

ضعف

تعب

التعرق

أسنانألم

فيهالتحكم يمكنك ال جسمك من جزء اهتزاز

النوممشاكل

فاتصل التالية ، الجانبية اآلثار من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك

وسالميتيرولفلوتيكاسون استنشاق من وجيزة فترة بعد يبدأ الذي الصدر ضيق أو الصفير أو السعال

قشعريرة

متسرع

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

البلعصعوبة أو االختناق

الصوتفي بحة

النبرةعالي صاخب تنفس

القلبضربات انتظام عدم أو السريع ، القصف

إغماء

صدرألم

سعال

القدمينأو اليدين في وخز أو حرق

الفمفي بيضاء بقع

العدوىعالمات من وغيرها والقشعريرة الحمى

تحدث بعناية. طفلك نمو طفلك طبيب سيراقب أبطأ. بشكل األطفال نمو في  salmeterolو  Fluticasoneيتسبب قد

لطفلك.الدواء هذا إعطاء مخاطر حول طفلك طبيب إلى

عين فحوصات إجراء إلى ستحتاج ربما العين. عدسة إعتام أو بالزرق اإلصابة خطر من  salmeterolو  Fluticasoneيزيد قد

العين. في إزعاج أو احمرار أو ألم يلي: مما أي لديك كان إذا طبيبك أخبر والسالميتيرول. بالفلوتيكاسون عالجك أثناء منتظمة

حول طبيبك إلى تحدث الرؤية. في أخرى تغييرات أي أو األضواء ؛ حول الزاهية األلوان أو الهاالت رؤية الرؤية ؛ وضوح عدم

الدواء.هذا استخدام مخاطر
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هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث العظام. بهشاشة اإلصابة خطر من وسالميتيرول فلوتيكاسون يزيد قد

الدواء.

أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً وسالميتيرول فلوتيكاسون يسبب قد

الدواء.هذا استخدام

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

التخلص حول بك الخاص الصيدلي إلى تحدث . )الحمامفي وليس (والرطوبة الزائدة والحرارة الشمس أشعة عن وبعيداً

أدويتك.من المناسب

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.

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

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

النوبات

صدرألم

دوخة

إغماء

الرؤيةوضوح عدم

منتظمةغير أو متقطعة أو سريعة قلب ضربات
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
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العصبية

الراسصداع

فيهالتحكم يمكنك ال جسمك من جزء اهتزاز

ضعفأو عضلية تقلصات

جاففم

غثيان

المفرطالتعب

الطاقةنقص

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

العيون.وطبيب طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال

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

Advair®القرص

Advair®HFA

ريسبكليك®ايردو

2019/04/15- 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
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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
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األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/
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