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الكوساميدحقن
)mide) 'sa koe laكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

البالغين عند  )الدماغمن فقط واحداً جزءاً تشمل التي النوبات (الجزئية الصرع نوبات على للسيطرة الكوساميد حقن يستخدم

الكوساميد حقن يستخدم الفم. طريق عن األدوية تناول يستطيعون ال والذين أكبر أو واحداً شهراً العمر من يبلغون الذين واألطفال

الصرع نوبة الكبرى ؛ الصرع نوبة باسم سابقاً المعروفة (المعممة األولية االرتجاجية الصرع نوبات على للسيطرة أخرى أدوية مع أيضاً

عن األدوية تناول يستطيعون ال والذين فوق فما سنوات 4 أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين عند  )بالكاملالجسم تشمل التي

غير الكهربائي النشاط تقليل طريق عن يعمل االختالج. مضادات تسمى األدوية من فئة في الكوساميد حقن يقع الفم. طريق

الدماغ.في الطبيعي

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

دقيقة 60 إلى 30 مدى على ببطء حقنها يتم ما عادة . )الوريدفي (الوريد طريق عن يعطى  )سائل(كمحلول الكوساميد حقن يأتي

يومياً مرات 3 أو البالغين أو لألطفال يومياً مرتين عادة ًيعُطى األمر. لزم إذا للبالغين دقيقة 15 من أكثر أو والبالغين ، األطفال في

الفم.طريق عن فموي محلول أو الكوساميد أقراص تناول على قادر غير أنك طالما أقل أو ً )رطال13 (كجم 6 يزنون الذين لألطفال

المنزل ، في الالكوساميد حقن ستستخدم كنت إذا المنزل. في الدواء استخدام يمكنك أو المستشفى في الكوساميد حقن تتلقى قد

الخاص الصحية الرعاية مقدم واسأل التوجيهات ، لهذه فهمك من تأكد الدواء. حقن كيفية الصحية الرعاية مقدم لك يوضح فسوف

حقن في مشاكل أي من تعاني كنت إذا تفعله أن يجب عما بك الخاص الصحية الرعاية مقدم اسأل أسئلة. أي لديك كان إذا بك

الالكوساميد.

األسبوع.في واحدة مرة من أكثر ليس تدريجياً ، جرعتك ويزيد الكوساميد من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

الكاملة بالفائدة تشعر أن قبل أكثر أو أسابيع بضعة األمر يستغرق قد يعالجها. لن ولكنه حالتك في التحكم في الكوساميد يساعد قد

مع التحدث دون الكوساميد استخدام عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت إذا حتى الكوساميدي استخدام في استمر الكوساميد. من

استخدام عن فجأة توقفت إذا المزاجية. الحالة أو السلوك في العادية غير التغيرات مثل جانبية آثار من تعاني كنت إذا حتى طبيبك ،

تدريجيا.الجرعة تقلل طبيبك أن المحتمل من كثيراً. نوباتك تحدث فقد الالكوساميد ،

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن
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اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

الكوساميد ،حقن استخدام قبل

اسأل الكوساميد. حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو الكوساميد ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي

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

(البيتالول  ، )تينورتيكفي تينورمين ، (أتينولول مثل بيتا حاصرات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي
قنوات حاصرات  ؛ )إندرالهيمانجول ، (وبروبرانولول  ، )كورجارد(نادولول  ، )إلإكس توبرول لوبريسور ، (ميتوبرولول  ، )تراندات

تيازاك ، كارتيا ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ، )وغيرهاإكسفورج ، في لوتريل ، في كادويت ، في نورفاسك ، (أملوديبين مثل الكالسيوم

(وفيراباميل  ، )Sular )نيسولديبين( )نيماليز(نيموديبين  ، )بروكارديا(نيفيديبين نيكارديبين ، إيزراديبين ، فيلوديبين ،  ، )وغيرها
 ، )النوكسين(ديجوكسين  ، )باسيروننيكسترون ، (أميودارون مثل القلب ضربات انتظام عدم وأدوية  ؛ )تاركافي فيريالن ، كاالن ،

 ، Sorine ، (Sotylizeوسوتالول  ، )Nuedextaفي (كينيدين  ، )ريثمول(بروبافينون  ، )تامبوكور(فليكاينيد  ، )ملتق(درونيدارون

Betapace( . تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد

تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا الالكوساميد ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد

القائمة.هذه في

أو الشوارع ، في المخدرات تعاطي أو الكحول ، من كبيرة كميات تناول لك سبق أو حالياً شربت قد كنت إذا طبيبك أخبر

أو مزاجية مشاكل أو اكتئاب من عانيت أن سبق أو تعاني كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر الموصوفة. األدوية استخدام في اإلفراط

األعصاب اعتالل األخرى. القلب مشاكل أو القلب قصور قلبية نوبة القلب. ضربات انتظام عدم انتحاري ؛ سلوك أو أفكار

الكلى.أو الكبد أمراض أو  ؛ )السكريمرض عن الناجم األعصاب تلف (السكري

الكوساميد ، حقن استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل

التنسيق في مشاكل أو الرؤية وضوح عدم يسبب وقد النعاس أو بالدوار تشعر يجعلك قد الكوساميد حقن أن تعلم أن يجب

هذا يؤثر كيف تعرف حتى التنسيق أو اليقظة تتطلب التي األنشطة في تشارك أو اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال والتوازن.

عليك.الدواء

أو التخطيط أو نفسك قتل أو إيذاء في التفكير (انتحارياً تصبح وقد متوقعة غير بطرق تتغير قد العقلية صحتك أن تعلم أن يجب

فوق فما سنوات 5 أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين من قليل عدد الكوساميد. حقنة استخدامك أثناء  )بذلكالقيام محاولة

الدراسات أثناء مختلفة حاالت لعالج الكوساميد حقن مثل االختالج مضادات تناولوا الذين  )شخص500 كل من 1 حوالي (

واحد أسبوع بعد مبكر وقت في انتحارية وسلوكيات أفكاراً األشخاص هؤالء بعض طور عالجهم. أثناء انتحاريين أصبحوا السريرية

حقن مثل لالختالج مضاداً دواء ًتتناول كنت إذا العقلية صحتك في تغييرات تواجه قد أنك من خطر هناك الدواء. تناول بدء من

أنت ستقرر حالتك. عالج يتم لم إذا العقلية صحتك في تغييرات حدوث من خطر أيضاً هناك يكون قد ولكن الكوساميد ،

أو عائلتك أو أنت عليك يجب الدواء. تناول عدم مخاطر من أكبر لالختالج المضادة األدوية تناول مخاطر كانت إذا ما وطبيبك

أو تهيج األرق. أو اإلثارة الهلع ؛ نوبات التالية: األعراض من أياً واجهت إذا الفور على بطبيبك االتصال بك الخاص الرعاية مقدم

أو الغاضب أو العدواني السلوك نائما ؛ البقاء أو النوم في صعوبة خطيرة. نبضات على العمل متفاقم ؛ أو جديد اكتئاب أو قلق

أو حياتك ؛ إنهاء أو نفسك إيذاء في الرغبة في التفكير أو التحدث  ؛ )طبيعيغير بشكل متحمس مسعور ، مزاج (هوس العنيف ؛

تكون قد التي األعراض يعرف الرعاية مقدم أو عائلتك أن من تأكد المزاجية. الحالة أو السلوك في أخرى عادية غير تغييرات أي

بمفردك.العالج طلب على قادر غير كنت إذا بالطبيب االتصال من يتمكنوا حتى خطيرة

تستيقظ عندما خاصة القلب ، ضربات انتظام عدم أو اإلغماء أو الدوار أو الدوخة يسبب قد الكوساميد حقن أن تعلم أن يجب

بطبيبك واتصل بالتحسن ، تشعر حتى رجليك رفع مع استلق األعراض ، هذه لديك ظهرت إذا الكذب. وضعية من كبيرة بسرعة

الفور.على
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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

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة استخدم

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تستخدم ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

غثيان

التقيؤ

إسهال

جاففم

الفمفي وخز أو خدر

ازدواجهاأو الرؤية وضوح عدم

عليهاالسيطرة يمكن ال التي العين حركات

دوخة

الراسصداع

النعاس

الجسممن لجزء عليه السيطرة يمكن ال اهتزاز

المشيأو التوازن أو التنسيق في مشاكل

ضعف

متشوقمتلهف،

الحقنمكان في إزعاج أو ألم أو تهيج أو احمرار

في المذكورة تلك أو األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك فاتصل الخاصة ، الوقائية اإلجراءات قسم

خفقانأو بسرعة النبض أو القلب ضربات

التنفسفي ضيق

القلبضربات بطء

صدرألم

إغماء

والعينينوالشفتين واللسان والحلق الوجه في تورم
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حمُى

متسرع

تعب

العينينأو الجلد اصفرار

الداكنالبول

الدواء.هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً الكوساميد حقن 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

فقط. للتوجيهات وفقاً بك الخاصة األدوية بتخزين قم أدويتك. تخزين بكيفية بك الخاص الصحية الرعاية مقدم سيخبرك

صحيح.بشكل بك الخاصة األدوية تخزين لكيفية فهمك من تأكد

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

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

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

الطبية الوصفات تعبئة إعادة يجوز ال للرقابة. خاضعة مادة الكوساميد حقن بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال

أسئلة.أي لديك كان إذا الصيدلي اسأل المرات ؛ من محدود لعدد إال

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
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راندأسماء

رابعا®فيمبات

2021/12/15- 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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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