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وزيدوفودينالميفودين
)deen) 'vyoo mi la( deen) vyoo doe' zyeكـ تنُطق

هام:تحذير

إذا طبيبك أخبر والبيضاء. الحمراء الدم خاليا ذلك في بما الدم ، في معينة خاليا عدد من وزيدوفودين الميفودين يقلل قد

العدد من أقل (الدم فقر مثل الدم اضطرابات من أي أو الدم خاليا من نوع أي من قليل عدد من عانيت أن سبق أو لديك كان

الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا العظام. نخاع في مشاكل أو  ء)الحمراالدم لخاليا الطبيعي

عالمات من وغيرها والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى شاحب؛ جلد التنفس؛ في ضيق كدمات ؛ أو عادي غير نزيف

العادي.غير الضعف أو التعب أو العدوى ؛

إذا طبيبك أخبر الزمن. من طويلة لفترة استخدامهما عند خاصة العضالت ، في اضطرابات وزيدوفودين الميفودين يسبب قد

العضالت ، في ضعف أو العضالت في آالم من تعاني كنت إذا العضالت. ضعف أو العضالت في مرض أي من تعاني كنت

الفور.على بطبيبك فاتصل

الالكتيك حمض تراكم (اللبني الحماض تسمى الحياة تهدد قد وحالة للكبد الحياة يهدد ضرراً وزيدوفودين الميفودين يسبب قد

أن المحتمل فمن الكبد ، في مرض من تعاني كنت إذا كبدي. بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر . )الدمفي

احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا وزيدوفودين. الميفودين تناول بعدم طبيبك يخبرك

كدمات أو نزيف شديد ، إرهاق الشهية ، فقدان معدتك ، من العلوي األيمن الجزء في ألم قيء ، غثيان ، طارئ: طبي عالج على

حركات بني ، أو غامق أصفر بول التنفس ، في صعوبة منتظمة ، غير أو سريعة قلب ضربات دوار. ، دوار ، ضعف ، عادية ، غير

الساقين ،أو الذراعين في خاصة بالبرد ، الشعور العينين ، أو الجلد اصفرار اللون ، فاتحة أمعاء

قد . )المستمرةالكبد عدوى  ؛ (B HBVالكبد التهاب فيروس بعدوى مصاباً تكون قد أنك تعتقد أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر

مصاباً كنت إذا والزيدوفودين. بالالميفودين العالج تبدأ أن قبل بي الكبد التهاب لديك كان إذا ما لمعرفة طبيبك يفحصك

تناول عن تتوقف عندما فجأة حالتك تتفاقم فقد  ، zidovudineو  lamivudineوتناولت  Bالكبد التهاب بفيروس

lamivudine  وzidovudine . تناول عن التوقف بعد أشهر لعدة بانتظام معملية فحوصات ويطلب طبيبك سيفحصك

ال.أم ساء قد فيك بي الكبدي االلتهاب كان إذا ما لمعرفة الالميفودين

من للتحقق العالج وبعد أثناء المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

والزيدوفودين.للالميفودين جسمك استجابة
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الدواء؟هذا وصف لماذا

الميفودين يوجد . )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج أخرى أدوية مع وزيدوفودين الميفودين مزيج استخدام يتم

كمية تقليل طريق عن يعملون إنهم . )(NRTIsللنيوكليوزيد العكسي النسخ مثبطات تسمى األدوية من فئة في وزيدوفودين

المناعة نقص فيروس يعالج ال والزيدوفودين الالميفودين بين الجمع أن من الرغم على الدم. في البشرية المناعة نقص فيروس

نقص بفيروس المرتبطة واألمراض  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص بمتالزمة اإلصابة في فرصتك من يقلل قد أنه إال البشرية ،

وإجراء اآلمن الجنس ممارسة مع جنب إلى جنباً األدوية هذه تناول يؤدي قد السرطان. أو الخطيرة العدوى مثل البشرية المناعة

آخرين.أشخاص إلى البشرية المناعة نقص فيروس  )انتشار(نقل خطر تقليل إلى الحياة نمط على أخرى تغييرات

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

تناول طعام. بدون أو مع اليوم في مرتين تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن تناوله يتم لوحي كجهاز وزيدوفودين الميفودين مزيج يأتي

واطلب بعناية بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس في وزيدوفودين الميفودين

مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً الدواء هذا خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من

طبيبك.وصفه

الميفودين تناول في استمر يعالجها. ال لكنه البشري المناعي العوز فيروس عدوى في والزيدوفودين الالميفودين يتحكم

تبدأ عندما طبيبك. مع التحدث دون وزيدوفودين الميفودين تناول عن تتوقف ال جيدة. بصحة شعرت لو حتى وزيدوفودين

عن توقفت أو جرعات فاتتك إذا الصيدلي. أو طبيبك من المزيد على احصل النفاد ، في وزيدوفودين الميفودين من إمداداتك

العالج.في صعوبة أكثر حالتك تصبح فقد وزيدوفودين ، الميفودين تناول

الدواءلهذا استخدامات هناك

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

وزيدوفودين ،الميفودين تناول قبل

ريتروفير(زيدوفودين  ؛ )وغيرها ، HBV) Epivir ، Epivirالالميفودين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل وزيدوفودين. الميفودين أقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي  ؛ )

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

 ، )دوكسيل(دوكسوروبيسين مثل للسرطان معينة أدوية  ، )ميبرونماالرون ، (أتوفاكون يلي: مما أي ذكر من تأكد تتناولها.

(ريبافيرين  ، )ميثادوزدولوفين ، (ميثادون ألفا ، إنترفيرون  ، )فالسيتسيتوفين ، (جانسيكلوفير  ، )ديفلوكان(فلوكونازول
يحتاج قد . )زيريت(وستافودين  ، )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ، )وغيرهماريبترول ، كوبيجوس ،

األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك

هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا وزيدوفودين ، الميفودين مع أيضاً

القائمة.

(البنكرياس التهاب من عانيت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر هام ، تحذير قسم في المذكورة الشروط إلى باإلضافة
الكلى.مرض أو  )يختفيال الذي البنكرياس تورم

فاتصل وزيدوفودين ، الميفودين تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

كنتإذا ترضع أن يجب ال بطبيبك.
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وزيدوفودين.الميفودين تتناول كنت إذا أو البشرية المناعة نقص بفيروس مصاب

حدبة  (``ورقبتك ظهرك أعلى مثل جسمك ، من مختلفة مناطق إلى تنتقل أو تزداد قد جسمك دهون أن تدرك أن يجب

وذراعيك.وساقيك وجهك من الجسم دهون فقدان تالحظ قد معدتك. وحول والثديين  )''الجاموس

في ويبدأ قوة المناعي جهازك يزداد قد البشرية ، المناعة نقص فيروس عدوى لعالج األدوية تناول أثناء أنه تعلم أن يجب

إذا االلتهابات. تلك أعراض ظهور في هذا يتسبب قد جسمك. في بالفعل موجودة كانت التي األخرى االلتهابات محاربة

طبيبك.إخبار من فتأكد والزيدوفودين ، بالالميفودين عالجك أثناء وقت أي في سوءاً تزداد أو جديدة أعراض لديك كانت

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

الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد.

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً وزيدوفودين الميفودين يسبب قد

تختفي:ال أو

الراسصداع

إسهال

المعدةمن حرقة

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

كآبة

األنفانسداد

سعال

المفاصلالم

أياً واجهت إذا ولكن شائعة ، غير التالية الجانبية اآلثار خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم في المذكورة تلك من أي أو منها ،

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

قدميكأصابع أو أصابعك في حرق أو وخز أو خدر

حمُى
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أزيز

تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً وزيدوفودين الميفودين يسبب قد

وزيدوفودين.الميفودين

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

في اللوحية األجهزة بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن بعيداً ولكن الغرفة حرارة درجة في أو الثالجة

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[

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

الراسصداع

التقيؤ

الشديدالتعب

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال
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بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إلعادة الدواء نفاد حتى تنتظر ال اليد. متناول في وزيدوفودين الميفودين بمخزون احتفظ

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

®كومبيفير

هناكأسماء

ZDV  وTC3

AZT  وTC3

azidothymidine  وTC3
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