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هام:تحذير

الغدد سرطان أو الجلد بسرطان مشابه آخر دواء أو  pimecrolimusكريم استخدموا الذين المرضى من قليل عدد أصيب

 pimecrolimusكريم كان إذا ما لمعرفة متاحة كافية معلومات توجد ال . )المناعةجهاز من جزء في سرطان (الليمفاوية

طريقة وفهم المختبر وحيوانات الزرع مرضى على أجريت التي الدراسات تشير بالسرطان. المرضى هؤالء إصابة في تسبب

لإلصابة عرضة أكثر  pimecrolimusكريم يستخدمون الذين األشخاص يكون أن احتمال هناك أن إلى  pimecrolimusعمل

الخطر.هذا لفهم الدراسة من مزيد إلى حاجة هناك بالسرطان.

العالج أثناء بالسرطان لإلصابة المحتملة المخاطر لتقليل بعناية التعليمات هذه اتبع

:pimecrolimusكريم باستخدام

 pimecrolimusكريم استخدام عن توقف األكزيما. أعراض لديك تكون عندما فقط  pimecrolimusكريم استخدم

مستمر بشكل  pimecrolimusكريم تستخدم ال التوقف. عليك يجب أنه طبيبك يخبرك عندما أو األعراض تختفي عندما

طويلة.لفترة

قد لديك. اإلكزيما أعراض تتحسن ولم أسابيع 6 لمدة  pimecrolimusكريم استخدمت قد كنت إذا بطبيبك اتصل

مختلف.دواء إلى حاجة هناك تكون

.pimecrolimusكريم باستخدام عالجك بعد اإلكزيما أعراض عادت إذا بطبيبك اتصل

على للسيطرة تحتاجها الكريم من كمية أقل استخدم باألكزيما. المصاب الجلد على فقط  pimecrolimusكريم ضع

األعراض.

سنتين.عن أعمارهم تقل الذين األطفال عند األكزيما لعالج  pimecrolimusكريم تستخدم ال

المناعة جهاز على تؤثر حالة أي أو الجلد ، سرطان وخاصة بالسرطان ، أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر

يكون ال قد لديك. المناعة جهاز على أثرت قد منها تعاني التي الحالة كانت إذا مما متأكداً تكن لم إذا طبيبك اسأل لديك.

Pimecrolimus  ًلك.مناسبا

مصابيح تستخدم ال . pimecrolimusكريم باستخدام العالج أثناء واالصطناعية الحقيقية الشمس أشعة من بشرتك احم ِ

أثناء اإلمكان قدر الشمس أشعة عن بعيداً ابق البنفسجية. فوق باألشعة للعالج تخضع وال التسمير أسرةّ أو الشمس

مالبس فارتد الشمس ، أشعة تحت بالخارج تكون أن إلى بحاجة كنت إذا بشرتك. على الدواء يكون ال عندما حتى العالج ،

الشمس.أشعة من بشرتك لحماية أخرى طرق عن طبيبك واسأل المعالج ، الجلد لحماية فضفاضة

باستخدام العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

pimecrolimus  اقرأبك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي
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( )(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات
Drugs[/Drugs ]http://www.fda.gov/http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

.pimecrolimusاستخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يوصف لماذا

وفي وحكة الجلد جفاف في يتسبب جلدي مرض التأتبي ؛ الجلد التهاب (اإلكزيما أعراض على للسيطرة  Pimecrolimusيستخدم

أدوية استخدام يستطيعون ال الذين المرضى لعالج فقط  Pimecrolimusيستخدم . )متقشرأحمر جلدي طفح ظهور األحيان بعض

األدوية من فئة إلى ينتمي  Pimecrolimusاألخرى. األدوية طريق عن أعراضهم على السيطرة يتم لم الذين أو لإلكزيما ، أخرى

األكزيما.تسبب قد التي المواد إنتاج من المناعة جهاز منع طريق عن يعمل وهو الموضعية. الكالسينيورين مثبطات تسمى

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

اتبع الواحدة. المرة في أسابيع 6 إلى تصل لمدة اليوم في مرتين عادة تطبيقه يتم الجلد. على يوضع ككريم  Pimecrolimusيأتي

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

pimecrolimus  ًطبيبك.وصفه مما أكثر تطبقه أو منه أقل أو أكثر بتطبيق تقم ال التوجيهات. حسب تماما

حصلت إذا فمك. أو عينيك في  pimecrolimusكريم وضع عدم على احرص الجلد. على لالستخدام فقط هو  Pimecrolimusكريم

بطبيبك.فاتصل  ، pimecrolimusكريم ابتلعت إذا البارد. بالماء اشطفهما عينيك ، في  pimecrolimusكريم على

التالية:الخطوات اتبعي الكريم ، الستخدام

والصابون.بالماء يديك اغسل 1.

المصابة.المنطقة في الجلد جفاف من تأكد 2.

تطبيق يمكنك بشرتك. من المصابة المناطق جميع على  pimecrolimusكريم من رقيقة طبقة ضع 3.

pimecrolimus  والرقبة.والوجه الرأس ذلك في بما المصابة الجلد أسطح جميع على

كامل.وبشكل برفق بشرتك على الكريم افركي 4.

بكريم تعالجها كنت إذا يديك تغسل ال . pimecrolimusكريم من بقايا أي إلزالة والصابون بالماء يديك اغسل 5.

pimecrolimus.

لفائف.أو ضمادات أو ضمادات أي تستخدم ال لكن عادية ، بمالبس المعالجة المناطق تغطية يمكنك 6.

كريم وضع بعد فوراً تستحم أو تستحم أو تسبح ال بشرتك. من المصابة المناطق من الكريم غسل عدم على احرصي 7.

pimecrolimus . كريم من المزيد وضع عليك يجب كان إذا عما طبيبك اسألpimecrolimus  أو السباحة بعد

االستحمام.أو االستحمام

الشمس من واقي أو مرطبات وضع يمكنك بشرتك ، في بالكامل المتصاصه الوقت وإتاحة  pimecrolimusكريم تطبيق بعد 8.

الستخدامها.تخطط التي المحددة المنتجات عن طبيبك اسأل المصابة. المنطقة على مكياج أو

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،pimecrolimusكريم استخدام قبل

أخرى.أدوية أي أو  pimecrolimusمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

(وكيتوكونازول  ، )سبورانوكس(إيتراكونازول  ، )ديفلوكان(فلوكونازول مثل الفطريات مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد تتناولها.
إيزوبتين ، كاالن ، (وفيراباميل  ، )وغيرهاتيازاك ، ديالكور ، كارديزيم ، (الديلتيازيم مثل الكالسيوم قنوات حاصرات  ؛ )نيزورال

 ؛ )دانوكرين(دانازول  ؛ )سانديمونينيورال ، (السيكلوسبورين  ؛ )بياكسين(كالريثروميسين  ؛ )تاجميت(سيميتيدين  ؛ )فيريالن

(فلوفوكسامين  ؛ )سارافيمبروزاك ، (فلوكستين  ؛ )Mycin-E ، EES ، (Erythrocinاالريثروميسين  ؛ )ريسكريبتور(ديالفيردين
أيزونيازيد  ؛ )نورفير(وريتونافير  )كريكسيفان(إندينافير مثل البشرية المناعة نقص لفيروس البروتياز إنزيم مثبطات  ؛ )لوفوكس

INH) ، أو الكريمات أو المراهم  ؛ )الحملمنع حبوب (الفموية الحمل موانع نيفازودون.  ؛ )فالجيل(ميترونيدازول  ؛ )نيدرازيد

الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد .  )Accolate( zafirlukastو ؛ )تاو(ترولياندوميسين األخرى ؛ المستحضرات

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك

 ، )والقشوروالحكة ، الجلد ، احمرار إلى تؤدي وراثية حالة ( Nethertonمتالزمة من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

القوباء أو الماء ، جدري وخاصة الجلدية. ، العدوى أنواع من نوع أي أو آخر ، جلدي مرض أي أو بشرتك ، معظم وتقشير واحمرار

(العقبولية األكزيما أو  ، )البردقروح (الهربس أو  ، )الماضيفي الماء بجدري أصيبوا الذين األشخاص لدى جلدية عدوى (المنطقية
طفح كان إذا أيضاً طبيبك أخبر  . )باألكزيماالمصابين األشخاص جلد على بالسوائل مملوءة بثور ظهور تسبب فيروسية عدوى

بالعدوى.مصاب لديك اإلكزيما طفح أن تعتقد كنت إذا أو متقرحاً أو قشرياً أصبح قد منه تعاني الذي اإلكزيما

 ، pimecrolimusتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل

أو أحمر أو محمراً وجهك يصبح قد . pimecrolimusكريم باستخدام عالجك أثناء للكحول اآلمن االستخدام عن طبيبك اسأل

العالج.أثناء الكحول تشرب كنت إذا بالحرارة تشعر

استخدام أثناء الفيروسات هذه ألحد تعرضت إذا األخرى. والفيروسات المنطقية والقوباء الماء لجدري التعرض تجنب

pimecrolimus ،  الفور.على بطبيبك فاتصل

إلى تحدث األكزيما. عن الناتج الجلد جفاف تخفيف في تساعد قد والمرطبات بالبشرة الجيدة العناية أن تعلم أن يجب

.pimecrolimusكريم وضع بعد بتطبيقها دائماً وقم استخدامها ، عليك يجب التي المرطبات عن طبيبك

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

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 ضع

الفائتة.الجرعة لتعويض إضافياً كريماً تضع ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Pimecrolimusيسبب قد
تختفي:
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أكثر استمر إذا بطبيبك اتصل (فيها  pimecrolimusبتطبيق قمت التي المناطق في احمرار أو وجع أو الذع أو دفء أو حرق

)واحدأسبوع من

الجلدعلى األخرى النموات أو النتوءات أو الثآليل

العينتهيج

الراسصداع

سعال

سيالنأو انسداد أو أحمر أنف

األنففي نزيف

إسهال

المؤلمةالحيض فترات

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

الفور:على

احمرارهأو الحلق التهاب

حمُى

االنفلونزااعراض تشبه باعراض

للعدوىأخرى وعالمات إفرازات ، األذن ، ألم

قشعريرة

متفاقمأو جديد جلدي طفح

متشوقمتلهف،

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

البلعأو التنفس في صعوبة

الجلدلعدوى أخرى عالمات أو تقرحات ناز ، تقشر ،

الباردةالقروح

أخرىبثور أو الماء جدري

الرقبةفي الغدد انتفاخ

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

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[

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

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

®إليديل

2016/03/15- 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

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

للصحةالوطنية المعاهد
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2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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