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الدواء؟هذا يوصف لماذا

 )خطيرةأعراض إلى تؤدي وقد الجسم في النحاس تراكم تسبب وراثية حالة (ويلسون مرض لعالج البنسيالمين يستخدم
التهاب لعالج أخرى عالجات مع أيضاً استخدامه يتم . )الكلىحصوات إلى تؤدي أن يمكن وراثية حالة (سيستينية وبيلة

وفقدان والتورم األلم في يتسبب مما مفاصله ، للجسم المناعي الجهاز فيها يهاجم حالة وهي (الحاد الروماتويدي المفاصل

الثقيلة. المعادن مضادات تسمى األدوية من فئة إلى البنسيالمين ينتمي أخرى. بأدوية العالج بعد تتحسن لم التي  )الوظيفة

البول. طريق عن الجسم خروج في والتسبب الجسم في اإلضافي بالنحاس االرتباط خالل من ويلسون مرض عالج على يعمل

وتشكيل التكونّ من ومنعها الكلى حصوات تصنع التي بالمادة االرتباط طريق عن السيستينية بيلة عالج على يعمل

الحصوات.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

واحدة ساعة قبل فارغة معدة على تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن يؤخذ لوحي وكجهاز كبسولة شكل على البنسيالمين يأتي

سيستينية ، وبيلة   ويلسون مرض لعالج حليب. أو طعام أي بعد أو قبل ساعة األقل وعلى الوجبة ، بعد ساعتين أو األقل على

في واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الروماتويدي ، المفاصل التهاب لعالج اليوم. في مرات أربع البنسيالمين تناول يتم ما عادة

فيها تتلقى أن يجب التي بالمدة طبيبك سيوصي اليوم. في مرات أربع حتى تناوله يمكن المتزايدة ، الجرعات عند ولكن اليوم ،

تقريباً الوقت نفس في البنسيالمين تناول منها. تعاني جانبية آثار وأي للدواء ، جسمك استجابة ومدى حالتك ، على بناء ًالعالج

ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً البنسيالمين خذ تفهمه.

تدريجيا.ًجرعتك ويزيد البنسيالمين من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

بالفائدة تشعر أن قبل أكثر أو أشهر ثالثة إلى شهر من األمر يستغرق قد الروماتويدي ، المفاصل والتهاب ويلسون مرض لعالج

تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى البنسالمين تناول في استمر االستخدامات ، لجميع للبنسيالمين. الكاملة

متزايد خطر في فأنت البنسالمين ، تناول عن توقفت إذا األعراض. ساءت لو حتى طبيبك ، مع التحدث دون البنسالمين

أخرى.مرة الدواء تناول في البدء عند تحسسي فعل برد لإلصابة
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يقلل أو عالجك ، يؤخر أو أخرى ، بأدوية طبيبك يعالجك قد بالبنسيالمين. عالجك أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد

منها.تعاني التي الجانبية اآلثار على اعتماداً عالجك يوقف أو جرعتك ،

الدواءلهذا استخدامات هناك

لعالج أحياناً تستخدم أنها كما أخرى. بأدوية معالجته بعد بالرصاص للتسمم متابعة كعالج أحياناً أيضاً البنسيالمين يستخدم

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث الكبد. أمراض من معينة أنواع

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

البنسيالمين ،تناول قبل

مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو البنسلين أو البنسيالمين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل البنسيالمين. أقراص أو كبسوالت

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

و  )auranofin )Ridauraمثلالذهب مركبات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

aurothioglucose )Solganol(  كلوروكوين هيدروكسي الكلوروكين ، مثل للمالريا المضادة األدوية  ؛)؛ )بالكينيل 

تريكسال ، راسوفو ، أوتريكسوب ، (وميثوتريكسات  ، )إيمورانأزاسان ، (اآلزوثيوبرين مثل المناعة مثبطات وبعض

تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )إكساتميب

ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا البنسيالمين ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد

القائمة.هذه في تظهر

أي تتناول كنت إذا بنسيالمين. تتناول كنت إذا بعده أو ساعتين قبل فتناوله حديد ، على يحتوي منتجاً تتناول كنت إذا

واحدة.بساعة البنسيالمين تناول بعد أو قبل فتناوله الزنك ، على يحتوي منتج أو للحموضة ، مضاد أو آخر ، دواء

من بالدم. مرتبطة شديدة جانبية آثار لك وظهرت الماضي في بالبنسيالمين قبل من عولجت قد كنت إذا طبيبك أخبر

أخرى.مرة البنسالمين تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل

عانيت أن سبق أو تعاني كنت إذا أو الذهب ، لمركبات خطير فعل رد مضى وقت أي في لديك كان إذا طبيبك أخبر

الكلى.في مرض من

على بطبيبك فاتصل البنسالمين ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا للحمل. تخططين كنت إذا أو حامال ً، كنت إذا طبيبك أخبر

الفور.

بالبنسيالمين.العالج تلقيك أثناء الثدي من ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

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

البنسيالمين.

بالبنسيالمين.عالجك أثناء مكمل  )6بفيتامين (البيريدوكسين بتناول طبيبك يخبرك أن المحتمل من

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة
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يتجنب النحاس. في منخفض خاص غذائي نظام باتباع طبيبك يوصي أن المحتمل فمن ويلسون ، مرض من تعالج كنت إذا

والدبس والكبد والفطر والمحار والمكسرات والشوكوالتة بالنحاس الغنية الغذائية والمكمالت الحبوب الغذائي النظام هذا

المنزوع أو المقطر الماء بشرب أيضاً طبيبك يوصي قد النحاس. من عالية نسبة على تحتوي التي األخرى واألطعمة والبروكلي

طبيبك.قدمها التي الغذائية التوصيات جميع اتباع من تأكد العادي. الصنبور ماء من بدال ًالمعادن ،

نوع (الميثيونين في منخفضاً يكون لك خاص غذائي نظام باتباع طبيبك يوصي فقد سيستينية ، بيلة من تعالج كنت إذا

أن المحتمل من الغذائي. النظام بهذا طبيبك يوصي ال فقد حامال ً، كنت إذا أو طفال ًكنت إذا ذلك ، ومع . )البروتينمن

السوائل.من كافية كمية بشرب أيضاً طبيبك يوصي

ذلك.بخالف طبيبك يخبرك لم ما المعتاد الغذائي نظامك في فاستمر الروماتويدي ، المفاصل التهاب من تعالج كنت إذا

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

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

الشهيةفقدان

األشياءتذوق طريقة في تغيير

غثيان

التقيؤ

إسهال

بطنوجع

الجلدتجعد

األظافرتغيرات

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

الفور:على

الليمفاويةالغدد تورم أو المفاصل ، آالم حمى ، الجلد ، تساقط خاليا ، حكة ، جلدي ، طفح

التناسليةواألعضاء والفم الجلد على للحكة مثيرة أو مؤلمة وتقرحات بثور

كدماتأو عادي غير نزيف قشعريرة ، الحلق ، التهاب حمى ،

مبررغير صفير أو سعال التنفس ، في ضيق

دمويأو بني ، أحمر ، وردي ، أو رغوي بول

الرؤيةازدواج أو الجفون وتدلي العضالت ضعف
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الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً البنسيالمين 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

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

للبنسيالمين.

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
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راندأسماء

®كوبرامين

®ديبين

15/04/2018- 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

a618021.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/5

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

