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بروجستيرونميدروكسي
)rone) te jes' proe 'ee drox meباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

يستخدم المنتظم. غير المهبلي النزيف أو  )فترات(الطبيعية غير الشهرية الدورة لعالج  Medroxyprogesteroneيستخدم

Medroxyprogesterone  ًولكنهن الماضي في طبيعي بشكل دخلن الالئي النساء لدى طبيعية شهرية دورة إلحداث أيضا

يستخدم . )الحياةفي تغيير (الطمث بانقطاع يمرون أو حاملين وغير األقل على أشهر 6 لمدة الحيض من يعانين لم

Medroxyprogesterone  ًلدى الرحم بسرطان اإلصابة خطر من يقلل وقد  )الرحم(الرحم بطانة نمو فرط لمنع أيضا

يعمل وهو البروجستين. تسمى األدوية من فئة في  Medroxyprogesteroneيوجد اإلستروجين. يتناولون الذين المرضى

معينة.هرمونات ينتج الرحم جعل طريق وعن الرحم بطانة نمو وقف طريق عن

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

من معينة أيام في يومياً واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Medroxyprogesteroneيأتي

في يوم كل تقريباً الوقت نفس في تناوله بروجستيرون ، الميدروكسي تناول تذكر على لمساعدتك المنتظمة. الشهرية الدورة

أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع تتناولها. أن المقرر من التي األيام

أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً بروجستيرون ميدروكسي خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي

طبيبك.وصفه مما

وفقاً بروجستيرون الميدروكسي تناول في استمر يعالجها. لن ولكنه حالتك في  Medroxyprogesteroneيتحكم قد

طبيبك.مع التحدث دون بروجستيرون الميدروكسي تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى الشهري لجدولك

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

بروجستيرون ،الميدروكسي تناول قبل

أدوية أي أو  ، )بروفيراديبو بروفيرا ، (بروجستيرون ميدروكسي تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

الذرة.أو أخرى ،

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

أمينوغلوتيثيميدذكر من تأكد تتناولها. التي
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الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )سيتادرين(

اإلجهاض مبرر غير مهبلي نزيف األنثوية ؛ األعضاء أو الثدي بسرطان أصبت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

أو دماغك أو رئتيك أو ساقيك في دموية جلطات  ؛ )الجسممن يطُرد ولم الرحم في الجنين بموت انتهى حمل (الفائت

أو الكلى أو القلب أمراض أو السكري؛ داء الربو؛ كآبة؛ نصفي؛ صداع النوبات؛ صغيرة. ضربة أو الدماغية السكتة عينيك ؛

الكبد.

الميدروكسي تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

لمنع أو الحمل الختبار  Medroxyprogesteroneاستخدام أبداً ينبغي ال الفور. على بطبيبك فاتصل بروجستيرون ،

يؤذي وقد اإلجهاض يمنع بروجستيرون ميدروكسي أن إثبات يتم لم الحمل. من األولى القليلة األشهر خالل اإلجهاض

الجنين.

تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

بروجستيرون.ميدروكسي

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

هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Medroxyprogesteroneيسبب قد

تختفي:ال أو شديدة األعراض

سائلإفراز أو رقة من تعاني التي الصدور

الشهريةالدورة تدفق في التغيرات

دمبقع أو منتظم غير مهبلي نزيف

الشبّاَبحبَ ُّ

الوجهعلى الشعر نمو

الرأسفروة على الشعر تساقط

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

النعاس

مضطربهمعده

فقدانهأو الوزن زيادة

أياً واجهت إذا ولكن شائعة ، غير التالية األعراض خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل منها ،
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فقطواحدة ساق في إيالم أو احمرار أو دفء أو تورم أو ألم

صعبأو بطيء كالم

الضعفأو الدوخة

الساقأو الذراع في تنميل أو ضعف

التنفسفي ضيق

الدمسعال

الصدرفي ساحق أو حاد مفاجئ ألم

خفقانأو سريعة قلب ضربات

الرؤيةفقدان أو الرؤية في مفاجئة تغيرات

مزدوجةرؤية

الرؤيةوضوح عدم

منتفخةعيون

الضائعةالفترات

كآبة

العينينأو الجلد اصفرار

حمُى

قشعريرة

الجلديالطفح

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

كان إذا ما المعروف غير من الثدي. بأورام بروجستيرون ميدروكسي أعُطيت التي المختبر حيوانات بعض أصيبت

من أيضاً  Medroxyprogesteroneيزيد قد البشر. لدى الثدي بسرطان اإلصابة خطر من يزيد بروجستيرون الميدروكسي

الدواء.هذا تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث دماغك. أو رئتيك إلى تنتقل دموية بجلطة اإلصابة فرصة

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

الدواء.

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
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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 الغرفة

اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع تناولها. من

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/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

الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.orgوصولهم.

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

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

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

بروجستيرون.ميدروكسي تتناول أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

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

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

¶®آمين

¶®كوريتاب

¶®سيكرين

¶®برودروكسي
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®بروفيرا

المركبةللمنتجات راند أسماء

 Acetateعلى تحتوي (®الطور

Medroxyprogesterone  و

Estrogens المقترنة(

تحتوي(®بريمبرو

 Acetateالمقترن اإلستروجين و )

Medroxyprogesterone

هناكأسماء

بروجستيرونميثيل أسيتوكسي

بروجستيرونأسيتوكسي ميثيل

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

15/07/2017- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.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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