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الالنثانم
)num) 'tha lanكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

المستويات تسبب أن يمكن الكلى. بأمراض المصابين األشخاص لدى الدم في الفوسفات مستويات لتقليل الالنثانم يستخدم

إنه الفوسفات. رابطة مواد تسمى األدوية من مجموعة في موجود الالنثانم العظام. في مشاكل الدم في الفوسفات من العالية

الدم.مجرى في امتصاصه ويمنع الغذائي نظامك في األطعمة من عليه تحصل الذي الفوسفور يربط

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

مباشرة بعده أو الطعام مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن يؤخذ فموي وكمسحوق للمضغ قابل قرص شكل على الالنثانم يأتي

من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع الطبيب. توجيهات حسب اليوم في مرات عدة

وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً الالنثانم خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك

طبيبك.

قبل سحقها يمكنك األقراص ، مضغ في مشكلة تواجه كنت إذا كاملة. األقراص تبتلع ال البلع ؛ قبل تماماً األقراص امضغ

المضغ.

بتخزين تقم ال وجبتك. مع الفور على المزيج وخذي مشابه طعام أو التفاح عصير من صغيرة كمية على الفموي المسحوق رشي

الدواء. الستخدام جاهزاً تكون حتى الفم طريق عن المسحوق حاوية تفتح ال الخلط. بعد المستقبل في لالستخدام المحضر الخليط

سائل.مع الفم طريق عن الالنثانم مسحوق تخلط ال

ثالثة إلى أسبوعين كل مرة من أكثر ليس تدريجياً ، جرعتك ويزيد الالنثانم من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

أسابيع.

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

الالنثانم ،تناول قبل

أقراص في الموجودة المكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو الالنثانم من حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بقائمة عن الصيدلي اسأل الفم. مسحوق أو للمضغ القابلة الالنثانم
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مكونات.

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

األدوية جرعات تغيير أو الالنثانم ، تناول بعد أو قبل معينة أوقات في أدويتك بتناول طبيبك يخبرك قد لتناولها. تخطط أو تتناولها

(أملوديبين مثل الكالسيوم قنوات حاصرات يلي: مما أي ذكر من تأكد الجانبية. اآلثار لمعرفة أكبر بعناية مراقبتك أو بك ، الخاصة
أداالت ، (نيفيديبين  ، )كاردين(نيكارديبين إيزراديبين ، فيلوديبين ،  ، )وغيرهاديلتزاك ، كارتيا ، كارديزم ، (ديلتيازيم  ، )نورفاسك

في  ، Covera ، Calan ، (Verelanفيراباميل أو  ،  )Sular( nisoldipineأو ، )( Nymalizeنيموديبين  ، )بروكاردياأفديتاب ،

Tarka( . لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبط تتناول كنت إذاACE)( مثلLotrel(  in ، benazepril )Lotensin ،  ، كابتوبريل

 )Prestaliaأو ، in ، Prinivil ، Qbrelis( ، moexipril (Zestoreticليسينوبريل فوسينوبريل ،  ، )Vasotec) ، Epanedإناالبريل
in ، perindopril )Aceon دوكسيسيكلين ديميكلوسكلين ، مثل التتراسيكلين من حيوي مضاد األمبيسلين.  ؛Oracea) ، 

Monodox ، Doryx ، أخرى( ،  مينوسيكلينMinocin) ، Dynacin( ،  التتراسيكلين أوV) Achromycin ،  فيPylera( دواء  ؛

الغدة دواء أو المالريا. لعالج دواء  ؛ )كريستور(روسوفاستاتين أو  )ليبيتور(أتورفاستاتين مثل  )الستاتينات(الكوليسترول لخفض

بعد أو األقل على ساعتين قبل تتناوله أن يجب  ، )وغيرها ، levothyroxine Tirosint) ، Synthroid ، T-Levoمثل الدرقية

(جيميفلوكساسين أو  ، )سيبرو(سيبروفلوكساسين مثل الفلوروكينولون الحيوية المضادات تناول الالنثانوم. تناول من ساعتين
4 بعد أو األقل على واحدة ساعة قبل  )موكسيزاأفيلوكس ، (موكسيفلوكساسين أو  ، )ليفاكوين(ليفوفلوكساسين أو  ، )فاكتيف

الالنثانم ،مع األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الالنثانم. تناول من ساعات

األمعاء ، انسداد فيها يتم حالة أي أو  ، ء)األمعاعبر المهضوم الطعام فيها يتحرك ال حالة (شللي علوص لديك كان إذا طبيبك أخبر

تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )المستقيمفي عالق الصلب الجاف البراز من كبيرة كمية (البراز انحشار ذلك في بما

الالنثانم.

[القولون بطانة في وتقرحات تورماً تسبب حالة (التقرحي القولون التهاب بقرحة ، أصبت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر
األمعاء بطانة الجسم فيها يهاجم حالة (كرون مرض  ، )المعدةبطانة التهاب (الصفاق التهاب  ، )والمستقيم ]الغليظةاألمعاء

الطعام حركة تباطؤ (المعدة وخزل والسكري ، القولون ، أو المعدة وسرطان  ، )والحمىالوزن ، وفقدان واإلسهال ، األلم ، مسببة

إذا أيضاً طبيبك أخبر المستمر. اإلمساك مثل الهضمي الجهاز في مشاكل لديك كنت إذا أو  ، )الدقيقةاألمعاء إلى المعدة من

أمعائك.أو معدتك على الجراحة من نوع أي أجريت قد كنت

بطبيبك.فاتصل الالنثانم ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

التي األطعمة عن طبيبك إلى تحدث بعناية. التعليمات هذه اتبع الفوسفور. منخفض غذائي نظام اتباع طبيبك منك يطلب قد

الفوسفور.من عالية كميات على تحتوي

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

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

غثيان

التقيؤ
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)المعدةمنطقة (البطن في ألم

إسهال

إمساك

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

تقلصاتأو البطن في شديدة آالم

النفخ

البطنفي وتورم ألم

التبرزأو الغازات إخراج على القدرة عدم

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

الغرفة 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

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

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[

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
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غثيان

التقيؤ

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

لالنثانم.

الالنثانم.تتناول أنك السينية األشعة وفنيي طبيبك أخبر البطن ، لمنطقة السينية باألشعة صور أي إجراء قبل

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

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
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