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حقنب -2 ألفا للفيروسات مضاد
)النحلأيضاً  fa al'على  feer" "terفي (كـ ينُطق

هام:تحذير

من منطقة إلى ضعيفاً الدم تدفق فيها يكون التي الحاالت (اإلقفارية االضطرابات اآلخرين ؛ أو نفسك قتل أو إيذاء أفكار أو والسلوك ، المزاج ومشاكل االكتئاب ، ذلك في بما العقلي ، المرض الحياة: تهدد أو خطيرة تكون قد التي التالية الحاالت تفاقم أو ب -2 ألفا إنترفيرون حقن يسبب قد

عدوى. لديك كان إذا طبيبك أخبر . )الدرقيةالغدة أو الجلد أو العضالت أو الرئتين أو الكبد أو الكلى أو المفاصل أو الدم على تؤثر قد التي الجسم أجزاء من أكثر أو جزءاً المناعي الجهاز فيها يهاجم التي الحاالت (الذاتية المناعة واضطرابات القلبية ؛ النوبة أو  )الصدرألم (الصدرية الذبحة مثل  )الجسم

 ، )الجسممن الصحية األجزاء المناعي الجهاز يهاجم حيث الذاتية المناعة أمراض أحد  ؛ )الذئبةأو الحمراء الذئبة (الجهازية الحمامية الذئبة  ، )الجسممناطق بعض في متقشرة حمراء بقع فيه تتشكل جلدي مرض (الصدفية الذاتية ، المناعة أمراض بأحد أصبت أن سبق أو لديك كان إذا أو

التهاب سرطان؛  ؛ )الوظيفةوفقدان والتورم األلم يسبب مما مفاصله ، الجسم فيها يهاجم حالة  ؛ (RAالروماتويدي المفاصل التهاب أو  ، ء )األعضاهذه وظيفة مع وتتداخل والقلب والجلد والعينين الرئتين مثل مختلفة أعضاء في المناعية الخاليا من صغيرة كتل فيها تتكون حالة (الساركويد

بما العقلي المرض القلب؛ ضربات انتظام عدم  ؛ )المكتسبالمناعة نقص متالزمة (اإليدز أو  )البشريةالمناعة نقص فيروس (البشرية المناعة نقص فيروس  ؛ )بالكوليسترولالمرتبطة الدهون (الثالثية الدهون مستويات ارتفاع مرتفع؛ دم ضغط قلبية؛ نوبة السكري؛ داء . ء)األمعاالتهاب (القولون

المفاصل التهاب أو  ، ء)األعضاهذه وظيفة مع وتتداخل والقلب والجلد والعينين الرئتين مثل مختلفة أعضاء في المناعية الخاليا من صغيرة كتل فيها تتكون حالة (الساركويد الدرقية. الغدة أو البنكرياس أو الكلى أو القلب أمراض أو االنتحار ؛ محاولة أو التفكير أو القلق أو االكتئاب ذلك في

(البشرية المناعة نقص فيروس  ؛ )بالكوليسترولالمرتبطة الدهون (الثالثية الدهون مستويات ارتفاع مرتفع؛ دم ضغط قلبية؛ نوبة السكري؛ داء . ء)األمعاالتهاب (القولون التهاب سرطان؛  ؛ )الوظيفةوفقدان والتورم األلم يسبب مما الخاصة ، المفاصل الجسم فيها يهاجم حالة  ؛ (RAالروماتويدي

الخاليا من صغيرة كتل فيها تتكون حالة (الساركويد الدرقية. الغدة أو البنكرياس أو الكلى أو القلب أمراض أو االنتحار ؛ محاولة أو التفكير أو القلق أو االكتئاب ذلك في بما العقلي المرض القلب؛ ضربات انتظام عدم  ؛ )المكتسبالمناعة نقص متالزمة (اإليدز أو  )البشريةالمناعة نقص فيروس

نوبة السكري؛ داء . ء)األمعاالتهاب (القولون التهاب سرطان؛  ؛ )الوظيفةوفقدان والتورم األلم يسبب مما الخاصة ، المفاصل الجسم فيها يهاجم حالة  ؛ (RAالروماتويدي المفاصل التهاب أو  ، ء)األعضاهذه وظيفة مع وتتداخل والقلب والجلد والعينين الرئتين مثل مختلفة أعضاء في المناعية

أو التفكير أو القلق أو االكتئاب ذلك في بما العقلي المرض القلب؛ ضربات انتظام عدم  ؛ )المكتسبالمناعة نقص متالزمة (اإليدز أو  )البشريةالمناعة نقص فيروس (البشرية المناعة نقص فيروس  ؛ )بالكوليسترولالمرتبطة الدهون (الثالثية الدهون مستويات ارتفاع مرتفع؛ دم ضغط قلبية؛

المرتبطة الدهون (الثالثية الدهون مستويات ارتفاع مرتفع؛ دم ضغط قلبية؛ نوبة السكري؛ داء . ء)األمعاالتهاب (القولون التهاب سرطان؛  ؛ )الوظيفةوفقدان والتورم األلم يسبب مما مفاصله ، الجسم فيها يهاجم حالة الدرقية. الغدة أو البنكرياس أو الكلى أو القلب أمراض أو االنتحار ؛ محاولة

حالة الدرقية. الغدة أو البنكرياس أو الكلى أو القلب أمراض أو االنتحار ؛ محاولة أو التفكير أو القلق أو االكتئاب ذلك في بما العقلي المرض القلب؛ ضربات انتظام عدم  ؛ )المكتسبالمناعة نقص متالزمة (اإليدز أو  )البشريةالمناعة نقص فيروس (البشرية المناعة نقص فيروس  ؛ )بالكوليسترول

أو  )البشريةالمناعة نقص فيروس (البشرية المناعة نقص فيروس  ؛ )بالكوليسترولالمرتبطة الدهون (الثالثية الدهون مستويات ارتفاع مرتفع؛ دم ضغط قلبية؛ نوبة السكري؛ داء . ء)األمعاالتهاب (القولون التهاب سرطان؛  ؛ )الوظيفةوفقدان والتورم األلم يسبب مما مفاصله ، الجسم فيها يهاجم

أمراض أو االنتحار ؛ محاولة أو التفكير أو القلق أو االكتئاب ذلك في بما العقلي المرض الدرقية. الغدة أو البنكرياس أو الكلى أو القلب أمراض أو االنتحار ؛ محاولة أو التفكير أو القلق أو االكتئاب ذلك في بما العقلي المرض القلب؛ ضربات انتظام عدم  ؛ )المكتسبالمناعة نقص متالزمة (اإليدز

الدرقية.الغدة أو البنكرياس أو الكلى أو القلب أمراض أو االنتحار ؛ محاولة أو التفكير أو القلق أو االكتئاب ذلك في بما العقلي المرض الدرقية. الغدة أو البنكرياس أو الكلى أو القلب

والسعال والقشعريرة الحمى أمعاء. حركات أو دموي إسهال الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا

انتظام عدم الصدر ؛ في ألم ألم ، مع أو متكرر بشكل التبول العدوى ؛ عالمات من غيرها أو الحلق والتهاب  )المخاط(البلغم مع

تعاطيتهما قد كنت إذا أخرى مرة الكحول أو المخدرات تعاطي في البدء كآبة؛ سلوكك ؛ أو مزاجك في تغييرات القلب؛ ضربات

ألم التنفس في صعوبة العنيف. أو العدواني السلوك نفسك ؛ إيذاء أو لقتل أفكار  ؛ )بسهولةاالنزعاج (التهيج الماضي ؛ في

فقدان أو الرؤية وضوح عدم جسمك ؛ من واحد جانب في الضعف أو القوة انخفاض الكالم ؛ أو المشي في تغييرات صدر؛

أمراض تفاقم أو الفاتحة. األلوان ذات األمعاء حركات اللون داكن بول كدمات. أو عادي غير نزيف المعدة في شديدة آالم الرؤية.

الذاتية.المناعة

لإلنترفيرون جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ
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 b-2alfaبـ العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

interferon  أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/
http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

الدواء؟هذا وصف لماذا

الحاالت.من عدد لعالج  b-2alfa Interferonحقن يستخدم

b-2alfa Interferonحقن استخدام يتم

(المزمنة سي الوبائي الكبد التهاب عدوى لعالج  )ريباسفيرريبيتول ، كوبيجوس ، (ريبافيرين مع باالشتراك أو بمفرده
الكبد ،تلف عالمات عليهم تظهر الذين األشخاص في  )فيروسعن الناجم الكبد تورم ( )األمدطويلة

الكبد ،تلف عالمات عليهم تظهر الذين األشخاص لدى  )فيروسعن الناجم الكبد تورم (المزمنة  Bالكبد التهاب عدوى لعالج

 ،ء)البيضاالدم خاليا سرطان (الخاليا مشعر الدم ابيضاض لعالج

التناسلية ،الثآليل لعالج

بمتالزمة المتعلقة  )الجسممن مختلفة أجزاء في طبيعية غير أنسجة نمو يسبب السرطان من نوع (كابوزي ساركوما لعالج

 ،)اإليدز(المكتسب المناعة نقص

إلزالة جراحية لعملية خضعوا الذين األشخاص بعض لدى  )معينةجلدية خاليا في يبدأ سرطان (الخبيث الجلد سرطان لعالج

السرطان ،

.)النموبطيء دم سرطان  ؛ (NHLالالهودجكينية الجريبية اللمفومة لعالج آخر دواء جانب إلى

التهاب فيروس عالج على  b-2alfa Interferonيعمل المناعة. أجهزة تسمى األدوية من فئة إلى  b-2alfa Interferonينتمي

 b-2alfa Interferonيعالج ال قد الجسم. في الفيروس كمية تقليل طريق عن   )HBV( Bالكبدالتهاب وفيروس   )C )HCVالكبد

أو الكبد فشل أو  )تندب(الكبد تليف مثل العدوى هذه من بمضاعفات اإلصابة من يمنعك أو  Cالكبد التهاب أو  Bالكبد التهاب

مضاد يعمل كيف بالضبط المعروف غير من آخرين. ألشخاص  Cأو  Bالكبد التهاب انتشار يمنع ال قد أنه كما الكبد. سرطان

التناسلية.الثآليل أو السرطان لعالج ب 2 ألفا للفيروسات

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في أو  )مباشرةالجلد تحت (الجلد تحت إما للحقن وكمحلول السائل مع لخلطه قنينة في كمسحوق  b-2alfa Interferonيأتي

أيام في اليوم من تقريباً الوقت نفس في الدواء حقن األفضل من .  )اآلفةداخل أو  )الوريدفي (الوريد في أو  )العضلفي (العضل

المساء.في أو الظهر بعد من متأخر وقت في عادة ًالحقن ،

تمتلك:كنت اذا

HCVاألسبوع ، في مرات ثالث العضل في أو الجلد تحت إما الدواء .يحقن
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HBVأسبوعاً ، 16 لمدة عادة األسبوع في مرات ثالث العضل في أو الجلد تحت إما الدواء .يحقن

أشهر.6 إلى تصل لمدة األسبوع في مرات 3 الجلد تحت أو العضل في إما الدواء يحقن الخاليا ، مشعر الدم ابيضاض

في مرات ثالث الجلد تحت ثم أسابيع ، 4 لمدة متتالية أيام 5 لمدة الوريد طريق عن الدواء يحقن الخبيث ، الميالنيني الورم

أسبوعاً.48 لمدة األسبوع

شهراً.18 إلى تصل لمدة األسبوع في مرات ثالث الجلد تحت الدواء يحقن الجريبي ، الميالنيني الورم

لمدة العالج يستمر قد ثم أسابيع ، 3 لمدة بديلة أيام في أسبوعياً مرات ثالث اآلفة داخل الدواء يحقن التناسلية ، الثآليل

أسبوعاً.16 إلى تصل

أسبوعاً.16 لمدة األسبوع في مرات ثالث العضل في أو الجلد تحت إما الدواء يحقن كابوزي ، ساركوما

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

أو األحيان من كثير في تستخدمه أو الدواء هذا من أقل أو أكثر تستخدم ال التوجيهات. حسب تماماً  b-2alfa interferonحقن

طبيبك.وصفه الذي الوقت من أطول لفترة

طبيبك واسأل العالج أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد للدواء. خطيرة جانبية آثار من تعاني كنت إذا جرعتك طبيبك يقلل قد

تستخدمها.أن يجب التي الدواء كمية حول أسئلة لديك كانت إذا الصيدلي أو

 b-2alfaللفيروسات مضاد حقن يمكنك ذلك ، بعد طبيبك. عيادة في ب -2 ألفا للفيروسات مضاد من األولى جرعتك ستتلقى

أو أنت تقرأ أن يجب مرة ، ألول  b-2alfa interferonاستخدام قبل الحقن. يعطيك قريب أو صديق لديك يكون أن أو بنفسك

لك يوضح أن الصيدلي أو طبيبك من اطلب معها. يأتي الذي للمريض المصنعة الشركة معلومات الحقن سيعطي الذي الشخص

باإلبر الوخز تجنب كيفية يعرف أنه من فتأكد لك ، الدواء سيحقن آخر شخص كان إذا حقنه. كيفية الدواء سيحقن الذي للشخص أو

العرضي.

أو الذراعين أو المعدة منطقة في مكان أي في ب 2 ألفا للفيروسات مضاد فحقن الجلد ، تحت الدواء هذا بحقن تقوم كنت إذا

أو الكدمات ، أو المتهيج ، الجلد في بك الخاص الدواء تحقن ال . )السرة(السرة حول أو الخصر محيط من بالقرب عدا ما الفخذين ،

الندوب.أو المصاب ، أو المحمر ،

المنطقة أو الفخذين أو الذراعين في ب 2 ألفا للفيروسات مضاد فحقن العضلي ، الحقن طريق عن الدواء هذا بحقن تقوم كنت إذا

أو الكدمات ، أو المتهيج ، الجلد في بك الخاص الدواء تحقن ال التوالي. على مرتين المكان نفس تستخدم ال األرداف. من الخارجية

الندوب.أو المصاب ، أو المحمر ،

الثؤلول.قاعدة مركز في مباشرة فحقن األوعية ، داخل الدواء هذا بحقن تقوم كنت إذا

حاوية في المستعملة والحقن اإلبر من تخلص ب. 2 ألفا للفيروسات مضاد قوارير أو اإلبر أو المحاقن استخدام بإعادة أبداً تقم ال

من التخلص كيفية حول الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث المهمالت. سلة في المستخدمة األدوية قوارير من وتخلص للثقب ، مقاومة

للثقب.المقاومة الحاوية

الجسيمات من خالياً الدواء يكون أن يجب القارورة. في الموجود المحلول إلى انظر  ، b-2alfaللفيروسات مضاد استخدام قبل

منتهي كان إذا المحلول تستخدم ال الصالحية. انتهاء تاريخ من وتحقق تسرب وجود عدم من للتأكد القارورة افحص الطافية.

تسرب.بها قارورة في أو جزيئات ، على يحتوي أو عكراً ، أو الصالحية ،

a690006.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov7/3



Information Drug b: MedlinePlus-2Alfa Interferonحقنمساء1:51ً 14 ، /22/4

التخطيط قبل مباشرة الدواء خلط األفضل من الواحدة. المرة في  b-2alfaللفيروسات مضاد من فقط واحدة قنينة خلط عليك يجب

من األدوية إخراج من تأكد ساعة. 24 غضون في واستخدامه الثالجة في وتخزينه مسبقاً الدواء خلط يمكنك ذلك ، ومع لحقنه.

حقنها.قبل الغرفة حرارة درجة إلى بالوصول لها والسماح الثالجة

 b-2alfaبـ العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

interferon  إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي

أسئلة.أي لديك كان

الدواءلهذا استخدامات هناك

 ، )فيروسعن الناجم الكبد تورم  ؛ (D HDVالكبد التهاب فيروس لعالج األحيان بعض في أيضاً  b-2alfa Interferonيستخدم

  )الجلدسرطان من نوع وهو  ، (CTCLالجلدية التائية للخاليا اللمفاوية واألورام  ، )الجلدسرطان من نوع (القاعدية الخاليا وسرطان

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث الكلى. وسرطان

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

ب ،-2 ألفا للفيروسات مضاد حقن تلقي قبل

في بما للفيروسات مضاد من أخرى أدوية أو ب ، 2 ألفا إنترفيرون حقن تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

األلبومين ، أو أخرى ، أدوية أي أو  ، a )Pegasys( -2alfa interferon-PEGو Intron( -b )PEG-2alfa interferon-PEGذلك

على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل ب. -2 ألفا للفيروسات مضاد حقن في األخرى المكونات من أي أو

بالمكونات.قائمة

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

24-أو  (theophylline Elixophyllinأو  : )telbivudine )Tyzekaيليمما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

Theo  أوTheochron(  زيدوفودين أوRetrovir) ،  فيCombivir ،  فيTrizivir( . األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

المحتمل من . )الكبدالمناعي الجهاز خاليا فيها تهاجم حالة (المناعي الكبد التهاب أو حاد كبدي مرض لديك كان إذا طبيبك أخبر

ب.2 ألفا للفيروسات مضاد حقن استخدام بعدم طبيبك يخبرك أن

جهازك لتثبيط أدوية وتتناول  )الجسمفي عضو الستبدال جراحة (عضو زرع عملية إجراء لك سبق إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

فقر يلي: مما أي أو هام تحذير قسم في المذكورة الحاالت من أي من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا أيضاً طبيبك أخبر المناعي.

االنسداد ذلك في بما الدم جلطات أو النزيف مشاكل المنخفضة ، البيضاء الدم خاليا أو  )المنخفضةالحمراء الدم خاليا (الدم

 ؛ (PAHالرئوي الشرياني الدم ضغط ارتفاع الرئوي ، االلتهاب مثل رئوي مرض  ، )الرئةفي دموية جلطة  ؛ ( PEالرئوي

االنسداد مرض  ، )والتعبوالدوخة ، التنفس ، ضيق يسبب مما الرئتين ، إلى الدم تنقل التي األوعية في الدم ضغط ارتفاع

مشاكل أو  ، )الهوائيةوالممرات الرئتين تصيب التي األمراض من مجموعة المزمن ؛ الرئوي االنسداد مرض (المزمن الرئوي

العين.في

للفيروسات مضاد حقنة تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

b-2alfa ،  بطبيبك.فاتصل

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

ب.2 ألفا للفيروسات

تلقي بعد والتعب العضالت وآالم والتعرق الصداع مثل األنفلونزا أعراض تشبه أعراض لديك يكون قد أنه تعلم أن يجب

االسيتامينوفينعقار بتناول طبيبك يخبرك قد حقنك.
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الصعب من كان إذا طبيبك إلى تحدث األعراض. هذه في للمساعدة طبية وصفة بدون متاح والحمى لأللم دواء  ، )تايلينول(

شديدة.أصبحت أو األعراض هذه إدارة

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

األولى.ب 2 ألفا إنترفيرون عالجات أثناء السوائل من كافية كمية شرب على احرص

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

ال إعطائها. على قادراً تكون أو تتذكرها أن بمجرد التالية الجرعة بحقن قم  ، b-2alfa interferonحقن من جرعة فاتتك إذا

بطبيبك اتصل الفائتة. الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تحقن ال التوالي. على يومين بي 2 ألفا للفيروسات مضاد حقن تستخدم

به.القيام يجب ما حول أسئلة ولديك جرعة فاتتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  b-2alfa Interferonحقن يسبب قد
تختفي:ال أو شديدة

b-2alfaللفيروسات مضاد فيه حقنت الذي المكان في تهيج أو تورم أو احمرار أو ألم أو نزيف أو كدمات

عضليألم

التذوقعلى القدرة في تغير

الشعرتساقط

دوخة

جاففم

التركيزمشاكل

السخونةأو بالبرد الشعور

الوزنتغيرات

الجلدتغيرات

تلك أو منها أياً أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل الخاصة ، االحتياطات قسم أو الهام التحذير قسم في المدرجة

طارئ:طبي عالج على

متسرع

قشعريرة

الجلدتقشير

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

الحلقأو اللسان أو الفم أو الوجه أو العين في تورم

الرؤيةفي تغييرات
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تورمأو ألم أو المعدة في آالم

العينينأو الجلد اصفرار

الشديدالتعب

ارتباك

إسهال

الشهيةفقدان

غثيان

التقيؤ

الظهرفي ألم

الوعيفقدان

القدمينأو اليدين في وخز أو حرقان أو خدر

هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  b-2alfa Interferonحقن يسبب قد

الدواء.

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

تقم ال لكن الثالجة ، في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

دواء أي من تخلص الخلط. بعد ساعة 24 إلى تصل لمدة الثالجة في تخزينها يمكن الفور. على استخدمه الخلط ، بمجرد بتجميده.

أدويتك.من المناسب التخلص حول بك الخاص الصيدلي إلى تحدث إليه. حاجة هناك تعد لم أو قديم

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة االحتفاظ لك بالنسبة المهم من

الغذائيةاألنظمة من غيرها أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى باإلضافة
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أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب المكمالت.

الطوارئ.حالة في معك حملها

راندأسماء

®أإنترون

15/09/2015- 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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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