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هام:تحذير

عند خاصة القلبية ، النوبة أو الوفاة خطر من تزيد ميكسيليتين ، عقار مثل النظم ، الضطراب المضادة األدوية أن عن اإلبالغ تم

في باضطراب اإلصابة فرصة من  Mexiletineعقار يزيد قد الماضيين. العامين خالل قلبية بنوبة أصيبوا الذين األشخاص

القلب ضربات انتظام عدم من يعانون ال الذين األشخاص يساعد أنه يثبت ولم  )القلبضربات انتظام عدم (القلب ضربات

القلب ضربات انتظام عدم من يعانون الذين األشخاص لعالج فقط  Mexiletineاستخدام يجب أطول. لفترة العيش على

الحياة.يهدد الذي

.mexiletineتناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

 Mexiletineيوجد . )الطبيعيةغير القلب إيقاعات (البطيني القلب ضربات انتظام عدم من معينة أنواع لعالج  Mexiletineيستخدم

إيقاع لتثبيت القلب في الكهربائية اإلشارات بعض منع طريق عن يعمل وهو النظم. اضطراب مضادات تسمى األدوية من فئة في

القلب.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

بعض يتناوله قد ساعات. 8 كل اليوم ، في مرات ثالث تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة  Mexiletineيأتي

تناول يجب المكسيليتين. باستخدام القلب ضربات انتظام عدم على السيطرة بمجرد ساعة ، 12 كل يومياً ، مرتين األشخاص

Mexiletine  خذ المعدة. اضطراب لمنع للحموضة مضاد أو الطعام معmexiletine  اتبع يوم. كل تقريبا األوقات نفس في

خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات

mexiletine  طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط

وطالما الوقت هذا خالل بعناية طبيبك سيراقبك . mexiletineبـ عالجك تبدأ عندما المستشفى إلى إدخالك يتم أن المحتمل من

أو تدريجيا ًجرعتك ويزيد  mexiletineمن متوسطة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من . mexiletineتناول في تستمر أنك

أيام.ثالثة إلى يومين كل واحدة مرة من أكثر ليس ينقصها ،

ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  mexiletineتناول في استمر يعالجها. ال لكنه القلب ضربات انتظام عدم على ميكسيليتين يسيطر

فأنت ، mexiletineتناول عن فجأة توقفت إذا طبيبك. مع التحدث دون  mexiletineتناول عن تتوقف
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أسوأ.الحالة تصبح قد

الدواءلهذا استخدامات هناك

طبيبك إلى تحدث . )السكريمرض عن الناجم األعصاب تلف (السكري العصبي االعتالل لعالج أيضاً  Mexiletineيستخدم

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،mexiletineأخذ قبل

في المكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو يدوكائين أو  mexiletineمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

mexiletine . المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

األلمنيوم هيدروكسيد  ؛ )دياموكس(أسيتازوالميد يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

إسجيك ، كافيرجوت ، (الكافيين على تحتوي التي األدوية  ؛ )زيبانويلبوترين ، (بوبروبيون  ؛ )Motofenفي  ، Lonoxفي  ، Lomotilفي (األتروبين  ؛ )باسيرونكوردارون ، (أميودارون  ؛ )آخرونميالنتا ، مالوكس ، جافيسكون ، (والمغنيسيوم

(ليفوفلوكساسين  ، )سيبرو(سيبروفلوكساسين مثل الفلوروكينولونات  ؛ ء)الماحبوب (البول مدرات  ؛ )أنافرانيل(كلوميبرامين  ؛ )تاجميت(سيميتيدين  ؛ )تريميتونكلور (كلورفينيرامين  ؛ )وغيرهانورجيسيك ، نودوز ، فيوريسيت ، بلس ، إسجيك

(الفينيتوين الفينوباربيتال. لأللم. المخدرة األدوية  ؛ )ريجالن(ميتوكلوبراميد  ؛ )أوركسهيبريكس ، (الميثينامين  ؛ )هالدول(هالوبيريدول  ؛ )فلوكسين(أوفلوكساسين  ، )نوروكسين(نورفلوكساسين  ، )أفيلوكس(موكسيفلوكساسين  ، )ليفاكين

(فلوكستين  ، )سيمبالتا(دولوكستين مثل  )(SSRIsاالنتقائية السيروتونين امتصاص مثبطات بعض  ؛ )كاليترافي نورفير ، (ريتونافير  ؛ )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين  ؛ )ريثمول(بروبافينون  ؛ )Urocit-(Kالبوتاسيوم سترات  ؛ )فينيتيكديالنتين ،

بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تيكليد(تيكلوبيدين و  ؛ )Theochron ، Theolair ، (Uniphylالثيوفيلين  ؛ )الخبزصودا النعناع ، صودا (الصوديوم بيكربونات  ؛ )باكسيل(وباروكستين فلوفوكسامين ،  ، )سارافيمبروزاك ،

ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )ريثمول(بروبافينون القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، mexiletineمع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو

النعناع ، صودا (الصوديوم بيكربونات  ؛ )باكسيل(وباروكستين فلوفوكسامين ،  ، )سارافيمبروزاك ، (فلوكستين  ، )سيمبالتا(دولوكستين مثل  )(SSRIsاالنتقائية السيروتونين امتصاص مثبطات بعض  ؛ )كاليترافي نورفير ، (ريتونافير  ؛ )ريماكتان

مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تيكليد(تيكلوبيدين و  ؛ )Theochron ، Theolair ، (Uniphylالثيوفيلين  ؛ )الخبزصودا

mexiletine ،  السيروتونين امتصاص مثبطات بعض  ؛ )كاليترافي نورفير ، (ريتونافير  ؛ )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين  ؛ )ريثمول(بروبافينون القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا

(تيكلوبيدين و  ؛ )Theochron ، Theolair ، (Uniphylالثيوفيلين  ؛ )الخبزصودا النعناع ، صودا (الصوديوم بيكربونات  ؛ )باكسيل(وباروكستين فلوفوكسامين ،  ، )سارافيمبروزاك ، (فلوكستين  ، )سيمبالتا(دولوكستين مثل  )(SSRIsاالنتقائية

تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، mexiletineمع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تيكليد

قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تيكليد(تيكلوبيدين و  ؛ )Theochron ، Theolair ، (Uniphylالثيوفيلين  ؛ )الخبزصودا النعناع ، صودا (الصوديوم بيكربونات القائمة. هذه في

 ، Theochron ، (Uniphylالثيوفيلين  ؛ )الخبزصودا النعناع ، صودا (الصوديوم بيكربونات القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، mexiletineمع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل

Theolair( تيكلوبيدين و  ؛)مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تيكليدmexiletine ،  التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ،

النوبات.أو الكبد أمراض أو الدم ضغط انخفاض أو القلب قصور أو قلبية نوبة من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

فاتصل  ، mexiletineتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

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

ميكسيليتين.

يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال الدوخة. أو بالدوار تصاب يجعلك قد مكسيليتين أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا

الدواء.هذا فعالية من السجائر تدخين يقلل قد التبغ. منتجات تستخدم كنت إذا طبيبك أخبر

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء الكافيين على تحتوي التي المشروبات شرب حول طبيبك إلى تحدث

منتجات أو اللحوم أو الخضار أو البري التوت أو الحمضيات من كبيرة كميات تتناول كنت إذا أو نباتياً كنت إذا طبيبك أخبر

فاستمربانتظام ، األطعمة هذه من كبيرة كميات تأكل ال كنت إذا األلبان.
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العادي.الغذائي نظامك

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

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

غثيان

التقيؤ

المعدةمن حرقة

الشهيةفي تغيرات

الدوخةأو الدوار

فيهالتحكم يمكنك ال جسمك من جزء اهتزاز

التنسيقفقدان

بالوخزإحساس أو خدر

الراسصداع

الرؤيةوضوح عدم

العصبية

الكالمصعوبة

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

متسرع

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:

القلبضربات انتظام عدم

صدرألم

الشديدالتعب

عاديةغير كدمات أو نزيف

الطاقةنقص

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

العينينأو الجلد اصفرار

االنفلونزااعراض تشبه باعراض
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الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثار ميكسيليتين يسبب 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

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

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

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[

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

النعاس

ارتباك

غثيان

إغماء

دوخة

بالوخزإحساس أو خدر

منتظمةغير أو سريعة أو بطيئة قلب ضربات

غيبوبة

المفاجئالموت

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للمكسيليتين.

a607064.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/4

http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


 :Mexiletineالمخدراتعن معلومات  MedlinePlusمساء3:56ً 14 ، /22/4

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

¶®Mexitilال

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

2016/08/15- 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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر

a607064.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

