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مارافيروك
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هام:تحذير

إذا طبيبك أخبر الكبد. بتلف تصاب أن قبل  maravirocتجاه تحسسي فعل رد تواجه قد للكبد. تلفاً  Maravirocيسبب قد

 maravirocتناول عن فتوقف التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا آخر. كبدي مرض أي أو الكبد التهاب من تعاني كنت

في ألم أو القيء.  ؛ )الشايبلون (اللون داكن بول العينين. أو الجلد اصفرار وحكة ؛ جلدي طفح الفور: على بطبيبك واتصل

المعدة.من األيمن العلوي الجزء

األعراض من أي مع جلدي طفح من تعاني كنت إذا الحياة. يهدد قد والذي شديد ، تحسسي فعل رد  Maravirocيسبب قد

آالم االنفلونزا؛ اعراض تشبه باعراض حمُى؛ غثيان ؛ الفور: على بطبيبك واتصل  maravirocتناول عن فتوقف التالية ،

العينين. تورم أو احمرار الجلد. في تقرحات ظهور أو تقشير أو احمرار أو تورم الفم. في تقرحات أو بثور المفاصل. أو العضالت

فقدان أو الضلوع ؛ أسفل األيمن الجانب على حنان أو وجع أو ألم التنفس في صعوبة الشفتين. أو الوجه أو الفم في تورم

الشهية.

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

maraviroc.

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

maraviroc  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

.maravirocتناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

الذين واألطفال البالغين لدى  )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس عدوى من معين نوع لعالج أخرى أدوية مع  Maravirocيستخدم

البشرية المناعة نقص فيروس دخول مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى  Maravirocينتمي . )كجم2 (رطل 4.4 عن وزنهم يقل ال

يعالج ال  maravirocأن من الرغم على الدم. في البشرية المناعة نقص فيروس كمية تقليل طريق عن يعمل وهو االندماج. ومثبطات

المكتسبالتطور في فرصتك من يقلل قد أنه إال البشرية ، المناعة نقص فيروس
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إن السرطان. أو الخطيرة االلتهابات مثل البشرية المناعة نقص بفيروس المرتبطة واألمراض  )اإليدز(المناعة نقص متالزمة

(نقل خطر من يقلل قد الحياة نمط في أخرى تغييرات وإجراء اآلمن الجنس ممارسة مع جنب إلى جنباً األدوية هذه تناول
آخرين.أشخاص إلى البشرية المناعة نقص فيروس  )انتشار

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

اليوم. في مرتين طعام بدون أو مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن يؤخذ  )سائل(ومحلول أقراص شكل على  Maravirocيأتي

من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس في  maravirocخذ

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

طبيبك.وصفه

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة ؛  maravirocأقراص ابتالع

كانت إذا الفم طريق عن  )مل3 (الصغيرة المحقنة استخدم المحلول. لقياس الدواء مع المرفقة الفموية المحاقن إحدى استخدم

إذا الصيدلي أو طبيبك اسأل مل. 2.5 من أكبر جرعتك كانت إذا  )مل10 (الكبيرة الفموية المحقنة واستخدم أقل أو مل 2.5 جرعتك

المحقنة وتنظيف استخدام كيفية حول المصنعة الشركة تعليمات اتبع بالمحقنة. جرعتك قياس كيفية حول أسئلة أي لديك كان

الفموية.

النهاية حتى ببطء المكبس ادفع الداخل. من خده مقابل الطفل فم في الفموية المحقنة طرف ضع لطفل ، المحلول تعطي كنت إذا

المحلول.البتالع الكافي الوقت لديه الطفل أن من تأكد الفموية. المحقنة في الموجودة األدوية كل إلعطاء

فاتتك إذا طبيبك. مع التحدث دون  maravirocتناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  maravirocتناول في استمر

العالج. في صعوبة أكثر حالتك تصبح فقد  ، maravirocتناول عن توقفت أو الموصوفة ، الجرعة من أقل تناولت أو جرعات ،

الصيدلي.أو طبيبك من المزيد على احصل النفاد ، في  maravirocمن مخزونك يبدأ عندما

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

مارافيروك ،تناول قبل

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

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

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

)سبورانوكسأونميل ، (وإيتراكونازول  )نيزورال(الكيتوكونازول مثل للفطريات المضادة األدوية يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها.
الدم. ضغط ارتفاع لعالج أدوية اإليدز ؛ أو البشرية المناعة نقص فيروس لعالج أدوية  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين  ؛

)لومينال(الفينوباربيتال  ، )تيجريتولإبيتول ، كارباترول ، (كاربامازيبين مثل النوبات لعالج األدوية بعض  ؛ )زيديليج(إديالليسيب
ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )كيسكالي(ريبوسيكليب نيفازودون.  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين  ،

تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )Ketekالمتحدة ؛ الواليات في متوفراً يعد لم ( telithromycinو  ؛ )آخرونريفامات ، ريماكتان ،

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات
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أثناء المثقوب العرن نبتة تتناول أن يجب ال جون. سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

مارافيروس.مع العالج

نسبة ارتفاع أو قلبية نوبة أو السكري داء أو الصدر في ألم أو الدم ضغط في انخفاض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الكلى.أو القلب أمراض أو الدم في الدهون أو الكوليسترول

ال بطبيبك. فاتصل  ، maravirocتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

مارافيروك.تتناول كنت إذا أو البشرية المناعة نقص بفيروس مصابا كنت إذا ترضع أن يجب

أثناء ظهرك ، وأعلى ثدييك مثل جسمك ، من مختلفة مناطق إلى تنتقل أو تزداد قد جسمك دهون أن تعلم أن يجب

مارافيروك.تناولك

للمساعدة الكذب. وضعية من كبيرة بسرعة تستيقظ عندما اإلغماء أو الدوار أو الدوخة يسبب قد  maravirocأن تعلم أن يجب

أو السيارة تقود ال الوقوف. قبل دقائق لبضع األرض على قدميك إراحة مع ببطء السرير من انهض المشكلة ، هذه تجنب في

مارافيروك.تناول أثناء بالدوار شعرت إذا الثقيلة اآلالت تشغل

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

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

طبيبك.إخبار من فتأكد  ، maravirocباستخدام العالج بدء بعد سوءاً تزداد أو جديدة أعراض لديك

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

قبل ساعات 6 من أقل كان إذا ذلك ، ومع المحدد. الوقت في التالية الجرعة تناول ثم تتذكرها ، أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، الجرعة

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

األخرىالبرد أعراض أو األنف وسيالن السعال

المفاصلأو العضالت آالم

القدمينأو اليدين في وخز أو تنميل أو حرقة أو ألم

دوخة

إسهال

إمساك

الصعبأو المؤلم التبول

)والمعدةالفم بين أنبوب (المريء أو الفم في ألم أو   /وبيضاء تقرحات

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

نومكفي التصرف أو النوم أثناء الذعر أو النوم أثناء التحدث أو المشي أثناء النوم
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في المذكورة تلك أو األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

للعدوىأخرى عالمات أو قشعريرة أو الحمى أو الحلق التهاب

الراحةعدم أو والضغط، الصدر، في ألم

المعدةأو الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراعين كال أو أحد في ألم

التنفسفي ضيق

التعرق

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

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

الزجاجة فتح من يوماً 60 بعد مستخدم غير فموي محلول أي من تخلص . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

مرة.ألول

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

االستلقاءوضعية من كبيرة بسرعة االستيقاظ عند اإلغماء أو الدوار أو الدوخة

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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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

®سيلزنتري

2021/01/15- 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
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