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هام:تحذير

المرضى:لجميع

أن من كبير خطر هناك حوامل. يصبحن قد الالتي أو الحوامل النساء قبل من االيزوتريتينوين تناول عدم يجب

بفترة الوالدة بعد الموت أو جداً ، مبكراً الطفل والدة في يتسبب أو الحمل ، فقدان في يتسبب سوف اإليزوتريتنون

.)الوالدةعند موجودة جسدية مشاكل (خلقية بعيوب الوالدة أو وجيزة ،

أثناء يحملن ال النساء وأن اإليزوتريتينوين يأخذن ال الحوامل النساء أن من للتأكد  iPLEDGEيسمى برنامج وضع تم

على الحصول والرجال ، الحمل يستطعن   ال اللواتي النساء ذلك في بما المرضى ، لجميع يمكن اإليزوتريتينوين. تناول

وملء  iPLEDGEفي مسجل طبيب من طبية وصفة ولديهم  ، iPLEDGEفي مسجلين كانوا إذا فقط األيزوتريتينوين

اإلنترنت.عبر االيزوتريتنون تشتري ال . iPLEDGEلدى مسجلة صيدلية في الطبية الوصفة

هذه تفهم بأنك تفيد مستنيرة موافقة ورقة على توقع أن ويجب اإليزوتريتنون تناول مخاطر حول معلومات ستتلقى

حالتك عن للتحدث العالج فترة خالل شهر كل طبيبك رؤية إلى تحتاج سوف الدواء. تلقي من تتمكن أن قبل المعلومات

بدون األدوية من يوماً 30 إلى تصل لمدة طبية وصفة طبيبك يعطيك قد زيارة ، كل في منها. تعاني التي الجانبية واآلثار

شهر كل معتمد مختبر في حمل اختبار إجراء إلى أيضاً فستحتاجين حامال ً، تصبحي أن يمكن امرأة كنت إذا تعبئة. إعادة

ال امرأة كنت إذا أو رجال ًكنت إذا الحمل. اختبار من أيام 7 غضون في والتقاطها بك الخاصة الطبية الوصفة وتعبئة

الطبيب.زيارة من يوماً 30 غضون في والتقاطها الطبية الوصفة هذه تعبئة يتم أن فيجب الحمل ، تستطيع

أنك تعتقد ال كنت إذا أو  iPLEDGEوبرنامج االيزوتريتنون عن لك قيل ما كل تفهم ال كنت إذا طبيبك أخبر

شهر.كل المحدد الموعد في الطبية الوصفة ملء أو المواعيد على الحفاظ من ستتمكن

بك الخاصة الطبية الوصفات لملء الرقم هذا إلى ستحتاج العالج. بدء عند وبطاقة تعريف رقم طبيبك سيعطيك

و iPLEDGEموقع من معلومات على وللحصول
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خالل من بديل طلب فيمكنك بطاقتك ، فقدت إذا تضيع. ال بحيث آمن مكان في بالبطاقة احتفظ الهاتف. خط

الهاتف.خط أو اإللكتروني الموقع

العالج.بعد شهر ولمدة اإليزوتريتينوين تناول أثناء بالدم تتبرع ال

لديك.التي األعراض نفس لديه شخص مع حتى آخر ، شخص أي مع اإليزوتريتنون تشارك ال

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

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

/]FDA)( )Drugsوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي
Drugs ]http://www.fda.gov/http://www.fda.gov( ،  برنامج موقع أو المصنعة ، الشركة موقع أوiPLEDGE )

http://www.ipledgeprogram.com ]http://www.ipledgeprogram.com[(  الدواء.دليل على للحصول

االيزوتريتنون.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

اإلناث:من للمرضى

بحاجة أنت باإليزوتريتينوين. عالجك أثناء معينة متطلبات تلبية إلى فستحتاجين حامال ً، تصبحي أن تستطيع كنت إذا

ربط ("البوق ربط لعملية خضعت قد كنت أو  )الشهريةالدورة (الحيض بدأت قد تكن لم لو حتى المتطلبات هذه تلبية إلى

متتالية شهراً 12 لمدة تحض لم إذا فقط المتطلبات هذه تلبية من إعفاؤك يتم قد . )الحمللمنع جراحة  ؛ "األنابيب

إذا المبيضين. كال أو   /والرحم إلزالة جراحية عملية لك أجريت أو  )حياتكتغير (اليأس سن تجاوزت إنك طبيبك ويقول

أدناه.المتطلبات تلبية عليك فيجب عليك ، ينطبق األمور هذه من أي يكن لم

العالج أثناء اإليزوتريتينوين ، تناول في البدء قبل واحد شهر لمدة النسل لتحديد مقبولين شكلين استخدام عليك يجب

تحديد حول مكتوبة معلومات لك وسيقدم المقبولة النسل تحديد بأشكال طبيبك سيخبرك العالج. بعد واحد شهر ولمدة

النسل تحديد عن للتحدث األسرة تنظيم في خبير أو طبيب مع مجانية زيارة على الحصول أيضاً يمكنك النسل.

الوعد من تتمكن لم ما األوقات جميع في النسل تحديد وسائل من الشكلين هذين استخدام عليك يجب لك. المناسب

العالج.بعد واحد شهر ولمدة العالج وأثناء العالج قبل واحد شهر لمدة رجل مع جنسي اتصال أي وجود بعدم

بعده. شهر ولمدة وخالله العالج قبل واحد شهر لمدة الحمل تجنب مسؤوليتك فمن اإليزوتريتنون ، تناول اخترت إذا

الحمل مخاطر تقليل جداً المهم من لذلك ، يفشل. أن يمكن النسل تحديد أشكال من شكل أي أن تفهم أن يجب

عن لك قيل ما كل تفهم ال كنت إذا طبيبك أخبر األوقات. جميع في الحمل منع وسائل من شكلين باستخدام العرضي

األوقات.جميع في الحمل منع وسائل من شكلين استخدام من ستتمكن أنك تعتقد ال كنت أو النسل تحديد

باسم طبيبك أخبر اإليزوتريتينوين ، تناول أثناء  )الحملمنع حبوب (الفموية الحمل موانع الستخدام تخطط كنت إذا

البروجستينمن الدقيقة الجرعات عمل مع االيزوتريتنون يتداخل ستستخدمها. التي الحبة
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 موانع QD(. -Nor ، Micronor ، Ovrette)االيزوتريتنونتناول أثناء النسل تحديد من النوع هذا تستخدم .ال

( )'minipill'الفمويةالحمل

أو الحقن ، أو الغرسات ، أو الالصقات ، أو الحمل ، منع حبوب (الهرمونية الحمل موانع الستخدام تخطط كنت إذا

التي العشبية والمكمالت والفيتامينات األدوية بجميع طبيبك إخبار من فتأكد  ، )الرحمداخل األجهزة أو الحلقات ،

أي تستخدم كنت إذا المثقوب العرن نبتة تأخذ ال الهرمونية. الحمل موانع عمل مع األدوية من العديد تتداخل تتناولها.

الهرمونية.الحمل منع وسائل من نوع

متى طبيبك سيخبرك اإليزوتريتنون. تناول في البدء من تتمكن أن قبل للحمل سلبيين اختبارين لديك يكون أن يجب

آخر تتناول عندما العالج ، فترة خالل شهر كل المختبر في الحمل اختبار إلى أيضاً ستحتاج االختبارات. هذه تجري وأين

جرعة.آخر تناول من يوماً 30 وبعد جرعة

اللذين النسل تحديد شكلي لتأكيد شهر كل اإلنترنت أو الهاتف طريق عن  iPLEDGEبنظام االتصال إلى ستحتاج

اإليزوتريتنون على الحصول في االستمرار على قادراً تكون لن . iPLEDGEبرنامج حول سؤالين على ولإلجابة تستخدمهما

وإذا الحمل ، منع وسائل تستخدم وكيف شعورك عن للتحدث طبيبك بزيارة قمت وإذا ذلك ، فعلت قد كنت إذا إال

أيام.الماضية 7 الـ خالل سلبي حمل اختبار لديك كان

مارست أو الحيض ، فترة فاتك أو حامل ، أنك تعتقد كنت إذا الفور على بطبيبك واتصل اإليزوتريتنون تناول عن توقف

العالج ، بعد يوماً 30 غضون في أو العالج أثناء حامال ًأصبحت إذا الحمل. منع وسائل من شكلين استخدام دون الجنس

أيضاً تتحدثين سوف . )(FDAوالدواء الغذاء وإدارة األيزوتريتينوين ، تصنيع وشركة  ، iPLEDGEببرنامج طبيبك فسيتصل

سيتم ولطفلك. لك األفضل الخيارات اتخاذ في مساعدتك يمكنه الحمل أثناء المشاكل في متخصص طبيب مع

اإليزوتريتينوين تأثيرات عن المزيد معرفة على األطباء لمساعدة طفلك وصحة بصحتك المتعلقة المعلومات استخدام

بعد.يولدوا لم الذين األطفال على

الذكور:للمرضى

من موصوفة جرعات تناول عند المنوي السائل في موجودة اإليزوتريتنون من جداً صغيرة كمية تكون أن المحتمل من

شريكك كان إذا بالجنين تضر قد اإليزوتريتينوين من الصغيرة الكمية هذه كانت إذا ما المعروف غير من الدواء. هذا

عالجك أثناء حامال ًأصبحت أو للحمل ، تخطط أو حامال ً، شريكك كان إذا طبيبك أخبر حامال.ً أصبح أو حامال ً

باإليزوتريتينوين.

الدواء؟هذا وصف لماذا

تساعده لم الذي  )الشديدالشباب حب من معين نوع (المتمردة الشديد العقدي الشباب حب لعالج االيزوتريتنون يستخدم

طريق عن يعمل الرتينويدات. تسمى األدوية من فئة إلى االيزوتريتنون ينتمي الحيوية. المضادات مثل األخرى ، العالجات

الشباب.حب تسبب أن يمكن التي الطبيعية المواد بعض إنتاج إبطاء

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

الطعام وجبات مع اليوم في مرتين االيزوتريتنون تناول يتم ما عادة الفم. طريق عن تؤخذ كبسولة شكل على االيزوتريتنون يأتي

واسألبعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع الواحدة. المرة في أشهر 5 إلى 4 لمدة

a681043.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov9/3



 :Isotretinoinدواءعن معلومات  MedlinePlusمساء2:42ً 14 ، /22/4

تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط االيزوتريتنون خذ تفهمه. ال جزء أي الصيدلي أو الطبيب يشرح

طبيبك.وصفه مما أكثر

الكبسوالت.تمتص أو تسحق أو تمضغ ال السائل. من كامل كوب مع كاملة الكبسوالت ابتلع

للدواء استجابتك مدى على اعتماداً جرعتك ينقص أو ويزيد اإليزوتريتنون من متوسطة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

اإليزوتريتنون مقدار من متأكداً تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية التعليمات هذه اتبع تواجهها. التي الجانبية واآلثار

تتناوله.أن يجب الذي

بداية خالل سوءاً الشباب حب يزداد قد لإليزوتريتنون. الكاملة بالفائدة تشعر حتى أكثر أو أسابيع عدة األمر يستغرق قد

من االنتهاء بعد حتى لديك الشباب حب تحسن يستمر قد يعمل. ال الدواء أن يعني وال طبيعي أمر هذا باإليزوتريتنون. العالج

باإليزوتريتنون.عالجك

الدواءلهذا استخدامات هناك

المخاطر حول طبيبك إلى تحدث السرطان. أنواع وبعض األخرى الجلدية األمراض بعض لعالج االيزوتريتنون استخدام تم

لحالتك.الدواء هذا الستخدام المحتملة

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

االيزوتريتنون ،تناول قبل

مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو أ فيتامين أو أيزوتريتينوين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

النشطة.غير بالمكونات قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل اإليزوتريتنون. كبسوالت

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

الستيرويدات العقلية. لألمراض أدوية  ؛ )ديالنتين(الفينيتوين مثل النوبات أدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

التتراسيكلين مضادات وبريدنيزون ؛  ، )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل  ، )ديكسونديكادرون ، (ديكساميثازون مثل الفموية

(مينوسيكلين  ، )وغيرهمافيبراميسين ، مونودوكس ، (دوكسيسيكلين  ، )ديكلوميسين(ديميكلوسيكلين مثل الحيوية
ومكمالت  ؛ )وغيرهماتتريكس ، سوميسين ، (وتتراسيكلين  ، )تيراميسين(تتراسيكلين أوكسي  ، )فكترينمينوسين ،

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد أ. فيتامين

عائلتك في شخص أي أو أنت كنت وإذا االنتحار حاول أو فكرت قد عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر

هشة العظام فيها تكون حالة (العظام هشاشة أو الربو أو السكري أو العقلي المرض أو باالكتئاب أصبت أن سبق أو مصاباً

أو  ، )الفيتامينهذا امتصاص في صعوبة أو د فيتامين نقص بسبب العظام ضعف (العظام لين  ، )بسهولةومكسورة

التمثيل واضطراب  ، )الدمفي الدهون (الثالثية الدهون مستوى وارتفاع العظام ، ضعف تسبب التي الحاالت من غيرها

في اضطراب (العصبي الشهية فقدان  ، )الدهونمعالجة جسمك على يصعب ذلك. إلى تؤدي حالة أي (للدهون الغذائي

إذا أو الوزن زيادة من تعاني كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر الكبد. أو القلب أمراض أو  ، ً)جداالقليل سوى فيه يؤكل ال األكل

الكحول.من كبيرة كميات شربت أو تشرب كنت

اإليزوتريتينوين.تناول عن التوقف بعد شهر ولمدة اإليزوتريتينوين تناول أثناء الثدي من ترضع ال

الشمسية والنظارات الواقية المالبس وارتداء الشمس ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض لتجنب خطط

الشمس.ألشعة حساسة بشرتك االيزوتريتنون يجعل قد الشمس. من والواقي
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الذين المرضى بعض أصيب العقلية. صحتك أو سلوكك أو أفكارك في تغييرات يسبب قد اإليزوتريتنون أن تعلم أن يجب

أنفسهم ، إيذاء أو قتل في وفكروا عنيفين ، وأصبحوا  ، )بالواقعاالتصال فقدان (الذهان أو باالكتئاب اإليزوتريتنون تناولوا

التالية: األعراض من أياً واجهت إذا الفور على بطبيبك االتصال عائلتك أو أنت عليك يجب ذلك. في نجحوا أو وحاولوا

العمل ، أو المدرسة في األداء وضعف بها ، تستمتع كنت التي باألنشطة االهتمام وفقدان البكاء ، ونوبات والحزن ، القلق ،

أو الشهية تغيرات العدوانية ، الغضب ، التهيج ، النوم ، في االستمرار أو النوم السقوط وصعوبة المعتاد ، من أكثر والنوم

في التفكير الذنب ، أو القيمة بعدم الشعور الطاقة ، نقص العائلة ، أو األصدقاء من االنسحاب التركيز ، صعوبة الوزن ،

أفراد أن من تأكد . )موجودةغير أشياء سماع أو رؤية (الهلوسة أو خطيرة ، أفكار على بناء ًالتصرف نفسك ، إيذاء أو قتل

بمفردك.العالج طلب على قادر غير كنت إذا بالطبيب االتصال من يتمكنوا حتى الخطيرة األعراض يعرفون عائلتك

العالج.وبعد أثناء مريح غير الالصقة العدسات ارتداء ويجعل عينيك جفاف يسبب قد اإليزوتريتنون أن تعلم أن يجب

أثناء وقت أي في فجأة المشكلة هذه تبدأ قد الظالم. في الرؤية على قدرتك من يحد قد اإليزوتريتنون أن تعلم أن يجب

الليل.في اآلالت تشغيل أو القيادة عند جداً حذراً كن العالج. توقف بعد تستمر وقد العالج

أثناء  )الجراحيالجلد تنعيم (الجلد وسنفرة بالليزر الجلد وعالجات بالشمع الشعر إزالة طريق عن الشعر إزالة لتجنب خطط

اسأل العالجات. هذه من بندوب اإلصابة خطر من اإليزوتريتينوين يزيد العالج. بعد أشهر 6 ولمدة اإليزوتريتينوين تناول

بأمان.العالجات لهذه الخضوع يمكنك متى طبيبك

أو العظام ضعف في اإليزوتريتينوين يتسبب قد الرياضة. مثل شاق بدني نشاط في تشارك أن قبل طبيبك إلى تحدث

أنواع بعض يؤدون الذين األشخاص لدى معينة عظام إصابات حدوث خطر من يزيد وقد طبيعي غير بشكل سمكها زيادة

أيزوتريتينوين.تتناول بأنك الصحية الرعاية مقدمي جميع إخبار من فتأكد العالج ، أثناء عظمة كسرت إذا البدني. النشاط

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

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

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثارا االيزوتريتنون يسبب قد

تختفي:

ومؤلمةومتشققة حمراء شفاه

األنفأو الفم أو العينين أو الجلد جفاف

األنففي نزيف

البشرةلون في تغيرات

القدمينوباطن اليدين راحتي على الجلد تقشير

األظافرفي تغييرات

القروحأو الجروح التئام تباطأ
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اللثةتورم أو نزيف

فيهالمرغوب غير الشعر نمو أو الشعر تساقط

التعرق

صرف- مائى تدفق

الصوتيةالتغييرات

تعب

البردأعراض

في المذكورة تلك أو التالية األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

أو بطبيبك واتصل اإليزوتريتنون تناول عن فتوقف الخاصة ، االحتياطات أو الهام التحذير قسم

الفور:على طارئ طبي عالج على احصل

الراسصداع

الرؤيةوضوح عدم

دوخة

غثيان

التقيؤ

النوبات

صعبأو بطيء كالم

الجسممن واحد جانب أو جزء في تنميل أو ضعف

المعدةفي آالم

صدرألم

البلععند ألم أو البلع في صعوبة

متفاقمةأو جديدة معدة حرقة

إسهال

مستقيمينزيف

العينينأو الجلد اصفرار

اللونداكن بول

العضالتأو والمفاصل والعظام الظهر آالم

العضالتضعف

السمعفي صعوبة

األذنينفي طنين

الرؤيةفي مشاكل

العينفي مستمر أو مؤلم جفاف
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عاديغير عطش

التبولكثرة

التنفسفي صعوبة

إغماء

خفقانأو سريعة قلب ضربات

دامعةأو حكة أو منتفخة أو حمراء عيون

حمُى

متسرع

الوجهأو الذراعين أو الساقين على خاصة الجلد ، في تقرحات ظهور أو تقشير

العينينأو األنف أو الحلق أو الفم في تقرحات

الساقينعلى كدمات أو حمراء بقع

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

البلععند ألم أو البلع في صعوبة

هذا إعطاء مخاطر حول طفلك طبيب إلى تحدث المراهقين. عند مبكراً العظام نمو توقف في االيزوتريتنون يتسبب قد

لطفلك.الدواء

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

فياالستعادة برامج على
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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

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 ،

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

التقيؤ

صرف- مائى تدفق

الشديدالشفاه تشقق

المعدةفي آالم

الراسصداع

دوخة

التنسيقفقدان

اإليزوتريتينوين يسببها التي الخلقية العيوب مخاطر يعرف أن اإليزوتريتينوين من زائدة جرعة تناول شخص أي على يجب

استمرار مخاطر حول أطبائها مع التحدث الحامل المرأة على يجب الزائدة. الجرعة بعد واحد شهر لمدة بالدم يتبرع أال ويجب

لمدة الحمل منع وسائل من نوعين استخدام حوامل يصبحن أن يمكن اللواتي النساء على يجب الزائدة. الجرعة بعد الحمل

أو الذكري الواقي استخدام حوامل يصبحون قد أو شركاؤهم يكون الذين الرجال على يجب الزائدة. الجرعة بعد واحد شهر

السائل في موجوداً يكون قد اإليزوتريتينوين ألن الزائدة الجرعة بعد واحد شهر لمدة الشريك هذا مع الجنسي االتصال تجنب

المنوي.

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

لأليزوتريتنون.

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

راندأسماء

®أبسوريكا

¶®اكوتاني

®العفو

®كالرافيس
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®األيزوتريتينوين

¶®سوتريت

®زيناتان

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

15/08/2018- 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
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