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إندينافير
)veer 'a dinفي (كـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي إندينافير . )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج أخرى أدوية مع إندينافير يستخدم

ال إندينافير أن من الرغم على الدم. في البشرية المناعة نقص فيروس كمية تقليل طريق عن يعمل وهو البروتيني. األنزيم مثبطات

واألمراض  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص بمتالزمة اإلصابة في فرصتك من يقلل قد أنه إال البشرية ، المناعة نقص فيروس يعالج

الجنس ممارسة مع جنب إلى جنباً األدوية هذه تناول إن السرطان. أو الخطيرة العدوى مثل البشرية المناعة نقص بفيروس المرتبطة

آخرين.أشخاص إلى البشرية المناعة نقص فيروس نقل خطر من يقلل قد الحياة نمط في أخرى تغييرات وإجراء اآلمن

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

نفس في إندينافير خذ . )اليومفي مرات ثالث (ساعات 8 كل تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذها كبسولة إندينافير يأتي

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

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

الدسم من الخالي الحليب أو الماء مع الوجبات ، بعد ساعتين أو الطعام وجبات من واحدة ساعة قبل فارغة ، معدة على إندينافير تناول

الخبز مثل خفيفة ، وجبة مع تناوله فيمكن معدتك ، إندينافير أزعج إذا ذلك ، ومع الشاي. أو القهوة أو العصير أو الدسم من الخالي أو

التي األطعمة حول الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث الدسم. من الخالي أو الدسم من الخالي بالحليب الذرة رقائق أو الجاف المحمص

إندينافير.مع تناولها يمكن

.)الموزمثل (الفاكهة هريس مع وخلطها فتحها يمكن ولكن الكبسولة ، تمضغ أو تسحق ال

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

بإندينافير.عالجك أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد الجانبية. اآلثار بعض واجهت إذا عالجك مقاطعة إلى طبيبك يحتاج قد

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

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعرضين اآلخرين واألفراد الصحية الرعاية مجال في العاملين لعالج أخرى أدوية مع األحيان بعض في أيضاً إندينافير يستخدم

نقص بفيروس الملوثة األخرى الجسم سوائل أو األنسجة أو بالدم العرضي االتصال بعد البشرية المناعة نقص فيروس لعدوى

لحالتك.الدواء هذا الستخدام المحتملة المخاطر حول طبيبك إلى تحدث البشرية. المناعة
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اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

إندينافير ،تناول قبل

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

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

نيكسترون ، (أميودارون  ؛ )زاناكس(ألبرازوالم  ؛ )أوروكساترال(الفوزوسين التالية: األدوية من أياً تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

45 (هيدروإرغوتامين ثنائي مثل اإلرغوتامين أدوية  ؛ )المتحدةالواليات في متوفر غير ( )(Propulsidسيسابريد  ؛ )باسيرون

DHE ، ؛ )ميثيرجين(وميثيلرجونوفين  ، )ميجرجوتفي كافيرغوت ، في إرغومار ، (إرغوتامين  ، )إرغوترات(إرغونوفين  ، )ميغرانال 

فقط (سيلدينافيل  ؛ )أوراب(بيموزيد الفم ؛ طريق عن  )فيرس(ميدازوالم  ؛ )التودا(لوراسيدون  ؛ )ميفاكورألتوبريف ، (لوفاستاتين

أن المحتمل من . )هالسيون(تريازوالم أو  ؛ )فيتورينفي زوكور ، (سيمفاستاتين  ؛ )الرئةألمراض المستخدمة  Revatioماركة

إندينافير.تناول بعدم طبيبك يخبرك

تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

في نورفاسك ، (أملوديبين مثل الكالسيوم قنوات حاصرات ؛ : )bosentan )Tracleerيليمما أي ذكر من تأكد لتناولها.

إبيتول ، كارباترول ، (كاربامازيبين  ؛ )بروكاردياأفديتاب ، أداالت ، (ونيفيديبين نيكارديبين ، فيلوديبين ،  ، )تيكاملوفي أمتورنيد ،

 )كادويتفي ليبيتور ، (أتورفاستاتين مثل  )الستاتينات(للكوليسترول الخافضة األدوية  ؛ )وغيرهاتيجريتول ، إيكيترو ،
في  ، Colcrys ، (Mitigareالكولشيسين  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين  ؛ )كريستور(وروسيوفاستاتين

Probenecid-Col( فلوكونازول ديكساميثازون.  ؛)ديفلوكان( فلوتيكاسون  ؛Flovent) ، Flonase ،  فيAdvair ،  فيDymista
المناعة نقص لفيروس أخرى أدوية  ؛ )زوليجيلنيزورال ، إكستينا ، (الكيتوكونازول  ؛ )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول  ؛ )

 ، Evotaz(، saquinavir )Invirase(  and، Pak(  Viekira in ، Kaletra inفي رياتاز ، (أتازانافير ذلك في بما البشرية

ritonavir )Norvir، nevirapine )Viramune( ، nelfinavir )Viracept( ، Atripla(  in ، efavirenz )Sustiva، 

delavirdine )Rescriptor(  ليدوكائين مثل القلب ضربات انتظام لعدم األدوية  ؛) ، في (وكينيدين  )زيلوكائينجليدو

 ، )راباميون(سيروليموس  ، )سانديميوننيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين مثل المناعة جهاز تثبط التي األدوية  ؛ )نوديكستا

مثبطات بعض الحقن ؛ طريق عن  )فيرس(ميدازوالم  ؛ )بروغرافآر ، إكس إنفارسوس إل ، إكس أستاجراف (وتاكروليموس

أدسيركا ، (وتاداالفيل  ، )فياجرا(سيلدينافيل مثل االنتصاب ضعف عالج في المستخدمة  )5PDE-مثبطات (الفوسفوديستيراز

 ؛ )سيروكويل(كيوتيابين  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين الفينوباربيتال.  ؛ )ستاكسينفي ليفيترا ، (وفاردينافيل  ، )وسياليس

 ؛ )Advairفي  ، (Sereventسالميتيرول  ؛ )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين

اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )إيفكسور(وفينالفاكسين ترازودون.

حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا إندينافير ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية.

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

بعده.أو إندينافير من األقل على واحدة ساعة قبل فتناوله  ، )فيديكس(ديدانوزين تتناول كنت إذا

من تعاني كنت إذا أو  )صحيحبشكل الدم فيه يتجلط ال الذي النزيف اضطراب (الهيموفيليا مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الكبد.أو الكلى أمراض أو السكري مرض أو الهيموفيليا مرض

أال يجب بطبيبك. فاتصل إندينافير ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

إندينافير.تتناول كنت إذا أو البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً كنت إذا ترضع

والصدر والرقبة الظهر وأعلى الثديين مثل جسمك من مختلفة مناطق إلى تنتقل أو تزداد قد جسمك دهون أن تعلم أن يجب

والوجه.والذراعين الساقين من الدهون فقدان أيضاً يحدث أن يمكن المعدة. ومنطقة

تكن لم لو حتى الدواء ، هذا تناول أثناء  )الدمفي السكر نسبة في زيادة (الدم في السكر ارتفاع من تعاني قد أنك تعلم أن يجب

الشديد ، العطش إندينافير: تناول أثناء التالية األعراض من أي لديك كان إذا الفور على طبيبك أخبر بالفعل. بالسكري مصاباً

هذه من أي ظهور بمجرد بطبيبك االتصال جداً المهم من الضعف. أو الرؤية ، وضوح عدم الشديد ، الجوع التبول ، كثرة

يسببأن يمكن عالجها يتم ال التي الدم في السكر نسبة ارتفاع ألن األعراض ،
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تشمل مبكرة. مرحلة في عالجه يتم لم إذا للحياة مهدداً الكيتوني الحماض يصبح قد الكيتوني. الحماض تسمى خطيرة حالة

الوعي.وانخفاض الفواكه برائحة والتنفس التنفس وضيق والقيء والغثيان الفم جفاف الكيتوني الحماض أعراض

في ويبدأ قوة المناعي جهازك يزداد قد البشرية ، المناعة نقص فيروس عدوى لعالج األدوية تناول أثناء أنه تعلم أن يجب

كنت إذا االلتهابات. تلك أعراض ظهور في هذا يتسبب قد جسمك. في بالفعل موجودة كانت التي األخرى االلتهابات محاربة

طبيبك.إخبار من فتأكد إندينافير ، باستخدام العالج أثناء وقت أي في سوءاً تزداد أو جديدة أعراض من تعاني

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

السوائل أو الماء من  )لترمللي 240 (أونصات 8 سعة أكواب ستة من يقرب ما أي  ، )لتر1.5 (أونصة 48 عن يقل ال ما اشرب

ساعة.24 كل األخرى

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

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

فتجاوز ساعتين ، من ألكثر جرعة فاتتك إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة فتناول ساعتين ، من أقل جرعة فاتتك إذا

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

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

تختفي:ال أو شديدة األعراض هذه كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثارا يسبب قد إندينافير

التذوقحاسة في تغير

من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض جانبية. آثارا يسبب قد إندينافير
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

الجلدفي تقرحات ظهور أو تقشير

الظهرفي ألم

جسمكجانب في ألم

المعدةأسفل إلى منتصف آالم

البولفي دم

ضعفهاأو العضالت آالم

غثيان

المفرطالتعب

عاديةغير كدمات أو نزيف
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الشهيةفقدان

معدتكمن األيمن العلوي الجزء في ألم

االنفلونزااعراض تشبه باعراض

البنيأو الداكن األصفر البول

العينينأو الجلد اصفرار

التنفسفي ضيق

سريعةقلب ضربات

ارتباك

دوخة

الراسصداع

شحوب

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

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

تجفيفعامل (مجففة مادة تضمين يتم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األوقات. جميع في بك الخاصة الدواء زجاجة في بهذا احتفظ بك ؛ الخاصة الكبسوالت مع  )

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

جسمكجانب في ألم

البولفي دم

غثيان

التقيؤ

إسهال

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

إلندينافير.استجابتك من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

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

®كريكسيفان

هناكأسماء

IDV

18/05/2018- 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

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

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


Information Drug MedlinePlusإندينافير:مساء1:31ً 14 ، /22/4

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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