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القولون.سرطان

الطبيب.بوصفة فقط متاح ليفاميزول

الليفاميزولاستخدام قبل

أنت ستتخذه قرار هذا يحققها. التي الفوائد مقابل الدواء تناول مخاطر موازنة يجب دواء ، باستخدام قرار اتخاذ عند

يلي:ما مراعاة ينبغي للليفاميزول ، بالنسبة وطبيبك.

الحساسية

الرعاية أخصائي أيضاً أخبر أخرى. أدوية أي أو الدواء لهذا حساسية أو عادي غير فعل رد أي لديك كان إذا طبيبك أخبر

أو الحافظة المواد أو األصباغ أو األطعمة مثل الحساسية ، من أخرى أنواع أي لديك كان إذا بك الخاص الصحية

بعناية.العبوة مكونات أو الملصق اقرأ طبية ، وصفة تتطلب ال التي للمنتجات بالنسبة الحيوانات.

اطفالاخصائي

الليفاميزول استخدام تقارن محددة معلومات توجد وال البالغين ، المرضى في فقط الليفاميزول على دراسات إجراء تم

األخرى.العمرية الفئات في استخدامه مع األطفال في

الشيخوخة

يعملون كانوا إذا ما معروفاً يكون ال قد لذلك ، السن. كبار عند التحديد وجه على األدوية من العديد دراسة يتم لم

كبار لدى مشاكل أو مختلفة جانبية آثار في تسببوا إذا أو سناً األصغر البالغين عند بها يعملون التي نفسها بالطريقة

في استخدامه مع السن كبار في الليفاميزول استخدام تقارن محددة معلومات وجود عدم من الرغم على السن.

أو جانبية آثار في يتسبب أن يتُوقع وال المسنين المرضى في الليفاميزول استخدام تم فقد األخرى ، العمرية الفئات

سناً.األصغر البالغين عند يحدث عما مختلفة السن كبار لدى مشاكل

الطبيعيةالرضاعة

وازن الطبيعية. الرضاعة أثناء الدواء هذا استخدام عند الرضع مخاطر لتحديد النساء على كافية دراسات توجد ال

الطبيعية.الرضاعة أثناء الدواء هذا تناول قبل المحتملة المخاطر مقابل المحتملة الفوائد

األدويةمع التفاعالت

ليفاميزول(عن طريق الفم)

يستخدمليفاميزول
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دوائين استخدام يمكن أخرى ، حاالت في اإلطالق ، على معاً األدوية بعض استخدام ينبغي ال أنه من الرغم على

اتخاذ يلزم قد أو الجرعة ، تغيير في طبيبك يرغب قد الحاالت ، هذه في تفاعل. حدوث حالة في حتى معاً مختلفين

ما بك الخاص الصحية الرعاية أخصائي يعرف أن خاص بشكل المهم من ليفاميزول ، تتناول عندما أخرى. احتياطات

وليست المحتملة أهميتها أساس على التالية التفاعالت اختيار تم أدناه. المذكورة األدوية من أياً تتناول كنت إذا

شاملة.بالضرورة

كال استخدام ولكن معينة ، جانبية آثار حدوث خطر زيادة إلى التالية األدوية من أي مع الليفاميزول استخدام يؤدي قد

التي المرات عدد أو الجرعة طبيبك يغير فقد معاً ، الدواءين كال وصف تم إذا لك. عالج أفضل يكون قد العقارين

كليهما.أو األدوية أحد فيها تستخدم

كابيسيتابين

دوكسيفلوريدين

فلورويوراسيل

تجافور

الوارفارين

الكحول  /التبغ  /الطعاممع التفاعالت

من معينة أنواع تناول أو الطعام تناول من قريب وقت في أو الطعام تناول وقت في األدوية بعض استخدام ينبغي ال

ناقش تفاعالت. حدوث إلى أيضاً األدوية بعض مع التبغ أو الكحول استخدام يؤدي قد تحدث. قد التفاعالت ألن الطعام

التبغ.أو الكحول أو الطعام مع بك الخاص الدواء استخدام بك الخاص الصحية الرعاية أخصائي مع

أخرىطبية مشاكل

طبية مشاكل أي لديك كان إذا طبيبك إخبار من تأكد الليفاميزول. استخدام على أخرى طبية مشاكل وجود يؤثر قد

وخاصة:أخرى ،

العدوىمقاومة على الجسم قدرة من الليفاميزول يقلل قد - العدوى

للليفاميزولالسليم االستخدام

تحديد تم طبيبك. طلب مما أكثر تتناوله وال منه ، أقل أو أكثر تأخذ ال الطبيب. توجيهات حسب إال ليفاميزول تأخذ ال

يحسن ال قد جداً القليل أخذ بينما جانبية ، آثار حدوث فرصة من الكثير تناول يزيد قد بدقة. تحتاجها التي الدواء كمية

حالتك.

ستأخذ كنت إذا ما إخبارك سيتم طبيبك. فاستشر الليفاميزول ، من جرعة تناول من وجيزة فترة بعد تقيأت إذا

المقررة.التالية الجرعة حتى تنتظر أو أخرى مرة الجرعة

الجرعات

تتضمن الملصق. على الموجودة اإلرشادات أو طبيبك أوامر اتبع المرضى. باختالف الليفاميزول جرعة تختلف

الليفاميزول.جرعات متوسط   فقط التالية المعلومات
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بذلك.القيام طبيبك منك طلب إذا إال تغيرها فال مختلفة ، جرعتك كانت إذا

به المسموح والوقت يومياً ، تتناولها التي الجرعات عدد يعتمد أيضاً ، الدواء. قوة على تعتمد تتناولها التي الدواء كمية

أجلها.من الدواء تستخدم التي الطبية المشكلة على الدواء فيه تتناول الذي الوقت وطول الجرعات ، بين

الفائتةالجرعة

الجرعات.تضاعف ال المعتاد. الجرعات جدول إلى وعد الفائتة الجرعة فتجاوز الليفاميزول ، من جرعة فاتتك إذا

التعليمات.على للحصول الصيدلي أو بطبيبك اتصل

تخزين

التجمد.من يحفظ المباشر. والضوء والرطوبة الحرارة عن بعيداً الغرفة ، حرارة درجة في مغلق وعاء في الدواء احفظ

األطفال.متناول عن بعيدا تبقي

إليها.حاجة هناك تعد لم التي األدوية أو القديمة باألدوية تحتفظ ال

ليفاميزولجرعة عن مفصلة معلومات

ليفاميزولاستعمال احتياطات

بشكل يعمل الليفاميزول أن من للتأكد منتظمة زيارات في تقدمك من طبيبك يتحقق أن جداً المهم من

فيها.المرغوب غير اآلثار من وللتحقق صحيح

ليفاميزولالجانبية اآلثار

كل حدوث عدم من الرغم على فيها. المرغوب غير اآلثار بعض الدواء يسبب قد المطلوبة ، اآلثار مع جنب إلى جنبا

حدوثها.حالة في طبية عناية إلى تحتاج فقد الجانبية ، اآلثار هذه

التالية:الجانبية اآلثار من أي حدوث حالة في الفورعلى طبيبك استشر

شيوعاًأقل

قشعريرةأو حمى

الضعفأو الراحة بعدم عادي غير شعور

نادر

قطرانيأسود براز

البرازأو البول في دم

الصوتفي بحة أو سعال

الجانبأو الظهر أسفل آالم
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الصعبأو المؤلم التبول

الجلدعلى الحمراء البقع تحديد

عاديةغير كدمات أو نزيف

التالية:الجانبية اآلثار من أي حدوث حالة في ممكن وقت أقرب في طبيبك استشر

شيوعاًأقل

والشفتينالفم في تقرحات

نادر

مشوشةرؤية

ارتباك

)النوبات(التشنجات

النفخأو الشفاه صفع

القدمينأو اليدين أو الوجه في ألم أو وخز أو خدر

)االضطهادمشاعر (العظمة جنون

الخدينانتفاخ

الدوديةأو السريعة اللسان حركات

يهتزأو يرتجف

المشيفي مشكلة

المنضبطغير والساقين الذراعين حركات

حيث العالج أثناء الجانبية اآلثار هذه تختفي قد طبية. عناية إلى تحتاج ال عادة التي الجانبية اآلثار بعض تحدث قد

بعض تقليل أو منع طرق عن إخبارك على قادراً الصحية الرعاية اختصاصي يكون قد أيضاً ، الدواء. مع جسمك يتكيف

كانت أو التالية الجانبية اآلثار من أي استمرت إذا بك الخاص الصحية الرعاية أخصائي مع تحقق الجانبية. اآلثار هذه

عنها:أسئلة أي لديك كان إذا أو مزعجة

شيوعااكثر

إسهال

معدنيطعم

غثيان

شيوعاًأقل
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العصبيةأو القلق

دوخة

الراسصداع

النفسياالكتئاب

كوابيس

العضالتأو المفاصل في ألم

حكةأو جلدي طفح

النومفي مشكلة

عاديغير نعاس أو إرهاق

التقيؤ

نمو يعود أن يجب العالج ، انتهاء بعد األشخاص. بعض لدى مؤقتاً الشعر تساقط في ليفاميزول يتسبب قد

الطبيعي.الشعر

أخصائي فاستشر أخرى ، آثار أي الحظت إذا المرضى. بعض في مدرجة غير أخرى جانبية آثار أيضاً تحدث قد

بك.الخاص الصحية الرعاية

الرقم على  FDAلـ الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك الجانبية. اآلثار حول الطبية المشورة على للحصول الطبيب استدعاء

-1088-800-1FDA.

)التفاصيلمن مزيد (ليفاميزول الجانبية اآلثار

المعلوماتمن مزيد

على تنطبق الصفحة هذه في المعروضة المعلومات أن من للتأكد دائماً بك الخاص الصحية الرعاية مقدم استشر

الشخصية.ظروفك
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