
الغذائيةوالمكمالت األدوية

Glipizideو  ( Metforminالفمطريق عن )

التجاريةالعالمات وأسماء الوصف

Micromedex IBMمن:مقدمة الدوائية المعلومات

األمريكيةالتجارية العالمة اسم

األوصافميتاغليب

السكري داء من نوع تسببها التي الدم في المرتفعة السكر مستويات لعالج  Metforminو  Glipizideمزيج يستخدم

األنسولين بإفراز البنكرياس يقوم الطعام ، تناول بعد عادة ، 2. النوع من السكري مرض يسمى السكري السكري داء أو

في للطعام. الطبيعي الهضم أثناء العملية هذه تحدث الحقاً. الستخدامه الزائد السكر تخزين على جسمك لمساعدة

يمكن الدم. مجرى في السكر ويبقى الزائد السكر لتخزين صحيح بشكل جسمك يعمل ال 2 ، النوع من السكري مرض

هو السليم الغذائي النظام المستقبل. في خطيرة صحية مشاكل إلى المزمن الدم في السكر نسبة ارتفاع يؤدي أن

من جسمك. لمساعدة األدوية إلى حاجة هناك تكون ما غالباً ولكن 2 النوع من السكري مرض إدارة في األولى الخطوة

يحفز الدم. في السكر نسبة ارتفاع مع التعامل على جسمك والميتفورمين الغليبيزيد بين الجمع يساعد إجراءين ، خالل

Glipizide  إجراءات ثالثة للميتفورمين الدم. في السكر لتخزين جسمك ويوجه البنكرياس ، من األنسولين إطالق

الدم ؛ سكر إلى المخزن السكر تحويل من الكبد يمنع أنه كما الدقيقة. األمعاء في السكر امتصاص يبطئ مختلفة:

أكبر.بكفاءة الطبيعي األنسولين استخدام على جسمك ويساعد

الطبيب.بوصفة فقط متوفر الدواء هذا

التالية:الجرعات أشكال في متوفر المنتج هذا

لوح

استعمالقبل

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

يلي:ما مراعاة يجب الدواء ، لهذا 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

الحساسية ،من أخرى أنواع أي لديك كان إذا بك الخاص الصحية
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اقرأ طبية ، وصفة تتطلب ال التي للمنتجات بالنسبة الحيوانات. أو الحافظة المواد أو األصباغ أو األطعمة مثل

بعناية.العبوة مكونات أو الملصق

اطفالاخصائي

استخدام تقارن محددة معلومات توجد وال البالغين ، المرضى على فقط الدواء هذا حول الدراسات إجراء تم

األخرى.العمرية الفئات في استخدامها مع األطفال لدى والميتفورمين الجليبيزيد

الشيخوخة

األولى العالمات رؤية يمكن ال األدوية. هذه لتأثيرات سنا األصغر البالغين من حساسية أكثر السن كبار بعض يكون قد

حدوث فرصة من هذا يزيد قد السن. كبار عند اإلطالق على تظهر ال أو بسهولة الدم في السكر نسبة ارتفاع أو النخفاض

ويجب بالعمر متعلقة مشاكل من السن كبار يعاني أن المرجح من العالج. أثناء الدم في السكر نسبة في انخفاض

أعمارهم تزيد الذين البالغين في الدواء هذا يبدأ أن ينبغي ال العمر. تقدم مع بحذر والميتفورمين الغليكالزايد استخدام

الكلى.وظائف تقليل يتم لم ما عاماً 80 عن

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

األدويةتفاعل

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 الدواء ، هذا تتناول عندما أخرى. احتياطات

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

شاملة.بالضرورة

بعض تغيير أو الدواء بهذا عالجك عدم طبيبك يقرر قد التالية. األدوية من أي مع الدواء هذا باستخدام ينصح ال

تتناولها.التي األخرى األدوية

األسيتريزويكحمض

دياتريزوات

ميثيودزيت

أيوبنزاميكحمض

يوبيتريدول

ايوكارميكحمض

األيوسيتاميكحمض

اليوداميد

يوديباميد

يوديكسانول

اليودوهيبوريكحمض

يودوبيراسيت
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اليودوكساميكحمض

ايوجليكحمض

ايوجليكاميكحمض

إيوهكسول

إوميبول

يوباميدول

أيوبانويكحمض

يوبينتول

يوفينديالت

يوبروميد

األيوبرونيكحمض

األيوسريكحمض

يوسيميد

يوتاسول

يوثاالمات

يوتروالن

األيوتروكسيكحمض

إيوساجليت

أيوكسيتاالميكحمض

ايبودات

ميتريزاميد

ميتريزويكحمض

Tyropanoateالصوديوم

تم إذا الحاالت. بعض في مطلوباً يكون قد ولكن التالية ، األدوية من أي مع الدواء هذا باستخدام عادة ًينُصح ال

كليهما.أو األدوية أحد فيها تستخدم التي المرات عدد أو الجرعة طبيبك يغير فقد معاً ، الدواءين كال وصف

أكاربوز

أسبرين

بالوفلوكساسين

بيسيفلوكساسين

بوبروبيون

كاباتينيب

سيريتينيب

الكلوروكين

سيبروفلوكساسين

داسابوفير

ديزموبريسين
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ديسوبيراميد

دوفيتيليد

دولوتغرافير

دوالجلوتايد

اينوكساسين

إنتاكابون

فيكسينيدازول

فلوروكساسين

فلوميكين

جاتيفلوكساسين

جميفلوكساسين

كلوروكوينهيدروكسي

يوفيرسول

النريوتيد

الليفوفلوكساسين

ليفوكيتوكونازول

ليكسيسيناتيد

لوميفلوكساسين

ميتريلبتين

موكسيفلوكساسين

ناديفلوكساسين

نورفلوكساسين

اوكتريوتيد

أوفلوكساسين

أومبيتاسفير

باريتابريفير

باسيروتيد

بازوفلوكساسين

بفلوكساسين

بيوجليتازون

بورفيمر

بروليفلوكساسين

روفلوكساسين

سيتاجليبتين

سبارفلوكساسين

تافينوكوين

الثيوكتيكحمض
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توسوفلوكساسين

فانديتانيب

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

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

كليهما.أو األدوية أحد فيها تستخدم

اسيبوتولول

أمينوليفولينيكحمض

أتينولول

بيتاكسولول

بيسوبرولول

الحنظل

كارتولول

كارفيديلول

سيليبرولول

سيميتيدين

كالريثروميسين

كوليسيفيالم

السيكلوسبورين

إسمولول

الحلبةنبات

فورازوليدون

جمفبروزيل

جلوكومانان

الغارصمغ

إبرونيازيد

إيزوكربوكسازيد

البيتالول

ليفوبونولول

لينزوليد

األزرقالميثيلين

ميتيبرانولول

ميتوبرولول

موكلوبميد

نادولول

نيبفولول

نياالميد
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اوكسبرينولول

باتيرومير

بينبوتولول

فينيلزين

بندولول

براكولول

بروكاربازين

بروبرانولول

سيلليوم

رانيتيدين

رانوالزين

راساجيلين

ريفامبين

سافيناميد

ساكساجليبتين

سيليجيلين

سوتالول

تيمولول

ترانيلسيبرومين

فيراباميل

فوريكونازول

أخرىتفاعالت

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

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

شاملة.بالضرورة وليست المحتملة أهميتها أساس على التالية التفاعالت اختيار تم تفاعالت.

تم إذا الحاالت. بعض في منه مفر ال يكون قد ولكن يلي ، مما أي مع الدواء هذا باستخدام عادة ًينُصح ال

خاصة تعليمات يعطيك أو الدواء ، لهذا استخدامك مرات عدد أو الجرعة طبيبك يغير فقد معاً ، استخدامهما

التبغ.أو الكحول أو الطعام استخدام حول

اإليثانول

أخرىطبية مشاكل

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

وخاصة:أخرى ،

أو )الكيتونيالحماض أو الحماض (الدم في حمض

هذه من يعانون الذين المرضى في السكري مرض على السيطرة في للمساعدة األفضل هو األنسولين استخدام -  )الكبرى(الجراحة

الحاالت.
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أوالدم تسمم

أو القلب اضطرابات أو  )الشديد(الجفاف

أوالكلى أمراض أو الدموية األوعية

التي األدوية مع أكبر حدوثه فرص وتكون الحاالت ، هذه في اللبني الحماض يحدث أن يمكن - الكبد أمراض

الميتفورمين.على تحتوي

الحالة هذه من يعانون الذين المرضى في والميتفورمين  Glipizideاستخدام ينبغي ال - االحتقاني القلب قصور

الطبية.

معينة أدوية تستخدم فحوصات أو طبية فحوصات تتطلب التي المشاكل من غيرها أو القلب أو الكلى مشاكل

أن يجب الميتفورمين ، على يحتوي الدواء هذا ألن - السينية األشعة فحوصات مع التباين ، عوامل تسمى

كمية تسبب قد التي االختبارات تشخيص أو طبية فحوصات أي إجراء قبل تناوله عن بالتوقف طبيبك ينصحك

إذا االختبارات أو االختبارات من ساعة 48 بعد أخرى مرة الدواء تناول في بالبدء ينُصح قد المعتاد ؛ من أقل بول

طبيعية.أنها ووجد الكلى وظائف اختبار تم

أوالكحول تسمم

الغدة خمول أو كاف ٍبشكل الطعام بتناول المصحوبة غير الشاقة التمارين ممارسة

صحيحبشكل عليها السيطرة عدم أو الكظرية ،

حالة أو صحيح بشكل فيها التحكم يتم ال النخامية ، الغدة خمول

أوالتغذية نقص

أوالجسدية الحالة ضعف

أكثر الحاالت هذه من يعانون الذين المرضى يكون قد - الدم في السكر نسبة انخفاض تسبب أخرى حالة أي

والميتفورمين.الغليبيزيد على تحتوي التي األدوية تناول أثناء الدم في السكر نسبة بانخفاض لإلصابة عرضة

الدواء.هذا بسبب الحالة هذه تتفاقم قد - 12 ب فيتامين نقص

السليماالستخدام

ضروري وهو حالتك ، على السيطرة في جزء أهم هو هذا طبيبك. لك قدمها التي الخاصة الوجبات خطة بعناية اتبع

حسب بولك أو دمك في السكر واختبر بانتظام الرياضة مارس أيضاً ، صحيح. بشكل يعمل الدواء كان إذا

التوجيهات.

الجانبية اآلثار تقليل في للمساعدة الطعام وجبات مع  metforminو  Glipizideتركيبة تناول يجب

العالج.أثناء تحدث قد التي المعوية المعدية

الجرعات

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

منك طلب إذا إال تغيرها فال مختلفة ، جرعتك كانت إذا الدواء. هذا جرعات متوسط   فقط التالية المعلومات

بذلك.القيام طبيبك

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

من الدواء تستخدم التي الطبية المشكلة على الدواء فيه تتناول الذي الوقت وطول الجرعات ، بين به المسموح

أجلها.
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:)أقراص(الفم طريق عن الدوائية للجرعة
2:النوع من السكري لمرض

مرة:ألول للعالج

من  )مجم(ملليجرام 250 و الغليكالزايد من  )مجم(ملليجرام 2.5 البداية ، في البالغون:

أسبوعين كل قليال ًجرعتك طبيبك يزيد قد ذلك ، بعد الوجبة. مع يومياً واحدة مرة الميتفورمين

الدم.في السكر نسبة في التحكم يتم حتى

والجرعة.االستخدام الطبيب يحدد أن يجب األطفال:

الثانية:الدرجة من كعالج

5 أو الميتفورمين من  )ملليجرام(ملليجرام 500 و الغليبيزيد من  )مجم(ملليجرام 2.5 الفم ، طريق عن

وجبات مع يومياً ، مرتين الميتفورمين من  )مجم(ملليجرام 500 و الغليبيزيد من  )مجم(ملليجرام

نسبة في التحكم يتم حتى مرة كل في قليال ًجرعتك طبيبك يزيد قد ذلك ، بعد والمساء. الصباح

تم التي الميتفورمين أو الغليبيزيد من اليومية الجرعة البدء جرعة تتجاوز أال يجب الدم. في السكر

بالفعل.تناولها

والجرعة.االستخدام الطبيب يحدد أن يجب األطفال:

أو   /ويوريا السلفونيل من السكر لمرض مضاد بعامل سابقاً عولجوا الذين للمرضى

ميتفورمين:

الغليبيزيد تركيبة إلى الميتفورمين إلى باإلضافة يوريا السلفونيل من المرضى تحويل عند البالغون:

من مكافئة جرعة أو (الغليبيزيد من اليومية الجرعة األولية الجرعة تتجاوز أال يجب والميتفورمين ،

تناوله.تم الذي والميتفورمين  )آخريوريا سلفونيل

والجرعة.االستخدام الطبيب يحدد أن يجب األطفال:

الفائتةالجرعة

تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع ممكن. وقت أقرب في فتناولها الدواء ، هذا من جرعة نسيت إذا

الجرعات.تضاعف ال المعتاد. الجرعات جدول إلى وعد الفائتة الجرعة فتجاوز

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

تستخدمه.ال دواء أي من التخلص كيفية عن بك الخاص الصحية الرعاية أخصائي اسأل

احتياطات

تتناول التي األولى القليلة األسابيع خالل خاصة منتظمة ، زيارات في تقدمك من التحقق في طبيبك سيرغب

الدواء.هذا فيها

اللبني. بالحماض اإلصابة إلى والميتفورمين الغليبيزيد تناول في اإلفراط يؤدي أن يمكن معينة ، ظروف ظل في

بالدواء تتعلق ال أخرى صحية مشاكل وجود عند تحدث ما وعادة الظهور وسريعة شديدة اللبني الحماض أعراض

أو البطن في الراحة عدم اللبني الحماض أعراض تشمل الكلوي. الفشل أو القلبية النوبة مثل للغاية ، شديدة وتكون

المعدة.
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والنعاس تقلصات. أو العضالت في آالم الراحة بعدم العام الشعور الضحل السريع التنفس إسهال؛ الشهية؛ قلة

العادي.غير والضعف والتعب

فورية.طارئة طبية مساعدة على تحصل أن يجب اللبني ، الحماض أعراض ظهور حالة في

حول:بك الخاص الصحية الرعاية فريق من تعليمات أي اتباع جداً المهم من

الصحية الرعاية فريق مع هذا ناقش الدم. في السكر نسبة في حاد انخفاض إلى الكحول شرب يؤدي قد - الكحول

بك.الخاص

طبيبك.مع مناقشتها تمت إذا إال أخرى أدوية تتناول ال - أخرى أدوية

حالة في الجانبية اآلثار في المساعدة أو الجانبية اآلثار منع كيفية تعلم إلى اآلخرون األسرة أفراد يحتاج - االستشارة

تحدث قد التي السكري دواء جرعات تغييرات حول خاصة استشارة إلى السكري مرضى يحتاج قد أيضاً ، حدوثها.

تكون قد ذلك ، على عالوة الغذائي. والنظام الرياضية التمارين في التغييرات مثل الحياة ، نمط تغييرات بسبب

السكري مرضى في تحدث أن يمكن التي المشاكل بسبب والحمل الحمل منع بشأن المشورة لتقديم حاجة هناك

الحمل.أثناء

حدوداً خصص عادة.ً تفعل كما للطوارئ مستعداً كن معك. الطبي وتاريخك حديثة طبية بوصفة احتفظ  —السفر

المعتادة.وجباتك أوقات من ممكن وقت أقرب في وجباتك بأوقات واحتفظ الزمنية المناطق لتغيير

لديك. السكري مرض يسببها لمشكلة طارئة مساعدة إلى فيه تحتاج وقت هناك يكون قد - الطوارئ حالة في

جميع في العنق سلسلة أو الطبي التعريف سوار ارتداء الجيد من الطارئة. الحاالت لهذه مستعداً تكون أن يجب

بجميع وقائمة السكري بداء مصاب بأنك تفيد محفظتك أو محفظتك في هوية بطاقة احمل أيضاً ، األوقات.

بك.الخاصة األدوية

غير رؤية للسكر ؛ مشابه السلوك تغيير القلق ؛  )الدمفي السكر نسبة انخفاض (الدم في السكر نقص أعراض تشمل

(صداع سريعة قلب ضربات المفرط الجوع النعاس. التفكير في صعوبة شاحب بارد جلد ارتباك؛ بارد؛ تعرق واضحة
العادي.غير الضعف أو التعب أو واضح؛ غير كالم اهتزاز. راحة؛ بدون نوم كوابيس. العصبية. غثيان؛  ؛ )مستمر

أيضاً يحدث أن يمكن ذلك ، ومع الدم. في السكر نسبة انخفاض في والميتفورمين الجليبيزيد مزيج يتسبب أن يمكن

تستطع لم أو المعتاد ، من أكثر الرياضة مارست أو الكحول ، شربت أو خفيفة ، وجبة أو وجبة فاتتك أو تأخرت إذا

من آخر نوع مع والميتفورمين الغليبيزيد تناولت أو معينة ، أدوية تناولت أو القيء ، أو الغثيان بسبب الطعام تناول

يشعر . ء)اإلغما(الوعي فقدان إلى تؤدي أن قبل الدم في السكر انخفاض أعراض معالجة يجب السكري. أدوية

السكر انخفاض أعراض تعرف أن المهم من الدم. في السكر نسبة النخفاض مختلفة بأعراض المختلفون األشخاص

بسرعة.عالجها من تتمكن حتى عادة منها تعاني التي الدم في

مكعبات أو العسل أو الذرة شراب أو الجل أو الجلوكوز أقراص تناول الدم ، في السكر انخفاض أعراض ظهور حالة في

من للتحقق الدم افحص أيضاً ، الماء. في مذاب سكر أو دايت غير غازي مشروب أو فواكه عصير شرب أو السكر ؛

(النوبات مثل شديدة أعراض حدوث عند الطوارئ حاالت في الجلوكاجون يستخدم الدم. في السكر نسبة انخفاض
واعرف إبرة ، أو حقنة مع جنب إلى جنباً الجلوكاجون ، أدوات مجموعة على احصل الوعي. فقدان أو  )التشنجات

استخدامها.كيفية أيضاً أسرتك أفراد يعرف أن يجب استخدامها. كيفية

وجفاف احمرار جاف؛ فم النعاس. الرؤية. وضوح عدم  )الدمفي السكر ارتفاع (الدم في السكر ارتفاع أعراض تشمل

في ألم النعاس. الشهية؛ فقدان البول في الكيتونات  ؛ )والحجمالتردد (التبول زيادة الفاكهة تشبه نفس رائحة الجلد

عادي.غير عطش أو الوعي؛ فقدان  ؛ )وعميقسريع (المضطرب التنفس التعب. قيء. أو غثيان أو المعدة
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ال أو عدوى ، أو حمى من تعاني أو كالمعتاد ، الرياضة تمارس ال كنت إذا الدم في السكر نسبة في ارتفاع يحدث قد

وجباتك.خطة تتبع ال أو دسمة وجبة تتناول أو السكري ، دواء من جرعة تتخطى أو كافية جرعة تتناول

الرعاية بطبيب اتصل ثم الدم في السكر مستوى من تحقق الدم ، في السكر نسبة ارتفاع أعراض ظهور حالة في

التعليمات.على للحصول الصحية

جانبيةآثار

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 الفور على طبيبك استشر

شيوعااكثر

قلق

الرؤيةوضوح عدم

قشعريرة

باردتعرق

غيبوبة

ارتباك

باردةشاحبة بشرة

سعال

كآبة

دوخة

سريعةقلب ضربات

حمُى

الراسصداع

الجوعزيادة

غثيان

العصبية

كوابيس

النوبات

اهتزاز

واضحغير كالم

العطس

الحلقإلتهاب

عاديغير ضعف أو إرهاق

شيوعاًأقل

المثانةألم

عكرأو دموي بول
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نحث المؤلم أو الحارق أو الصعب التبول

التبولعلى متكرر

الجانب أو الظهر أسفل آالم

يبطئ األذنين في قصف

القلبضربات

نادر

البطنفي ارتياح عدم

الشهيةقلة

إسهال

إغماءنوبات

عام شعور ضحل ، سريع ، تنفس

ضيق أو عضلي ألم الراحة ، بعدم

التنفسفي

النعاس

الزائدةالجرعة أعراض

البطنفي ارتياح عدم

القلق

الرؤيةوضوح عدم للسكر ، مشابه السلوك ، تغيير

باردتعرق

غيبوبة

ارتباك

شاحبةباردة بشرة

الشهيةقلة

إسهال

النعاسالتركيز في صعوبة

المفرطالجوع

سريعةقلب ضربات

العام الشعور ضحل تنفس سريع ،

صداعالراحة بعدم

غثيانأو العضالت في آالم

العصبية
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كوابيس

راحةبدون نوم

النوبات

اهتزاز

واضحغير كالم

عاديغير نعاس

عاديغير ضعف أو إرهاق

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

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

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

عنها:أسئلة أي لديك كان إذا أو مزعجة كانت أو

شيوعااكثر

أو العضالت في آالم

المعدةفي العظام

التقيؤ

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.
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