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ليفلونوميد
)mide) 'na floo leكـ تنطق

هام:تحذير

تناول في تبدأ أال يجب الجنين.  Leflunomideيؤذي قد للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا الليفلونوميد تأخذي ال

طريقة استخدام عليك يجب حامال.ً لست أنك طبيبك ويخبرك سلبية بنتائج الحمل اختبار بإجراء تقوم حتى الليفلونوميد

تأخرت إذا العالج. بعد عامين ولمدة بالليفونوميد ، عالجك وأثناء الليفلونوميد ، تناول في البدء قبل النسل لتحديد فعالة

تخطط كنت إذا طبيبك إلى تحدث الفور. على بطبيبك فاتصل  ، leflunomideبـ العالج أثناء فترة فاتتك أو الشهرية دورتك

الدواء هذا إزالة على يساعد عالجاً يصف أن لطبيبك يمكن بالليفونوميد. العالج عن التوقف بعد عامين غضون في للحمل

جسمك.من أكبر بسرعة

عند أكبر الكبد تلف خطر يكون الوفاة. في يتسبب وقد الحياة يهدد أن يمكن الذي الكبد تلف في  Leflunomideيتسبب قد

أخبر الكبد. بأمراض بالفعل المصابين األشخاص وفي الكبد ، تلف تسبب أنها معروف أخرى أدوية يتناولون الذين األشخاص

كميات شربت أو تشرب كنت وإذا الكبد أمراض من آخر نوع أي أو الكبد بالتهاب أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك

ال التي األخرى المنتجات ضمن من تايلينول ، (أسيتامينوفين تتناول كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر الكحول. من كبيرة

[إيبوبروفين مثل الستيرويدية غير االلتهاب مضادات (لاللتهابات المضادة األخرى واألدوية واألسبرين  ، )طبيةوصفة تستلزم
كلوروكين ، هيدروكسي  ، )الستاتينات(الخافضة األدوية - والكوليسترول  ، ]ونابروسينأليف [ونابروكسين  ]وموترينأدفيل ،

 ، )النيكوتينيكحمض (نياسين  ، )تريكسال(ميثوتريكسات  ، )ريفاترفي ريفامات ، في النيازيد ، (أيزونيازيد الحديد ، منتجات

الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا . )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين أو

المعدة ، من العلوي األيمن الجزء في ألم الشهية ، فقدان الطاقة ، نقص عادية ، غير كدمات أو نزيف شديد ، إرهاق غثيان ،

األنفلونزا.أعراض تشبه أعراض أو البول لون - داكن. العينين ، أو الجلد اصفرار

للليفونوميد.جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.leflunomideتناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا
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الجسم فيها يهاجم حالة (الروماتويدي المفاصل التهاب لعالج أخرى أدوية مع باالشتراك أو بمفرده  Leflunomideيستخدم

للروماتيزم المضادة األدوية تسمى األدوية من فئة في  Leflunomideيندرج . )الوظيفةوفقدان والتورم األلم يسبب مما مفاصله ،

النشاط تحسين في يساعد أن يمكن مما الحالة ، تقدم وإبطاء االلتهاب تقليل طريق عن يعمل إنه . )(DMARDsللمرض المعدلة

الروماتويدي.المفاصل بالتهاب المصابين لألشخاص البدني

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

من أكبر جرعة بتناول طبيبك يخبرك قد اليوم. في واحدة مرة عادة يؤخذ الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Leflunomideيأتي

من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع العالج. من األولى الثالثة األيام في الليفلونوميد

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

طبيبك.وصفه

إخبار من تأكد الشديدة. الجانبية اآلثار بعض من تعاني كنت إذا العالج عن التوقف أو جرعتك تقليل إلى طبيبك يحتاج قد

عالجك.أثناء به تشعر بما طبيبك

الليفلونوميد تناول في استمر يعالجها. ال لكنه الروماتويدي المفاصل التهاب أعراض على السيطرة في  Leflunomideيساعد قد

طبيبك.مع التحدث دون  leflunomideتناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى

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

الليفونوميد ،تناول قبل

أخرى أدوية أي أو   )teriflunomide )Aubagioأو leflunomideتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل . leflunomideأقراص مكونات من أي أو

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

مخففات ("التخثر مضادات يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

أدوية  ؛  )Ridaura( auranofinمثلالذهب مركبات  ؛ )بريفاليت(كوليسترامين  ؛ )جانتوفينكومادين (الوارفارين مثل  )"الدم

جينجراف ، (سيكلوسبورين  ، )إيمورانآزاسان ، (اآلزاثيوبرين مثل المناعي الجهاز تثبط التي األخرى األدوية السرطان. لعالج

 ، )ديبينكوبريمين ، (بنسالمين  ؛ )بروغرافأستاغراف ، (وتاكروليموس  ، )راباميون(سيروليموس  ، )سانديميوننيورال ،

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

التهابات من متكرر بشكل تعاني كنت إذا أو مضى ، وقت أي في بها أصبت أو خطيرة عدوى من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

ومتالزمة  )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس ذلك في بما (المناعي الجهاز أو العظام نخاع على تؤثر أخرى حاالت أو سرطان أو

الكلى.مرض أو السكري ، ومرض  ، ))اإليدز(المكتسب المناعة نقص

الدواء.هذا تناول أثناء ترضع ال مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

إزالة في للمساعدة عالج وتلقي تيريفلونوميد عقار وقف حول طبيبك مع تتحدث أن يجب طفل ، إلنجاب تخطط كنت إذا

أكبر.بسرعة جسمك من الدواء هذا

لليفونوميد.تناولك أثناء الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام عن طبيبك اسأل
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أي لديك كان إذا أو اآلن بعدوى مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر العدوى. مكافحة على قدرتك من الليفلونوميد تناول يقلل قد

بـ عالجك أثناء التالية األعراض من أياً واجهت إذا األنفلونزا. أعراض تشبه أعراض أو السعال أو الحمى مثل للعدوى عالمات

leflunomide ،  أو األحمر أو الدافئ الجلد من منطقة االنفلونزا؛ اعراض تشبه باعراض سعال؛ الحلق؛ إلتهاب بطبيبك: فاتصل

إذا التوقف إلى بالليفونوميد عالجك يحتاج قد للعدوى. أخرى عالمات أو المتكرر. أو الصعب أو المؤلم التبول المؤلم ؛ أو المتورم

بعدوى.مصاباً كنت

قد الحالة ، هذه في للمرض. أعراض أي لديك ليس ولكن  )خطيرةرئوية عدوى السل ؛ مرض (بالسل بالفعل مصاباً تكون قد

أصبت أن سبق أو بالسل مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر األعراض. ظهور لك ويسبب خطورة أكثر العدوى  leflunomideيجعل

أصيب أن سبق أو مصاب شخص من بالقرب كنت إذا أو السل ، مرض فيه ينتشر بلداً زرت أو عشت قد كنت إذا أو به ،

مصاباً كنت إذا بالسل. مصاباً كنت إذا ما لمعرفة جلدي اختبار بإجراء طبيبك سيقوم بالليفونوميد ، عالجك تبدأ أن قبل بالسل.

الليفلونوميد.تناول في البدء قبل الحيوية بالمضادات العدوى هذه بمعالجة طبيبك فسيقوم بالسل ،

طبيبك.مع التحدث دون تطعيمات أي تأخذ ال

منتظم وبشكل العالج بدء قبل الدم ضغط فحص يجب الدم. ضغط ارتفاع يسبب قد الليفلونوميد أن تعلم أن يجب

الدواء.هذا تناول أثناء

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول في واستمر 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

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

إسهال

التقيؤ

المعدةمن حرقة

الراسصداع

دوخة

الوزنفقدان

الظهرفي ألم

ضعفهاأو العضالت آالم

القدمينأو اليدين في وخز أو تنميل أو حرقة أو ألم

الشعرتساقط

الساقتشنجات

جافجلد

في المذكورة تلك أو التالية األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل خاصة ، احتياطات أو هام تحذير قسم
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حمىبدون أو مع جلدي طفح

قشعريرة

الجلدتقشير أو بثور

الفمتقرحات

متشوقمتلهف،

التنفسفي صعوبة

متفاقمأو جديد سعال

صدرألم

شاحبجلد

في زيادة عن اإلبالغ يتم لم السرطان. من معينة بأنواع اإلصابة خطر زيادة إلى المناعة جهاز تثبط التي األدوية تناول يؤدي قد

.leflunomideتلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث اآلن. حتى  leflunomideمع السريرية الدراسات في السرطانات

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

والضوء. )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

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

الضحية ،انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت
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911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس في صعوبة أو نوبة من يعاني كان

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

إسهال

المعدةفي آالم

الشديدالتعب

ضعف

شاحبجلد

سريعةقلب ضربات

التنفسفي ضيق

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

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

®عربة

15/08/2015- 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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