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يتراكونازول
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هام:تحذير

أخبر . )الجسمعبر الدم من كافية كمية ضخ القلب فيها يستطيع ال حالة (القلب قصور إيتراكونازول يسبب أن يمكن

أخبر إتراكونازول. تناول بعدم طبيبك يخبرك قد منه. عانيت أن سبق أو القلب في قصور من تعاني كنت إذا طبيبك

من آخر نوع أي أو القلب. ضربات انتظام عدم السابق ؛ في لها تعرضت أو قلبية بنوبة أصبت قد كنت إذا أيضاً طبيبك

واتصل تراكون تناول عن توقف التالية ، األعراض من أي من تعاني كنت إذا الكلى. أو الكبد أو الرئة أو القلب أمراض

سريعة قلب ضربات المفرط التعب ضعف؛ الوردي. أو األبيض البلغم سعال التنفس. في ضيق الفور: على بطبيبك

المفاجئة.الوزن وزيادة ليال االستيقاظ الساقين. أو الكاحلين أو القدمين في تورم

 ، )Inspra( eplerenone ،)المتحدةالواليات في متوفر غير (  )cisapride )Propulsidتأخذال

dronedarone )Multaq( ، dofetilide )Tikosyn( ، disopyramide )Norpace(  ،  مثلاإلرغوت نوع من أدوية

Migranal(  ، dihydroergotamine )DHE ،  اإلرغوتامينErgomar ) ،  فيCafergot ،  فيMigergot(، 

methylergometrine )Methergine(  فيلوديبين  ؛)كورالنور(إيفابرادين  ، )كامبتوسار(إرينوتيكان  ، )بلينديل( ، 

(لوراسيدون  ، )أدفيكورفي ألتوبريف ، (لوفاستاتين  ، )المتحدةالواليات في متوفر غير ( )أورالم(أسيتات ليفوميثاديل
 ، )أوراب(بيموزيد  ، )(Sularنيسولديبين  ، )الفمطريق عن يؤخذ ميدازوالم  ، )ميثادوزدولوفين ، (ميثادون  ، )التودا

(تيكاجريلور  ، )فيتورينفي سيمكور ، في زوكور ، (سيمفاستاتين  ، )رانيكسا(رانوالزين  ، )Nuedextaفي (كينيدين
من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر ذلك. بعد أسبوعين ولمدة إيتراكونازول تناول أثناء  )هالسيون(وتريازوالم  ، )بريلينتا

 ، )توفياز(فيزوتيرودين  ، )ميتيجاركولكريس ، (كولشيسين التالية: األدوية من أياً وتتناول الكبد أو الكلى أمراض

قلبية مشاكل إيتراكونازول مع األدوية هذه تناول يسبب أن يمكن . )كيتيك(تيليثروميسين أو  ، )فيزيكير(سوليفيناسين

النوبات أو الوعي فقدان أو اإلغماء إلى تؤدي أن يمكن التي القلب ضربات انتظام عدم (تي كيو إطالة ذلك في بما خطيرة

.)المفاجئالموت أو

إيتراكونازول.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

تستخدم الجسم. أنحاء جميع في تنتشر أن يمكن والتي الرئتين في الفطرية االلتهابات لعالج إيتراكونازول كبسوالت تستخدم

لعالج إيتراكونازول وكبسوالت أقراص تستخدم األصابع. ألظافر الفطرية االلتهابات لعالج أيضاً إيتراكونازول كبسوالت

)سائل(إيتراكونازول فموي محلول القدم. أظافر في الفطرية االلتهابات
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فئة في إيتراكونازول يتواجد . )بالمعدةالحلق يربط الذي األنبوب (المريء أو والحلق الفم في الخميرة عدوى لعالج يستخدم

للعدوى.المسببة الفطريات نمو إبطاء طريق عن يعمل وهو تريازول. تسمى الفطريات مضادات من

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

لعالج إيتراكونازول تتناول كنت إذا الفم. طريق عن ألخذها  )سائل(ومحلول لوحي ، وجهاز كبسولة ، شكل على اإليتراكونازول يأتي

األقل. على أشهر 3 لمدة يومياً مرتين أو مرة كاملة وجبة تناول بعد أو أثناء الكبسوالت تناول يتم ما فعادة الرئتين ، في الفطرية االلتهابات

اليوم في مرات ثالث وجبة مع الكبسوالت تناول فيمكن الرئتين ، في خطيرة فطرية عدوى لعالج إيتراكونازول تتناول كنت إذا ذلك ، ومع

لعالج إيتراكونازول تتناول كنت إذا اشهر. 3 األقل. على الوجبة مع يومياً مرتين أو مرة تناولها ثم العالج من األولى الثالثة األيام خالل

يومياً واحدة مرة األقراص أو الكبسوالت تناول يتم ما فعادة  ، )األظافرالتهابات بدون أو ذلك في بما (القدم أظافر في الفطرية االلتهابات

في مرتين الكبسوالت تؤخذ ما عادة فقط ، لألظافر الفطرية االلتهابات لعالج إيتراكونازول تتناول كنت إذا أسبوعاً. 12 لمدة كاملة وجبة مع

تناول يتم ما عادة أسبوع. لمدة وجبة مع يومياً مرتين تناولها يتم ثم أسابيع ، 3 لمدة تخطيها ويتم أسبوع ، لمدة كاملة وجبة مع اليوم

اإلرشادات اتبع أطول. لفترة األحيان بعض في أو أسابيع 4 إلى 1 لمدة يومياً مرتين أو مرة فارغة معدة على الفموي إيتراكونازول محلول

حسب تماماً  itraconazoleخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة

خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب طبيبك. وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات.

itraconazole  ًشرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب طبيبك. وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماما

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

تسحقها.أو تمضغها أو تفتحها ال كاملة ؛ إيتراكونازول كبسوالت ابتالع

أياً تتناول كنت أو معينة طبية حاالت من تعاني كنت إذا كوال غازي مشروب مع تراكون كبسوالت بتناول طبيبك يخبرك قد

في نيكسيوم ، (إيسوميبرازول مثل البروتون مضخة مثبطات  ؛ )أكسيد(نيزاتيدين  ؛ )بيبسيد(فاموتيدين التالية: األدوية من

 ، )بروتونيكس(بانتوبرازول  ، )زيجيريدفي بريلوسيك ، (أوميبرازول  ، )بريفباكفي بريفاسيد ، (النسوبرازول  ، )فيموفو

بعناية.التعليمات هذه اتبع . )زانتاك(رانيتيدين أو  ، )أسيفيكس(رابيبرازول

المحلول من  )صغيرةمالعق 2 حوالي (ملليلتر 10 حفيف الحلق ، أو الفم في الفطرية للعدوى الفموي إيتراكونازول محلول ألخذ

بالكامل.جرعتك ألخذ األمر لزم إذا كرر وابتلعه. ثوان ٍلعدة فمك في

ال المختلفة. الحاالت عالج على ويعمالن مختلفة بطرق الجسم في الفموي والمحلول اإليتراكونازول كبسوالت امتصاص يتم

الذي إيتراكونازول منتج يعطيك بك الخاص الصيدلي أن من تأكد للكبسوالت. السائل أو بالسائل الكبسوالت تستبدل

طبيبك.وصفه

قد جديدة. أظافر تنمو حتى صحة أكثر أظافرك تبدو أال المحتمل فمن األظافر ، عدوى لعالج إيتراكونازول تتناول كنت إذا

تحسناً ترى أن تتوقع أال يجب لذلك جديدة ، أظافر لنمو شهراً 12 إلى يصل وما أشهر 6 إلى يصل ما جديد ظفر نمو يستغرق

تحسن.أي ترى ال كنت لو حتى  itraconazoleتناول في استمر ذلك. بعد أشهر لعدة أو العالج أثناء

دون تراكون تناول عن تتوقف ال جيدة. بصحة شعرت لو حتى بالتوقف طبيبك يخبرك حتى  itraconazoleتناول في استمر

قصير.وقت بعد العدوى تعود فقد جداً ، قريب وقت في تراكون تناول عن توقفت إذا طبيبك. مع التحدث

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

األشخاص لدى الفطرية االلتهابات ولمنع الفطرية االلتهابات من أخرى أنواع لعالج أحياناً إيتراكونازول يستخدم كما

حول طبيبك إلى تحدث . )اإليدز(المكتسب المناعة نقص متالزمة أو  )(HIVالبشرية المناعة نقص بفيروس المصابين

لحالتك.الدواء هذا الستخدام المحتملة المخاطر

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،itraconazoleتناول قبل

(فلوكونازول مثل للفطريات المضادة األخرى األدوية إيتراكونازول. من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر
االيتراكونازول. منتجات مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي  ؛ )فيفند(فوريكونازول أو  )نيزورال(كيتوكونازول أو  )ديفلوكان

السلفا. أدوية أو السكرين من حساسية لديك كان إذا طبيبك أخبر الفم ، طريق عن إيتراكونازول محلول تتناول كنت إذا

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

باستخدام العالج بدء قبل الماضيين األسبوعين في تناولتها أو التالية األدوية تتناول كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

(أيزونيازيد  ؛ )أتريبالفي سوستيفا ، (إيفافيرينز  ؛ )أخرىوأدوية تيريل ، تيجريتول ، إبيتول ، (كاربامازيبين إيتراكونازول:
الفينوباربيتال.  ؛ )فيرامون(نيفيرابين ريفامبيسين.  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )ريفاترفي ريفامات ، في النيازيد ،

.)فينيتيكديالنتين ، (والفينيتوين

 HCTو  ، aliskiren Tekamlo) ، Amturnide in ، Tekturnaالتالية: األدوية تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

Tekturna(، darifenar )Enablex( ، dabrafemob )Taflinar( ، Mitigare(  ، colchicine )Colcrys، 

Axitinib )Inlyta( ، apixaban )Eliquis(  ، وdasatinib )Sprycel(  ،  وEverolimus Afinitor) ،  وZortress( ، و

ibrutinib )Imbruvica(  ، وnilotinib )Tasigna(  ، وrivaroxaban )Xarelto(  ، وsalmeterol )Serevent(  ،  و

sildenafil ) ماركة فقطOlyir Revatio  (تامسولوسين  ، )سوتنت(سونيتينيب  ، ) ، )الرئةأمراض في المستخدمة
قد . )ليفيتراستاكسين ، (وفاردينافيل  ، )يونديليس(ترابيكتين  ، )توريسيل(تيمسيروليموس  ، )جالينفي فلوماكس ،

باإليتراكونازول.عالجك بعد أسبوعين ولمدة عالجك أثناء األدوية هذه تناول بعدم طبيبك يخبرك

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

المضادات أدوية يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية

 ، Ery EES-(Tabوإريثروميسين  ، )PrevPacفي بياكسين ، (وكالريثروميسين  ، )سيبرو(سيبروفلوكساسين مثل الحيوية

زاناكس(ألبرازوالم  ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميع (التخثر مضادات  ؛ )(Ketekوتليثروميسين  ، )وغيرها

فيلكاد(بورتيزوميب  ؛ )ليبتروزيتفي كادويت ، في ليبيتور ، (أتورفاستاتين  ؛ )أبيليفاي(أريبيبرازول  ؛ )إميند(أبريبيتانت  ؛ )

في بوترانس ، بوبرينكس ، (البوبرينورفين  ؛ )Pulmicort ، EC Entocort ، (Ucerisبوديزونيد  ؛ )تراكلير(بوسنتان  ؛ )

(سيناكالسيت  ؛ )بليتال(سيلوستازول  ؛ )زيتوناأومناريس ، ألفيسكو ، (سيكليسونيد بوسبيرون.  ؛ )أخرىبونافيل ؛
 ؛ )فاليوم(ديازيبام ديكساميثازون.  ؛ )براداكسا(دابيغاتران  ؛ )سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين  ؛ )سينسيبار

(الفنتانيل  ؛ )تارسيفا(إرلوتينيب  ؛ )(Relpaxإليتريبتان  ؛ )تاكسوتيريدوسفريز ، (دوسيتاكسيل  ؛ )النوكسين(الديجوكسين
 ؛ )Advairفي  ، (Floventفلوتيكاسون  ؛ )توفياز(فيزوتيرودين  ؛ )آخرونسوبسيس ، فينتورا ، دوريجسيك ، أكتيك ،

ذلك في بما البشرية المناعة نقص لفيروس البروتياز إنزيم مثبطات  ؛ )هالدول(هالوبيريدول  ؛ )إيريسا(جيفيتينيب

 ؛ )إنفيراز(وساكوينافير ريتونافير مع  )ليكسيفا(وفوسامبرينافير ريتونافير مع  )بريزيستا(ودارونافير  )كريكسيفان(إندينافير

(ميلوكسيكام  ؛ )سيلزنتري(مارافيروك  ؛ )تيكيرب(الباتينيب  ؛ Kit(  ixabepilone )Ixempra ؛)جليفاك(إيماتينيب
 ؛ )أوكسيترولإل ، إكس ديتروبان (أوكسيبوتينين  ؛ )كورزيدفي كورجارد ، (نادولول  ؛ )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل  ؛ )موبيك

 ؛ )بيلتريسيد(برازيكوانتيل  ؛ )إكلوسيج(بوناتينيب  ؛ )أخرىوأدوية بيركودان ؛ في أوكسيكونتين ، أوكسايدو ، (كسيكودون

 ؛ )(Adempasريوسيجوات  ؛ )برانديمتفي براندين ، (ريباجلينيد  ؛ )روزيرم(راميلتون  ؛ )سيروكويل(كيوتيابين

(سوليفيناسين  ؛ )راباميون(سيروليموس  ؛ )XR Kombiglyze ، (Onglyzaساكساجليبتين  ؛ )ريسبردال(ريسبيريدون
(فاردينافيل  ؛ )ديترول(تولتيرودين  ؛ )سياليسأدسيركا ، (تاداالفيل  ؛ )بروغرافأستاغراف ، (تاكروليموس  ؛ )فيزيكير

 ، )كيتماركيبو (فينكريستين فينبالستين ،  ، )تاركافي بيإم ، فيريالن كوفرا ، كاالن ، (فيراباميل  ؛ )ستاكسينليفيترا ،

يحتاج قد . )نافيلبين(وفينورلبين  ، )كيتماركيبو (فينكريستين التغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )نافيلبين(وفينوريلبين

التغييرإلى طبيبك يحتاج قد . )نافيلبين(وفينورلبين  ، )كيتماركيبو (فينكريستين التغيير إلى طبيبك
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مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار لمعرفة بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات

القوائم.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا إيتراكونازول ،

تناوله.من ساعتين بعد أو واحدة ساعة قبل فتناوله للحموضة ، مضاداً تتناول كنت إذا

مرض (الكيسي والتليف هام ، تحذير قسم في المذكورة الحاالت من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

نقص فيروس أو معدتك ، في الحمض كمية من تقلل حالة أي  ، )والتكاثروالهضم التنفس في مشاكل يسبب وراثي

البشرية.المناعة

كنت إذا األظافر فطريات لعالج إيتراكونازول تأخذي ال أن يجب مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الثالث أو الثاني اليوم في فقط األظافر فطريات لعالج إتراكونازول تناول في البدء يمكنك حامال.ً تصبحي أن يمكن أو حامال ً

العالج أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة استخدام عليك يجب حامال.ً لست أنك من متأكدة تكونين عندما الشهرية الدورة من

بطبيبك.فاتصل حالة ، أي لعالج  itraconazoleتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا ذلك. بعد شهرين ولمدة

أو السيارة تقود ال الرؤية. ازدواجية أو الرؤية وضوح عدم يسبب أو بالدوار يصيبك قد إتراكونازول أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير شرب 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 خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

إسهال

إمساك

االنتفاخأو الغازات

المعدةمن حرقة

سارغير طعم

نزيفهاأو اللثة التهاب

الراسصداع

دوخة

التعرق

ضعفهاأو العضالت آالم

المفاصلالم
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القدرةأو الجنسية الرغبة انخفاض

العصبية

كآبة

األخرىالبرد وأعراض األنف سيالن

حمُى

الشعرتساقط

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

الفور:على

المزدوجةالرؤية أو الرؤية وضوح عدم

األذنينفي طنين

المعتادمن أكثر التبول أو التبول في التحكم على القدرة عدم

تناول عن فتوقف هام ، تحذير قسم في المذكورة تلك أو التالية األعراض من أياً واجهت إذا

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك واتصل إيتراكونازول

المفرطالتعب

الشهيةفقدان

غثيان

المعدةفي آالم

التقيؤ

العينينأو الجلد اصفرار

الداكنالبول

شاحببراز

الجلدعلى الزحف أو الحرق أو الوخز أو الوخز أو بالخدر الشعور

السمعفقدان

للضوءالحساسية زيادة

شديدجلدي اضطراب

السمعفقدان

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

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

الصوتفي بحة

البلعأو التنفس في صعوبة
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المعروف غير من المختبر. حيوانات أنواع بعض في بالسرطان اإلصابة في الفموي إيتراكونازول محلول مكونات أحد تسبب

حول طبيبك إلى تحدث بالسرطان. لإلصابة متزايدة مخاطر لديهم إيتراكونازول محلول يتناولون الذين األشخاص كان إذا ما

تراكون.محلول تناول مخاطر

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً إتراكونازول 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 (والرطوبة والضوء الزائدة 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

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/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 ،

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

لإليتراكونازول.

إذا بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

بطبيبك.فاتصل إيتراكونازول ، من االنتهاء بعد العدوى أعراض من تعاني تزال ال كنت
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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

®أونميل

®سبورانوكس

2017/11/15- 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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