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الفمطريق عن لالستنشاق إنداكاتيرول
)ol" 'ter ka daفي (كـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

الرئوي االنسداد مرض عن الناجم الصدر وضيق والسعال التنفس وضيق األزيز في للتحكم إنداكاتيرول استنشاق يستخدم

التهاب تشمل والتي الهوائية ، والممرات الرئتين تصيب التي األمراض من مجموعة المزمن ؛ الرئوي االنسداد مرض (المزمن

. )(LABAsالمفعول طويلة بيتا ناهضات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي إنداكاتيرول . )الرئةوانتفاخ المزمن الهوائية الشعب

التنفس.يسهل مما الرئتين ، في الهواء ممرات وفتح إرخاء طريق عن يعمل وهو

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

الخاص. االستنشاق جهاز باستخدام الفم طريق عن لالستنشاق بالمسحوق مليئة كبسولة هيئة على إنداكاتيرول استنشاق يأتي

اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في  indacaterolاستنشاق استخدم اليوم. في واحدة مرة استنشاقه يتم ما عادة

استنشاق استخدم تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة

indacaterol  ًطبيبك.وصفه مما أكثر تستخدمه أو منه أقل أو أكثر تستخدم ال التوجيهات. حسب تماما

إنداكاتيرول.كبسوالت تبتلع ال

بيتا ناهض دواء طبيبك سيصف المزمن. الرئوي االنسداد لمرض المفاجئة النوبات لعالج  indacaterolاستنشاق تستخدم ال

من النوع هذا تستخدم كنت إذا النوبات. أثناء الستخدامه  )فينتولينبروفينتيل ، بروير ، أكونيب ، (ألبوتيرول مثل المدى قصير

بانتظام ، استخدامه عن بالتوقف طبيبك يخبرك أن المحتمل فمن  ، indacaterolبـ العالج تبدأ أن قبل منتظم بشكل األدوية

النوبات.لعالج استخدامه في االستمرار عليك ولكن

إلى بحاجة كنت إذا أو فعالية ، أقل  indacaterolاستنشاق أصبح إذا أو لديك ، المزمن الرئوي االنسداد مرض أعراض ساءت إذا

ال النوبات لعالج تستخدمه الذي الدواء كان إذا أو المفاجئة ، النوبات لعالج تستخدمه الذي الدواء من المعتاد من أكثر جرعات

حاال.بطبيبك اتصل . indacaterolمن إضافية جرعات تستخدم ال سوءا. يزداد كذلك حالتك تكون فقد األعراض ، يخفف

استنشاق استخدام في استمر الحالة. يعالج ال ولكنه المزمن الرئوي االنسداد مرض أعراض في  Indacaterolاستنشاق يتحكم

indacaterol  استخدام عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتىindacaterol  فجأة توقفت إذا طبيبك. مع التحدث دون استنشاق

أسوأ.األعراض تصبح فقد  ، indacaterolاستخدام عن
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لك ليوضح التنفسي الجهاز معالج أو الصيدلي أو طبيبك اسأل مرة ، ألول  indacaterolاالستنشاق جهاز استخدام قبل

المشاهدة.أثناء االستنشاق جهاز استخدام على تدرب استخدامه. كيفية

االستنشاق جهاز تستخدم ال طبية. وصفة مع يأتي الذي االستنشاق جهاز مع فقط  Indacaterolكبسوالت استخدام يجب

الفوهة.في تنفخ ال االستنشاق. جهاز حال لسان في  indacaterolكبسوالت تضع ال الكبسوالت. من آخر نوع أي الستنشاق

قطع إلى الكبسولة تنكسر أن الممكن من ذلك ، ومع المسحوق. إطالق يمكن بحيث الكبسولة الختراق مصنوع االستنشاق جهاز

فمك إلى الوصول من الكبسولة قطع االستنشاق جهاز في شاشة تمنع أن يجب هذا ، حدث إذا االستنشاق. جهاز داخل صغيرة

تقل استنشقت. أو ابتلعت إذا ضارة غير لكنها حلقك ، أو فمك إلى الكبسولة من جداً صغيرة قطع تصل قد الدواء. استنشاق أثناء

حتى الرقائق عبوة في بالكبسوالت واالحتفاظ صحيح ، بشكل الكبسوالت تخزين على حريصاً كنت إذا الكبسولة كسر احتمالية

فقط.واحدة مرة كبسولة كل وثقب الستخدامها ، جاهزاً تكون

يتم ولم العبوة من إزالتها تمت كبسوالت أي من تخلص االستخدام. قبل الفور على بإزالتها وقم العبوة في الكبسوالت بتخزين قم

بأيد معها والتعامل للرطوبة الكبسوالت تعريض تجنب االستنشاق. جهاز داخل الكبسوالت بتخزين تقم ال الفور. على استخدامها

جافة.

تعبئة إعادة كل مع يأتي الذي الجديد االستنشاق جهاز دائماً استخدم تغسليه. ال جافاً ؛ االستنشاق جهاز على حافظ

لدوائك.

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

 ،indacaterolاستنشاق استخدام قبل

في المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، indacaterolاستنشاق من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل الحليب. أو  ، indacaterolاستنشاق

في  ، Formoterol، arformoterol )Brovana(  Perforomist)مثل آخر  LABAتستخدم كنت إذا طبيبك أخبر

Symbicort ، Dulera ، Pressair Duaklir ، Aerosphere Bevespi(، Advair(  in ، salmeterol )Serevent، 

Respimat(  Stiolto in ، Respimat olodaterol )Striverdi ،  أوvilanterol ) فيEllipta Trelegy ، Ellipta Breo ، 

Ellipta Anoro( . استخدامها.عن التوقف عليك يجب التي واألدوية تستخدمه أن يجب الذي الدواء عن طبيبك سيخبرك

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

 ،trimipramine andمثل االكتئاب مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

protriptyline )Vivactil( ، nortriptyline )Pamelor( ، imipramine )Tofranil( ، Zonalon(  ، doxepin )Silenor، 

desipramine )Norpramin( ، clomipramine )Anafranil(  ، amoxapine ، amitriptyline مثل بيتا حاصرات  ؛

في إل ، إكس توبرولول لوبريسور ، كابسبارغو ، (ميتوبرولول  ، )ترانديت(البيتالول  ، )تينورتيكفي تينورمين ، (أتينولول

(سيتالوبرام الكلوربرومازين.  ؛ )إينوبرانإندرال ، هيمانجول ، (وبروبرانولول  ، )كورزيدفي كورجارد ، (نادولول  ، )دوتوبرول
 ؛ )إينابسين(دروبيريدول  ؛ ء)الماحبوب (البول مدرات الوزن؛ تخفيف حبوب  ؛ )بياكسين(كالريثروميسين  ؛ )سيليكسا

(أميودارون مثل القلب ضربات انتظام لعدم األدوية بعض  ؛ )االريثروسين ، (EESاالريثروميسين  ؛ )ميستبريماتين (اإلبينفرين
ديسوبيراميد ، )باسيرونكوردارون ،
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 ؛ )بيتاباس(وسوتالول  ، )نيويديكستافي (كينيدين بروكاييناميد ،  ، )تامبوكور(فليكاينيد  ، )تيكوسين(دوفيتيليد  ، )نوربيس(

مثبطات  ؛ )سودافيد(وسودوفيدرين  ، )بيسودافيد (فينيليفرين مثل البرد لنزالت أدوية  ؛ )ميثادوزدولوفين ، (الميثادون

(راساجيلين  ، )نارديل(فينيلزين  ، )زيفوكس(لينزوليد  ، )ماربالن(إيزوكاربوكسازيد ذلك في بما  )(MAOأوكسيديز مونوامين
مثل الستيرويدات  ؛ )أفيلوكس(موكسيفلوكساسين  ؛ )بارنات(وترانيلسيبرومين  ، )زيالبارإمسام ، (سيليجيلين  ، )أزيلكت

الثيوفيلين  ؛ )أوراب(بيموزيد  ؛ )رايوس(بريدنيزون  ، )ميدرولسولو-ميدول ، ميدرول ، ديبو-(بريدنيزولون ميثيل ديكساميثازون ،

اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد وثيوريدازين.  ؛ )24ثيو ثيوكرون ، (

 ،indacaterolاستنشاق مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية.

مع تستخدمه كنت إذا إال  indacaterolاستنشاق استخدام بعدم طبيبك سيخبرك الربو. من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

المستنشق.الستيرويد دواء

ضربات انتظام عدم أو الدم ، ضغط ارتفاع أو النوبات ، أو السكري ، مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

الموت أو النوبات ، أو الوعي ، فقدان أو اإلغماء ، إلى تؤدي أن يمكن التي القلب ضربات انتظام عدم (تي كيو إطالة أو القلب ،

الدرقية.الغدة أو القلب أمراض أو  ؛ )المفاجئ

استنشاق استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

indacaterol ،  بطبيبك.فاتصل

اتصل هذا ، حدث إذا استنشاقه. فور التنفس في وصعوبة أزيزاً أحياناً يسبب  indacaterolاستنشاق أن تعلم أن يجب

ذلك.بضرورة طبيبك يخبرك لم ما أخرى مرة  indacaterolاستنشاق تستخدم ال الفور. على بطبيبك

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 استنشق

ساعة.24 خالل واحدة جرعة من أكثر تتناول ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

سعال

الحلقإلتهاب

األنفسيالن

الراسصداع

غثيان

فيهالتحكم يمكنك ال الجسم من جزء اهتزاز

العصبية

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

العضالتتشنجات
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العظامأو العضالت آالم

الساقينأو الذراعين في تورم

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

التنفسأو البلع صعوبة أو الجلدي الطفح أو النحل خاليا أو اللسان أو الفم أو الوجه في تورم

منتظمةغير أو متقطعة أو سريعة قلب ضربات

صدرألم

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

وبعيداً الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، وأغلقها بها ، جاء التي العبوة في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (والرطوبة الزائدة والحرارة الضوء عن

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

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[

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

صدرألم

منتظمةغير أو متقطعة أو سريعة قلب ضربات

العصبية
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فيهالتحكم يمكنك ال الجسم من جزء اهتزاز

الراسصداع

جاففم

غثيان

دوخة

الشديدالتعب

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

العضالتتشنجات

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

تستخدم أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر  ، )األزرقالميثيلين على تحتوي التي تلك خاصة (معمل اختبار أي إجراء قبل

indacaterol.

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

®أركابتا

2019/10/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام
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