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اإلناث:من للمرضى

إلحاق في  macitentanيتسبب أن من كبير خطر هناك للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا  macitentanتأخذي ال

بالجنين.الضرر

 REMS(  Strategy )OPSUMIT Mitiation and Evaluation Riskيسمىبرنامج وضع تم للجنين ، ضرر حدوث لخطر نظراً

OPSUMIT  تتناول ال الحامل المرأة أن من للتأكدmacitentan ،  تناول أثناء تحمل ال المرأة تلك وأنmacitentan . يمكن

 REMSفي تسجيلهن تم إذا فقط  macitentanتلقي الحمل ، على القادرات غير اإلناث ذلك في بما اإلناث ، لجميع

OPSUMIT ،  في مسجل طبيب من طبية وصفة ولديهنREMS OPSUMIT ،  مسجلة صيدلية في الطبية الوصفة وملء

ريمس. OPSUMITلدى

العيوب مخاطر وخاصة  ، macitentanمخاطر عن طبيبك سيخبرك . REMS OPSUMITفي بتسجيلك طبيبك سيقوم

هذه تفهم بأنك تفيد مستنيرة موافقة ورقة على التوقيع عليك يجب الحمل. أثناء تناولها تم إذا الخطيرة الخلقية

بتسجيلك.طبيبك يقوم حتى المعلومات

جسدياً ناضجاً الطفل جسم يصبح عندما (البلوغ سن إلى وصلت إذا الحمل. على قادرة كنت ِإذا ما أيضاً طبيبك سيحدد

 ، )الشهريةالحيض فترات نهاية في  "الحياةفي التغيير ("اليأس بسن بعد تمر ولم رحم ، ولديك  ، )طفلإنجاب على وقادراً

.macitentanتلقي أجل من معينة إضافية قواعد اتباع عليك وسيتعين الحمل ، على قادر من أنثى تعتبر فأنت

الحمل:على القادرات لإلناث

الجرعة بعد شهر ولمدة  ، macitentanباستخدام العالج فترة طوال النسل لتحديد موثوقة وسيلة استخدام عليك يجب

معظم في النسل. تحديد حول المكتوبة معلوماتك وسيقدم المقبولة ، النسل تحديد بأشكال طبيبك سيخبرك النهائية.

.macitentanتناول أثناء الحمل منع أجل من النسل تحديد وسائل من شكلين استخدام منك سيطُلب الحاالت ،

من تتمكن حتى النهائية الجرعة بعد واحد وشهر العالج ، أثناء شهر وكل العالج ، بدء قبل الحمل اختبار إجراء عليك سيتعين

طبيبكسيطلب . macitentanتلقي
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الحمل اختبارات أجريت أنك تؤكد حتى لك  macitentanبتوزيع الصيدلية تقوم لن لك. الحمل اختبارات

المطلوبة.

.macitentanتناول أثناء المحمي غير الجنس تمارس أال يجب

أو فشل ، قد بك الخاص النسل تحديد أن تعتقد أو المحمي ، غير الجنس مارست قد كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل

حتى تنتظر ال الطبية. خياراتك معك سيناقش األسباب. من سبب ألي حامال ًتكون قد أنك تعتقد أو الشهرية ، الدورة فاتك

طبيبك.مع األمر هذا لمناقشة التالي موعدك

أشكال استخدام من ستتمكن أنك تعتقد ال كنت إذا أو النسل ، تحديد عن لك قيل ما كل تفهم ال كنت إذا طبيبك أخبر

العالج.أثناء األوقات جميع في النسل لتحديد مقبولة

عالمات أي عليه تظهر كانت إذا ما لمعرفة بانتظام طفلك من فتحقق بعد ، البلوغ سن تبلغ لم المرأة وصياً أو والداً كنت إذا

تغييرات.بأي طبيبها وأخبر  )العانةوشعر الثدي براعم (البلوغ سن

المرضى:لجميع

إذا طبيبك اسأل الواحدة. المرة في يوماً 30 على إال تحصل فلن الحمل ، على قادرة امرأة أو البلوغ سن تبلغ لم أنثى كنت .إذا

بالتجزئة. البيع صيدليات في متوفر غير  REMS.  OPSUMITبكالخاص الدواء تلقي كيفية حول أسئلة أي لديك كان

Macitentanلدى مسجلة متخصصة صيدلية من بالبريد إليك بك الخاصة األدوية إرسال سيتم

باستخدام العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

macitentan  أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/
http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

الدواء؟هذا وصف لماذا

الدم تحمل التي األوعية في الدم ضغط ارتفاع  ؛ (PAHالرئوي الشرياني الدم ضغط ارتفاع أعراض إلدارة  Macitentanيستخدم

وقف طريق عن يعمل وهو . endothelinمستقبالت مضادات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي  Macitentan. )الرئتينإلى

من يعانون الذين األشخاص لدى الطبيعي الدم تدفق وتمنع الدموية األوعية تضيق تسبب طبيعية مادة وهو اإلندوثيلين ، عمل

الحلقات.متعددة العطرية الهيدروكربونات

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

 macitentanخذ اليوم. في واحدة مرة طعام بدون أو مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Macitentanيأتي

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  macitentanخذ تفهمه. ال جزء أي شرح
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تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة. األقراص ابتالع

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

 ،macitentanأخذ قبل

. macitentanأقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  macitentanمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل

تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

في بياكسين ، (كالريثروميسين  ، )تيجريتولإيكيترو ، إبيتول ، كارباترول ، (كاربامازيبين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها.

  )Viracept( nelfinavirمثلالبشرية المناعة نقص لفيروس البروتيني األنزيم مثبطات بعض  ؛ )سوستيفا(إيفافيرينز  ؛ )بريفباك

الكيتوكونازول.  ؛ )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول  ؛ )Kaletraفي  ، (ritonavir Norvirو   )indinavir )Crixivanو

(وريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين الفينوباربيتال.  ؛ )فيراموننيفيرابين نيفازودون.
اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )ريماكتانريفاتر ، ريفامات ، ريفادين ،

 ،macitentanمع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية.

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

مرض أو  ء)األعضاإلى األكسجين من يكفي ما الحمراء الدم خاليا فيها تجلب ال حالة (الدم فقر من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الكبد.

الدواء.هذا تناول أثناء ترضع ال

.macitentanتناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث الرجال. عند الخصوبة من يقلل قد الدواء هذا أن تعلم أن يجب

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

جدول وتابع 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

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

األنفانسداد

الحلقإلتهاب

سعال

a615033.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/3



 :Macitentanاألدويةمعلومات  MedlinePlusمساء3:00ً 4 ، /22/14

االنفلونزااعراض تشبه باعراض

الراسصداع

المؤلمأو المتكرر أو العاجل التبول

متسرع

تناول عن فتوقف األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
macitentan  طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك واتصل

الجلدفي حكة

الداكنالبول

عينيكأو بشرتك اصفرار

معدتكمن األيمن العلوي الجزء في ألم

المبررغير القيء أو الغثيان

الشهيةفقدان

الشديدالتعب

حمُى

والعينينوالشفتين واللسان والحلق الوجه في تورم

التنفسأو البلع في صعوبة

الصوتفي بحة

االستلقاءعند خاصة التنفس في ضيق

دمأو رغوي أو وردي بلغم سعال

الوزنفي عادية غير زيادة

الساقينأو الكاحلين في تورم

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

الحمل منع حبوب مضارب مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

لألطفال.مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات العين بقطرات الخاصة وتلك األسبوعية

a615033.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/4
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الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال يمكن

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في

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

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

الراسصداع

غثيان

التقيؤ

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

فقر من وللتحقق الكبد ، عمل كفاءة مدى لمعرفة فحوصات إجراء طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.macitentanباستخدام العالج أثناء آلخر وقت ومن العالج بدء قبل الدم

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

®أوبسوميت

2019/01/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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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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