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الصيدلةالصماء ، الغدد القلب ، أمراض والتوليد ، النساء طب صحة ، أخصائي مريض ، جمهور:

الحمل أثناء باالستخدام المتعلقة المعلومات على تنقيحات إجراء  )(FDAاألمريكية والدواء الغذاء إدارة تطلب القضية:

استخدام ضد االستعمال موانع إزالة التغييرات هذه تشمل بأكملها. الستاتين أدوية لفئة األدوية وصف معلومات في

وتضاف األمريكية والدواء الغذاء إدارة من تحذير أقوى هي االستعمال موانع الحوامل. المرضى جميع في األدوية هذه

المخفضة العقاقير فوائد ألن نظراً محتملة. فائدة أي بوضوح يفوق الخطر ألن الدواء استخدام ينبغي ال عندما فقط

المعرضين الحوامل المرضى من صغيرة مجموعة في المميتة أو الخطيرة األحداث من الوقاية تشمل قد للكوليسترول

مناسب.غير الحوامل النساء جميع في األدوية هذه استخدام موانع فإن جداً ، عالية لمخاطر

اتخاذ من والمرضى الصحية الرعاية أخصائيي ستمكنّ االستعمال موانع إزالة أن األمريكية والدواء الغذاء إدارة تتوقع

دماغية. سكتة أو قلبية بنوبة اإلصابة لخطر المعرضين ألولئك بالنسبة خاصة والمخاطر ، الفوائد بشأن فردية قرارات

اإلصابة لهم سبق الذين وأولئك اللواقح متماثل العائلي الدم كوليسترول فرط من يعانون الذين المرضى يشمل وهذا

دماغية.سكتة أو قلبية بنوبة

البروتين لخفض لعقود استخدامها تم التي الموصوفة األدوية من فئة هي للكوليسترول المخفضة العقاقير معرفتي:

أتورفاستاتين الستاتين فئة في األدوية تشمل الدم. في  )"الضار"الكوليسترول أو  C)-LDLالكثافة منخفض الدهني

وسيمفاستاتين.وروسيوفاستاتين وبرافاستاتين وبيتافاستاتين ولوفاستاتين وفلوفاستاتين

التوصيات:

إذا لديهم الصحية الرعاية أخصائي إخطار للكوليسترول المخفضة العقاقير يتناولون الذين المرضى على يجب مرضى:

كان إذا فيما النصح تقديم من بك الخاص الصحية الرعاية أخصائي سيتمكن حامل. أنهم في اشتبهوا أو حامال ًأصبحوا

للكوليسترول المخفضة العقاقير تناول عن التوقف بإمكانك كان إذا وما الحمل أثناء الدواء تناول عن التوقف عليك يجب

يحتاجون والذين دماغية سكتة أو قلبية بنوبة اإلصابة لخطر المعرضين المرضى على يجب الطبيعية. الرضاعة أثناء مؤقتاً

األطفال.حليب مثل بدائل استخدام عليهم ويجب الطبيعية الرضاعة عدم الوالدة بعد الستاتينات إلى

معظم في بالستاتين العالج عن التوقف الصحية الرعاية أخصائيي على يجب : الصحيةالرعاية متخصصو

للفردالمستمرة العالجية االحتياجات في التفكير يمكنهم أو الحوامل ، المرضى
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الطبيعة بسبب الحمل. أثناء الدموية واألوعية القلب ألحداث جداً كبير لخطر المعرضين أولئك وخاصة المريض ،

ناقش الحمل. أثناء عام بشكل ضرورياً ليس الدم شحميات فرط عالج فإن الدموية ، واألوعية القلب ألمراض المزمنة

الذين ألولئك المشورة تقديم الطبيعية. الرضاعة أثناء مؤقتاً الستاتين تناول يوقفون قد كانوا إذا ما المرضى مع

ألن الطبيعية بالرضاعة التوصية بعدم لديهم الدموية واألوعية القلب أمراض مخاطر بسبب الستاتين إلى يحتاجون

الثديحليب إلى ينتقل قد الدواء

الرعاية أخصائيي طمأنة في الوصفات معلومات في المنقحة اللغة تساعد أن األمريكية والدواء الغذاء إدارة تأمل

على ومساعدتهم حوامل ، يصبحن أن يمكن الذين للمرضى لوصفها آمنة للكوليسترول المخفضة العقاقير بأن الصحية

غير من الحمل. قبل أو الحمل بداية في الستاتين لعقار المقصود غير التعرض من يعانون الذين المرضى طمأنة

الجنين.يؤذي أن المحتمل

/SafetyInformation[ /MedWatch/Safetyاإلنترنت:على  FDAموقع بزيارة قم المعلومات ، من لمزيد

SafetyInformation ]http://www.fda.gov/MedWatch/Safety/http://www.fda.govوDrugSafety[/Drugs/

DrugSafety ]http://www.fda.gov/Drugs/http://www.fda.gov.

الدواء؟هذا وصف لماذا

بالنوبات اإلصابة مخاطر لتقليل الرياضة وممارسة الوزن وفقدان الغذائي النظام مع جنب إلى جنباً فلوفاستاتين يستخدم

لخطر المعرضين أو القلب بأمراض المصابين األشخاص عند القلب جراحة إجراء فرصة وتقليل الدماغية والسكتة القلبية

منخفض الدهني البروتين كوليسترول مثل الدهنية المواد كمية لتقليل أيضاً فلوفاستاتين يستخدم القلب. بأمراض اإلصابة

الكوليسترول  )(HDLالكثافة عالي الدهني البروتين كمية ولزيادة الدم في الثالثية والدهون  )السيئالكولسترول ( )(LDLالكثافة

الدم في األخرى الدهنية والمواد الكوليسترول كمية لتقليل فلوفاستاتين استخدام أيضاً يمكن الدم. في  )'الجيد. الكولسترول (

متغاير العائلي الدم كوليسترول فرط من يعانون والذين عاماً 17 و 10 بين أعمارهم تتراوح الذين والمراهقين األطفال لدى

األدوية من فئة إلى فلوفاستاتين ينتمي . )طبيعيبشكل الجسم من الكوليسترول إزالة فيها يمكن ال وراثية حالة (الزيجوت

كمية لتقليل الجسم في الكوليسترول إنتاج إبطاء طريق عن يعمل . )الستاتين( CoA-HMGاختزال مثبطات تسمى

الجسم.من أخرى وأجزاء والدماغ القلب إلى الدم تدفق وتعوق الشرايين جدران على تتراكم قد التي الكوليسترول

تدفق تقليل إلى  )الشرايينتصلب باسم تعُرف عملية وهي (الشرايين جدران طول على والدهون الكوليسترول تراكم يؤدي

والدهون الكوليسترول مستوى خفض أن ثبت لقد الجسم. من أخرى وأجزاء والدماغ للقلب األكسجين إمداد وبالتالي ، الدم ،

القلبية.والنوبات الدماغية والسكتات  )الصدرألم (الصدرية والذبحة القلب أمراض من يقي فلوفاستاتين باستخدام الدم في

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

يتم ما عادة الفم. طريق عن تناوله ليتم  )المفعولطويل (المفعول ممتد لوحي وجهاز كبسولة شكل على  Fluvastatinيأتي

ممتد قرص تناول يتم ما عادة اليوم. في مرتين أو النوم وقت في اليوم في واحدة مرة طعام بدون أو مع الكبسولة تناول

الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في فلوفاستاتين خذ طعام. بدون أو مع اليوم في واحدة مرة اإلطالق

بالضبط فلوفاستاتين خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب
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تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال بالكامل ؛ المفعول ممتدة أقراص ابتالع

أسابيع.4 كل واحدة مرة من أكثر ليس تدريجيا ً، جرعتك ويزيد فلوفاستاتين من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ قد

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

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

فلوفاستاتين ،تناول قبل

كبسوالت مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو فلوفاستاتين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات..قائمة عن الصيدلي اسأل المفعول. ممتدة أقراص أو فلوفاستاتين

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

تاجميت(سيميتيدين الوارفارين. مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

(الديجوكسين  ؛ )فولتارينكاتافالم ، (ديكلوفيناك  ؛ )سانديمونينيورال ، (السيكلوسبورين  ؛ )كولكريس(كولشيسين  ؛ )
جليناز ، ديابيتا ، (غليبوريد  ، )ديفلوكان(فلوكونازول  ؛ )Mycin-E ، EES ، (Erythrocinاالريثروميسين  ؛ )النوكسين

(كوليسترامين مثل الكوليسترول لخفض أخرى أدوية  ؛ )بريلوسيك(أوميبرازول  )نيزورال(الكيتوكونازول  ؛ )ميكروناز
(الفينيتوين  ؛ )نياسباننياكور ، النيكوتينيك ، حمض (والنياسين  ، )لوبيد(جمفيبروزيل  ، )تريكور(فينوفايبرات  ، )كويستران

تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )ألداكتون(وسبيرونوالكتون  ؛ )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين  )زانتاك(رانيتيدين  ؛ )ديالنتين

مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا فلوفاستاتين ،

إذا حتى الكبد عمل جودة مدى لمعرفة معملية فحوصات إجراء طبيبك سيطلب كبدي. مرض لديك كان إذا طبيبك أخبر

من تعاني كنت إذا فلوفاستاتين تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل ومن الكبد ، بمرض مصاب أنك تعتقد ال كنت

الكبد.مرض تتطور. قد أنك االختبارات أظهرت إذا أو الكبد مرض

قد كنت وإذا أكثر ، أو عاماً 65 عمرك كان إذا اليوم ، في كحوليين مشروبين من أكثر تشرب كنت إذا طبيبك أخبر

انخفاض أو السكري ، مرض أو العضالت ، في ضعف أو آالم من تعاني كنت أو الكبد أمراض من وقت أي في عانيت

الكلى.أو الدرقية الغدة أمراض أو النوبات ، أو الدم ، ضغط

طرق حول طبيبك إلى تحدث فلوفاستاتين. تناول أثناء تحملي أال يجب للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

تناول عن فتوقف فلوفاستاتين ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا العالج. أثناء استخدامها يمكنك التي النسل تحديد

الجنين.فلوفاستاتين يؤذي قد الفور. على بطبيبك واتصل فلوفاستاتين

الدواء.هذا تناول أثناء الثدي من ترضعي ال

إذا فلوفاستاتين. تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

فلوفاستاتين.تتناول أنك يعالجك الذي الطبيب أخبر خطيرة ، إصابة أو عدوى بسبب المستشفى إلى إدخالك تم

a694010.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/3



MedlinePlusاألدوية معلومات فلوفاستاتين:صباحا11:20ً 4 ، /22/15

مخاطر من الكحول يزيد أن يمكن فلوفاستاتين. تناول أثناء الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام عن طبيبك اسأل

الخطيرة.الجانبية اآلثار

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

أو طبيبك قدمها التي الغذائية والتوصيات التمارين جميع اتباع من تأكد الكوليسترول. ومنخفض الدسم قليل غذائياً نظاماً تناول

معلومات على للحصول  )(NCEPالكوليسترول لتعليم الوطني بالبرنامج الخاص الويب موقع زيارة أيضاً يمكنك التغذية. اختصاصي

/chol_tlc.pdf[/chol/heart/public/health/chol_tlc.pdf ]http://www.nhlbi.nih.gov/chol/heartعلىإضافية غذائية
public/health/http://www.nhlbi.nih.gov.

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز جرعة ، آخر منذ ساعة 12 من أكثر مر إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تختفي:

الراسصداع

المعدةمن حرقة

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

األنفيةالجيوب ألم

سعال

النسيانأو الذاكرة فقدان

ارتباك

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

طارئة:طبية مساعدة على احصل أو الفور

الضعفأو الرقة أو العضالت آالم

الطاقةنقص

حمُى

العينينأو الجلد اصفرار

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

اللونداكن بول

غثيان

الشديدالتعب

عاديةغير كدمات أو نزيف

الشهيةفقدان
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االنفلونزااعراض تشبه باعراض

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

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

الصوتفي بحة

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

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 الغرفة

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 ،

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة
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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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ظهرت إذا خاصة العالج ، أثناء معملية فحوصات إجراء طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

الكبد.تلف أعراض عليك

فلوفاستاتين.تتناول أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر 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

®ليسكول

XL®ليسكول

2017/11/15- 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

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

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

