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الدواء.هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -

الصيدلي.أو الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك فاسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا -

ألعراضك.مماثلة أعراضهم كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال لك. الدواء هذا وصف تم -

: النشرةهذه في
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استخدامهدواعي هي وما  N DUOVIRهو ما

N DUOVIRتأخذ أن قبل
N DUOVIRتأخذ كيف
المحتملةالجانبية اآلثار

N DUOVIRتخزين كيفية
المعلوماتمن مزيد

استخدامهدواعي هي وما  N DUOVIRهو ما 1.
المضادة األدوية هي األدوية هذه ونيفيرابين. وزيدوفودين الميفودين على  N DUOVIRيحتوي

نظائر التاليتين: المجموعتين إلى وتنتمي القهقرية ، الفيروسات مضادات باسم أيضاً والمعروفة للفيروسات ،

)نيفيرابين ، (NNRTIsالنوكليوزيدية غير العكسي النسخ ومثبطات  )وزيدوفودينالميفودين  ، (NRTIsالنيوكليوزيد
.)(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج األدوية هذه تستخدم .

المناعي العوز فيروس عدوى لعالج القهقرية للفيروسات مضاد تركيبي كعالج  N DUOVIRيستخدم

عدوى لعالج أخرى أدوية مع منفصل بشكل  N DUOVIRفي الموجودة الثالثة األدوية استخدام يمكن البشري.

الجرعة نفس هي  N DUOVIRفي فعال عنصر كل جرعة معاً. استخدامها يمكن أو البشرية المناعة نقص فيروس

بواسطة إجراؤه يتم سوف  N DUOVIRباستخدام العالج منفصل. بشكل استخدامها عند لألدوية بها الموصى

 N DUOVIRيقلل الثالثة. الفردية المركبات في مستقر أنك يثبت عندما فقط ، الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك

خاليا عدد من يزيد أنه كما منخفض. مستوى عند ويبقيها الجسم ، في البشرية المناعة نقص فيروس كمية من

CD4 . خالياCD4  الصحي المناعة نظام على الحفاظ في مهماً دوراً تلعب التي البيضاء الدم خاليا من نوع هي

المرضى.بين  N DUOVIRبـ للعالج االستجابة تختلف العدوى. مكافحة في للمساعدة

المناعة نقص فيروس عدوى لديك.  HIVلعدوى عالجاً ليس لكنه حالتك ،  N DUOVIRيحسن قد

 Nبـ العالج يثبت لم مصاب. شخص مع الجنسي االتصال أو بالدم االتصال طريق عن ينتشر مرض هي البشرية
DUOVIR  عدوى انتقال خطر على يقضي أنهHIV  نقل طريق عن أو الجنسي االتصال طريق عن اآلخرين إلى

لآلخرين.الفيروس نقل لتجنب المناسبة االحتياطات اتخاذ في االستمرار عليك يجب لذلك ، الدم.

N DUOVIRتناول قبل 2.

:N DUOVIRتتناول ال

من أي أو نيفيرابين أو زيدوفودين أو الميفودين لمادة  )حساسية(الحساسية فرط من تعاني كنت إذا -

 ،)إندوفير يحتوي ماذا 6 ، القسم انظر (إن لدوفير األخرى المكونات

(البيضاء الدم خاليا عدد في شديد انخفاض أو  )شديددم فقر (الحمراء الدم خاليا عدد في شديد انخفاض من تعاني كنت إذا -
.)العدالتقلة

الكبد ،وظائف في ملحوظة تغيرات أو دائم كبدي مرض لديك كان إذا -

*
 ، WHOPARخالل المحلية.  DRAمسؤولية تحت هذا العالمية. الصحة منظمة قبل من مسبقاً مؤهلة غير التجارية األسماء

فقط.كمثال الملكية اسم إعطاء يتم

TITLE - LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE + NEVIRAPINE /LAZID-N MEDICATION 
PATIENT INFORMATIONI IN ARABIC

Source : Stanford University

www.911globalmeds.com/buy-lamivudine-zidovudine-nevirapine-lazid-n-online
https://hivdb.stanford.edu/pages/linksPages/NVP_3TC_AZT_GenericCombination.pdf
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بمنتجات العالج أثناء الكبد في إصابة أو شديد جلدي طفح أو الكبد ، في التهاب من قبل من عانيت إذا -

نيفيرابين.على تحتوي

سانت نبتة أو ريفامبيسين على تحتوي التي المنتجات تناول عدم  N DUOVIRيتناولون الذين المرضى على يجب -

صحيح.بشكل العمل من  N DUOVIRيمنع قد هذا ألن  )يوحناالقديس عشبة ( جون

:N DUOVIRمع خاص بشكل انتبه

الصحية:الرعاية مقدم أو طبيبك تخبر أن يجب  ، N DUOVIRاستخدام قبل

-

-

مثل (الكبد في مرض من تعاني زلت ما أو مضى وقت أي من تعاني كنت إذا

الكلى.أمراض من وقت أي في عانيت أو تعاني كنت إذا  ، )الكبدالتهاب

عندما حتى منها تعاني التي األعراض جميع بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك يعرف أن المهم من

أن الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك يقرر قد البشرية. المناعة نقص فيروس بعدوى مرتبطة ليست أنها تعتقد

.N DUOVIRمن بدال ًمنفصلة كأدوية نيفيرابين أو   /وزيدوفودين أو   /والميفودين يصف

الكبدمرض

جلدية تفاعالت لحدوث كثب عن طبيبك سيراقبك  ، N DUOVIRبـ العالج من أسبوعاً 12 إلى 10 أول خالل

خطيرة.كبدية وإصابات للحياة ومهددة خطيرة

عن الكبد وظائف بمراقبة طبيبك يقوم فسوف الكبد ، وظائف في تغيرات يسبب قد  N DUOVIRألن نظراً

خطيرة كبدية ضائرة أحداث . N DUOVIRبـ العالج أثناء منتظمة فترات وعلى قبل الدم اختبارات طريق

الكبد.وظائف في للتحكم إضافية دم اختبارات تتطلب وقد ومميتة

والقاتل:الشديد الكبد بتلف لإلصابة عرضة أكثر أنت

الكبد ،لوظائف مرتفعة اختبارات بالفعل أجريت قد كنت إذا -

سي ،أو بي هيباتيتس مشتركة عدوى لديك كان إذا -

أنثى.كنت إذا -

كثب.عن بمراقبتك طبيبك فسيقوم هذه ، الخطر عوامل من أي عليك انطبق إذا

نيفيرابين.على يحتوي منتج بأي العالج بداية في  CD4خاليا من أكبر عدد لديك كان إذا -

250 من أكبر  CD4خاليا عدد ذوات النساء لدى نيفيرابين على يحتوي منتج بأي العالج يبدأ أن ينبغي ال

تفوق الفائدة تكن لم ما ، 3مم  /خلية400 من أكبر  CD4خاليا عدد لديهم الذين الرجال في أو 3مم  /خلية

المخاطر.

الجلد اصفرار (واليرقان والغثيان الشهية فقدان مثل الكبد ، إصابة إلى تشير سريرية أعراض عليك ظهرت إذا

التوقف يجب البطن ، من األيمن العلوي الجزء في والحنان واأللم البراز لون وتغير الداكن والبول  )العينوبياض

الفور.على بطبيبك االتصال ويجب  N DUOVIRتناول عن

أو طبيبك من تعليمات دون عالجك عن تتوقف أن يجب فال  ، Bالكبد بالتهاب مزمنة بعدوى مصاباً كنت إذا

كنت إذا حدة أكثر التكرار هذا يكون قد الكبدي. لاللتهاب تكرار لديك يكون قد حيث الصحية ، الرعاية مقدم

خطير.كبدي مرض من تعاني

الدماضطرابات

قلة   /العدالتقلة (البيضاء الدم خاليا عدد انخفاض وكذلك  )الدمفقر (الحمراء الدم خاليا عدد انخفاض ألن نظراً

إذا مما للتحقق المنتظمة الدم اختبارات ترتيب فسيتم  ، N DUOVIRبـ العالج بسبب تحدث قد  )البيضالكريات

مشكلة.هناك كانت

الجلدتفاعالت

خطيرة تكون أن يمكن الحاالت أسوأ في والتي تحسسية ، فعل وردود جلدية تفاعالت  N DUOVIRيسبب قد

أخرى جانبية بآثار مصحوب جلدي طفح شكل في التفاعالت هذه تظهر قد وفيات. عن اإلبالغ تم للحياة. ومهددة

أو العضالت في وآالم العام ، والتورم الوجه ، وتورم العين ، والتهاب الفم ، وتقرحات والتقرحات ، الحمى ، مثل

في خطيرة مشاكل أو بالمرض. العام والشعور  ، )المحبباتقلة (البيضاء الدم خاليا في وانخفاض المفاصل ،

فرط لتفاعل أخرى جانبية بآثار مرتبط جلدي طفح أي أو شديد جلدي طفح من تعاني كنت إذا الكلى. أو الكبد

الفور.على بطبيبك االتصال عليك ويجب الفور على  N DUOVIRتناول عن التوقف عليك يجب الحساسية ،

8من 3 صفحة
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 Nتتناول فال  ، N DUOVIRتناول أثناء الحساسية أو الجلد أو الكبد في شديدة تفاعالت من تعاني كنت إذا
DUOVIR  على يحتوي آخر منتج أي أوnevirapine  الصحية.الرعاية مقدم أو طبيبك استشارة دون أخرى مرة

اللبنيالحماض

عرضة أكثر الكبد أمراض من يعانون الذين والمرضى جداً ، زائد وزن لديهن كانت إذا خاصة اإلناث ، تكون قد

في الجسم. في الالكتيك حمض تراكم وهو اللبني ، الحماض تسمى خطيرة ولكنها نادرة جانبية بأعراض لإلصابة

السريع العميق التنفس يشير قد العالج. من أشهر بضعة بعد عادة يتطور فإنه اللبني ، الحماض حدوث حالة

عالجك أثناء . )3القسم انظر (الحالة هذه تطور إلى المعدة وآالم والقيء الغثيان مثل محددة غير وأعراض والنعاس

تصاب قد أنك إلى تشير عالمات أي عن بحثاً بمراقبتك الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك سيقوم  ، N DUOVIRبـ

اللبني.بالحماض

المناعةتنشيط متالزمة

العدوى من تاريخ ولديهم  )اإليدز(البشرية المناعة نقص بفيروس متقدمة بعدوى المصابين المرضى بعض في

المضاد العالج بدء من قصير وقت بعد السابقة العدوى من االلتهاب وأعراض عالمات تظهر قد االنتهازية ،

مما للجسم ، المناعية االستجابة في تحسن عن ناتجة األعراض هذه أن يعُتقد البشرية. المناعة نقص لفيروس

أعراض أي الحظت إذا واضحة. أعراض وجود عدم مع موجودة تكون قد التي االلتهابات محاربة من الجسم يمكنّ

الفور.على الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك أخبر للعدوى ،

العظاممشاكل

تنخر يسمى عظمي بمرض للفيروسات المضاد العالج من مزيجاً يتناولون الذين المرضى بعض يصاب قد

يكون عندما المثال سبيل على أعلى ، المرض بهذا اإلصابة خطر يكون قد . )العظامأنسجة موت (العظم

بانتظام.الكحول تشرب عندما أو بشدة ضعيفاً المناعي جهازك

فأبلغ الحركة ، في وصعوبة  )والكتفوالركبة الورك في خاصة (وآالمها وأوجاعها المفاصل تصلب الحظت إذا

الصحية.الرعاية مقدم أو طبيبك

عالجاً ليس لكنه حالتك ، على السيطرة في الدواء هذا يساعد يوم. كل  N DUOVIRتناول إلى تحتاج سوف

فيروس بمرض مرتبطة أخرى وأمراض بعدوى اإلصابة في تستمر قد البشرية. المناعة نقص فيروس لعدوى

أن يجب األحيان. بعض في وقائياً محدداً عالجاً ذلك سيتطلب . )االنتهازيةالعدوى مثل (البشرية المناعة نقص

مع التحدث دون دوائك تناول عن تتوقف ال الصحية. الرعاية مقدم أو طبيبك مع منتظم اتصال على تبقى

الصحية.الرعاية مقدم أو طبيبك

أخرىأدوية تناول

في بما أخرى ، أدوية أي مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك إخبار يرجى

قد  N DUOVIRأو  ، N DUOVIRعمل على هذه تؤثر قد طبية. وصفة بدون عليها الحصول تم التي األدوية ذلك

عملها.على تؤثر

الريفامبيسين.مع  N DUOVIRتناول عدم يجب

المثقوب.العرن نبتة على تحتوي التي العشبية المستحضرات مع  N DUOVIRتناول عدم يجب

التالية:العوامل مع  N DUOVIRتناول ينبغي ال

في ، تي آر   /أتازانافيرفي ، تي آر   /تيبرانافيرمثل (البروتيني األنزيم مثبطات من العديد إيفافيرينز ، إمتريسيتابين ، ستافودين ، -

 ،)للفيروساتمضادة عوامل (ريبافيرين  ، )إندينافيرفوسامبرينافير ،

 ،)الفطرياتمضادات (إيتراكونازول كيتوكونازول ، -

.)اليوريكحمض خفض عامل (البروبينسيد -
أي فعالية على يؤثر قد أو جانبية آثار أي تفاقم إلى يؤدي وقد التالية األدوية مع أيضاً  N DUOVIRيتفاعل قد

األدوية:من

(الحاجز الحمل منع مثل الحمل لمنع بديلة وسيلة استخدام عليك يجب لذلك ، . )"الحبة("الفموية الحمل موانع -
.N DUOVIRتتناول كنت إذا  ، )الذكريالواقي مثل

 ،)للفطرياتمضاد دواء (فلوكونازول -

 ،)حيويةمضادات (ريفابوتين كالريثروميسين ، -

مضادات (أتوفاكون هالوفانترين ، لوميفانترين ، كينين ، أرتيسونات ،   /أمودياكينأرتيميسينين ، -

 ،)المالريا

 ،)االختالجمضادات (الفالبرويك وحمض الفينيتوين ، -

 ،)الجلطاتمن للوقاية دواء (وارفارين -

.)للسرطانمضاد دواء (دوكسوروبيسين -

8من 4 صفحة
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يمكن  والشرابالطعام مع  N DUOVIRتناول

بدونه.أو الطعام مع  N DUOVIRتناول

والرضاعةالحمل

بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أو بطبيبك االتصال عليك يجب للحمل ، تخططين أو حامال ً، أصبحت إذا

ولطفلك.لك العكوسة للفيروسات المضاد للعالج المحتملة والمخاطر الفوائد لمناقشة

منتظمة زيارات الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك يطلب فقد الحمل ، أثناء  N DUOVIRتناولت قد كنت إذا

األخرى.التشخيص واختبارات الدم اختبارات الزيارات هذه تشمل قد طفلك. تطور لمراقبة

خطر تقليل فائدة تكون الحمل ، أثناء والنيوكليوتيدات النيوكليوزيد نظائر أمهاتهم تناولت الذين األطفال في

الجانبية.اآلثار من المعاناة مخاطر من أكبر البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة

بشأن المشورة على للحصول الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك تسأل أن يجب طفلك ، إرضاع في ترغب كنت إذا

إرضاع بعدم يوصى عام ، بشكل باألدوية. الطفل أو   /واألم عالج إلى حاجة هناك تكون قد والفوائد. المخاطر

المناعة نقص بفيروس الطفل إصابة احتمال بسبب ألطفالهن البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات النساء

الثدي.لبن خالل من البشرية

الماكناتواستعمال السياقة

القيادة على قدرتك يضعف قد مما الصداع ، أو النعاس مثل جانبية آثاراً  N DUOVIRيسبب قد

اآلالت.واستخدام

N DUOVIRتأخذ كيف 3.

أو طبيبك مراجعة عليك يجب الصحية. الرعاية مقدم أو طبيبك أخبرك كما تماماً  N DUOVIRدائماً خذ

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو الصحية الرعاية مقدم

يومياً.مرتين واحد قرص هي أكثر أو كجم 25 بوزن واألطفال للبالغين  N DUOVIRمن بها الموصى الجرعة

أطفال:

للجرعات.مناسبة تخفيضات إجراء يمكن ال ألنه كجم ، 25 عن وزنهم يقل الذين لألطفال  N DUOVIRيوصف ال

الجرعة:تعديالت

إذا أو الكلى في مشاكل من تعاني كنت إذا المثال سبيل على  ، N DUOVIRمن جرعتك تقليل الضروري من كان إذا

إلى بك الخاص الدواء تغيير يتم فقد ضرورياً ،  N DUOVIRمن الفعالة المواد بأحد العالج عن التوقف كان

  /أقراصشكل على تتوفر والتي  ، nevirapineو  zidovudineو  lamivudineمن منفصلة مستحضرات

الفم.طريق عن لالستخدام سائلة ومستحضرات كبسوالت

بدونه.أو الطعام مع األقراص تناول يمكن

ينبغيمما أكثر  N DUOVIRتناولت إذا

ومع مباشر. خطر يوجد فال الخطأ ، طريق عن بعضها ما شخص ابتلع إذا أو األقراص من الكثير تناولت إذا

للحصول المستشفى في طوارئ قسم أقرب أو الصحية الرعاية مقدم أو بطبيبك االتصال عليك يجب ذلك ،

النصائح.من مزيد على

N DUOVIRتناول نسيت إذا
خذ ممكن. وقت أسرع في الفائتة الجرعة تناول ساعات ، 6 غضون في والحظت بالخطأ جرعة نسيت إذا

موعد يحين عندما العادية جرعتك تناول سوى عليك فما الحقاً ، الحظت إذا مقرر. هو كما التالية العادية الجرعة

المنسية.الفردية الجرعات لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال التالية. الجرعة
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N DUOVIRتناول عن توقفت إذا
عن تتوقف أال يجب باستمرار. تناولها إلى عادة ًفستحتاج يعالجها ، وال حالتك في يتحكم دوائك ألن نظراً

بذلك.الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك يخبرك لم ما العالج

الصيدلي.أو الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك اسأل المنتج ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

عالج عند الجميع. لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً  N DUOVIRيسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

يسببها التي فيها المرغوب غير اآلثار بين التمييز دائماً الممكن من ليس البشرية ، المناعة نقص فيروس عدوى

N DUOVIR ،  نقص مرض بسبب وكذلك الوقت ، نفس في تتناولها قد أخرى أدوية أي تسببها التي وتلك

صحتك.في تغيير أي عن الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك تخبر أن المهم من السبب ، لهذا البشرية. المناعة

خطيرة. كبدية وإصابات للحياة ومهددة خطيرة جلدية تفاعالت هي  N DUOVIRلـ الرئيسية الجانبية اآلثار

تتطلب مهمة فترة فهذه لذا . N DUOVIRبـ العالج من أسبوعاً 12 إلى 10 أول في رئيسي بشكل هذه تحدث

.)N DUOVIRمع خاصة عناية توخي "انظر (دقيقة مراقبة

والغثيان ، والصداع ، التعب ، هي  )عالجهمتم مريض 100 كل من 1 من أكثر (عنها المبلغ الجانبية اآلثار عادةأكثر

إنزيمات بعض في زيادة  ، )حكةأو مرتفع أحمر ، (الجلدي والطفح والحمى ، واإلسهال ، المعدة ، وآالم والتقيؤ ،

صعوبة إرهاق ، أنفية ، أعراض سعال ، دوار ، أخرى ، عضلية اضطرابات و العضالت آالم المفاصل ، آالم الكبد ،

البيضاالدم خاليا عدد انخفاض (العدالت وقلة  ء)الحمراالدم خاليا عدد انخفاض (دم فقر الشعر ، تساقط النوم ، في

انخفاض يؤدي وقد التنفس ، ضيق أو التعب أعراض لديك تكون فقد الحمراء ، الدم خاليا عدد انخفض إذا . ء)

بالعدوى.لإلصابة عرضة أكثر جعلك إلى البيضاء الدم خاليا عدد

وضيق البطن انتفاخ : )عالجهمتم مريض 100 كل من 1 و 1000 في 1 بين (مألوفغير التاليةالجانبية اآلثار

في انخفاض لديك كان إذا . )الدملتخثر المهمة الدم خاليا (الدموية الصفائح وانخفاض وآالم عامة وآالم التنفس

أكبر.بسهولة للكدمات تعرضك تالحظ فقد الدموية ، الصفائح عدد

داخل اللون في مكتملة غير تغيرات عن  )عالجهمتم مريض 1000 كل من 1 و 10000 من 1 بين (تقارير نادرهناك

في وحرقة النقية ، الحمراء الخاليا تنسج عدم يسمى الدم في واضطراب والجلد ، األظافر لون في وتغيرات الفم ،

العضلية ، األنسجة انهيار  ،  )القلبعضلة يسمى القلب عضلة مرض إلى يشير ربما (الصدر في وألم المعدة ،

التعرق ، البنكرياس ، التهاب  ، )الكبدالتهاب (الكبد التهاب الدهني ، الكبد الكبد ، تضخم مثل الكبد اضطرابات

الصدر ، في ألم الذكور ، المرضى لدى الثدي تضخم متكرر ، بشكل التبول النعاس ، باإلنفلونزا ، شبيه شعور

اكتئاب التركيز ، على القدرة عدم تشنجات ، األطراف ، في وخز التذوق ، في تغيرات الشهية ، فقدان قشعريرة ،

 N. )تناولهقبل 2 ، القسم انظر (اللبني الحماض باسم المعروف الجسم في الالكتيك حمض تراكم بالقلق ، وشعور
DUOVIR(.

الدم فقر يسمى الدم في اضطراب عن اإلبالغ تم (عالجهم تم مريض 10000 كل من 1 من أقل في (جدانادرا

الالتنسجي.

:معروفغير تكرار

األنسولين ومقاومة الدم في السكر نسبة ارتفاع في أيضاً القهقرية الفيروسات بمضادات المركب العالج يتسبب قد

.)N DUOVIRتناول قبل 2 ، القسم انظر (السكري ومرض

في التغيرات بسبب الجسم شكل في تغيرات في القهقرية الفيروسات بمضادات المركب العالج يتسبب قد

 )البطن(البطن في الدهون وزيادة والوجه ، والذراعين الساقين من الدهون فقدان ذلك يشمل قد الدهون. توزيع
. )"الجاموسحدبة ("الرقبة من الخلفي الجزء في الدهنية والكتل الثدي وتضخم األخرى ، الداخلية واألعضاء

الوقت.هذا في معروفة غير الحاالت لهذه المدى طويلة الصحية واآلثار السبب
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العدوى من تاريخ ولديهم  )اإليدز(المتقدمة البشرية المناعة نقص فيروس عدوى من يعانون الذين المرضى بعض في

نقص لفيروس المضاد العالج بدء من قصير وقت بعد السابقة العدوى من االلتهاب وأعراض عالمات تظهر قد االنتهازية ،

.)N "DUOVIRمع الحذر توخي "انظر (البشرية المناعة

عظمي بمرض القهقرية للفيروسات المضادة األدوية من مزيجاً يتناولون الذين المرضى بعض يصاب قد

العظمي النخر عالمات . )العظامإلى الدم تدفق فقدان بسبب العظام أنسجة موت (العظم تنخر يسمى

توخي "انظر (الحركة في وصعوبة  )والكتفوالركبة الورك في خاصة (وآالم آالم المفاصل ، تصلب هي

.)N "DUOVIRمع الحذر

إخبار فيرجى النشرة ، هذه في مدرجة غير جانبية آثار أي الحظت إذا أو الجانبية ، اآلثار من أي تفاقمت إذا

ممكن.وقت أسرع في الصيدلي أو الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك

N DUOVIRتخزين كيفية 5.

األطفال.وبصر متناول عن بعيدا تبقي

مئوية.درجة 30 فوق التخزين يجوز ال

تاريخ يشير الملصق. على المذكور الصالحية انتهاء تاريخ بعد  N DUOVIRتستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء

التخلص كيفية عن الصيدلي إسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من التخلص ينبغي ال

البيئة.حماية على تساعد أن التدابير هذه شأن ومن مطلوبة. تعد لم التي األدوية من

المعلوماتمن مزيد6.

N DUOVIRيحتويه ما
ونيفيرابين.وزيدوفودين الميفودين هي النشطة المكونات

ستيرات البوفيدون ، الذرة ، نشا جاليكوالت ، الصوديوم نشا الجريزوفولفين ، السليلوز هي األخرى المكونات

.)6000PEG و التيتانيوم أكسيد ثاني هيبروميلوز ، (األبيض F58804 04أوبادري المغنيسيوم ،

العبوةمحتويات هي وما  N DUOVIRيبدو كيف

الجانب على وسهل جانب من  "LZN"عليها منقوش بفيلم مطلية الجانبين ، من محدبة كبسولة ، شكل على بيضاء أقراص

اآلخر.

األقراص.تقسيم ينبغي ال

قرصاً.60 و 30 ذات  HDPEعبوة في متوفرة اللوحية األجهزة
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الصانعوالمورد

المحدودةسيبال

مومبايوسط

400008 ،مومباي

الهند

23082891 ،22 91 +الهاتف:

23095521

23070939 9122-23070013، الفاكس:

export@cipla.comاإللكتروني: البريد

Ltd.  Ciplaجوا
 Goaو  IVو  IIIالوحدة

403722Goa  -Salcete ، 

Verna ، Estate Industrial 

Verna VII
الهند

رقم 2782582 91832  +  /918322782581  +الهاتف

918322782805  +الفاكس:

ciplagoa@cipla.comاإللكتروني:البريد

،Park Industrial Luzira ،  قطعةLtd. 7-1 

Industries Chemical Quality

أوغنداكمباال ، 34871 ، رقم بريد صندوق

بالمورد.االتصال يرجى الطبي ، المنتج هذا حول معلومات أي على للحصول

سبتمبر  فيمرة آخر النشرة هذه على الموافقة تمت

2011.مايو في 6 القسم تحديث تم 2009.

prequal /اإلنترنت:شبكة على  )(WHOالعالمية الصحة منظمة موقع على الدواء هذا عن مفصلة معلومات تتوفر
/http://www.who.int . 
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