
Primacorحقن
)(CMIالمستهلك طب معلومات ملخص

الصيدلي.أو طبيبك إلى تحدث الدواء ، هذا استخدام بشأن قلقاً كنت إذا التفاصيل. من مزيد التالية الصفحة في  CMIالكامل ال

؟Primacorأستخدم لماذا 1.

الشديد.االحتقاني القلب لفشل األمد قصير للعالج  Primacorيستخدم . Lactate Milrinoneالفعالة المادة على  Primacorيحتوي

الكامل. CMIفي  ؟Primacorأستخدم لماذا 1. القسمانظر المعلومات ، من لمزيد

؟Primacorاستخدام قبل أعرفه أن يجب الذي ما 2.

.CMIنهاية في المدرجة المكونات من أي أو بريماكور قبل من تحسسي فعل رد أي لديك كان إذا تستخدمه ال

أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا أو أخرى ، أدوية أي تتناول أو أخرى ، طبية حالة أي من تعاني كنت إذا طبيبك إلى تحدث

الطبيعية.الرضاعة

الكامل. CMIفي  ؟Primacorاستخدام قبل أعرفه أن يجب الذي ما 2. القسمانظر المعلومات ، من لمزيد

أخرى؟أدوية أتناول كنت لو ماذا 3.

عمله.طريقة على وتؤثر  Primacorمع األدوية بعض تتداخل قد

الكامل. CMIفي  أخرى؟أدوية أتناول كنت لو ماذا 3. القسمفي األدوية بهذه قائمة توجد

؟Primacorأستخدم كيف 4.

الحقن. من سلسلة شكل على لك إعطاؤه يتم المستشفى. في لك  Primacorإعطاء يتم ما عادة•

الكامل. CMIفي  ؟Primacorأستخدم كيف 4. القسمفي التعليمات من مزيد على العثور يمكن

؟Primacorاستخدام أثناء أعرفه أن يجب الذي ما 5.

التياألشياء

تفعلأن ينبغي

.Primacorتستخدم أنك تزوره صيدلي أو أسنان طبيب أو طبيب أي ذكر•

التياألشياء

تفعلأن ينبغي ال

أي أو المماثلة األدوية أو الميلرينون تجاه حساسية من تعاني كنت إذا  Primacorاستخدام عدم يجب•

النشرة.هذه نهاية في المذكورة المكونات من

االستخدامأو القيادة

اآلالت

عليك. Primacorيؤثر كيف تعرف حتى أدوات أو آالت أي استخدام أو القيادة قبل حذراً كن•

الشرب

كحول

متوفرغير•

بيعتني

دوائك

30 الحرارة درجة تتجاوز ال حيث وجاف بارد مكان في أنه من فتأكد  Primacorتخزين إلى بحاجة كنت إذا•

مئوية.درجة

بالتبريد.تقم ال•

الكامل. CMIفي  ؟Primacorاستخدام أثناء أعرفه أن يجب الذي ما 5. القسمانظر المعلومات ، من لمزيد

جانبية؟آثار هناك هل 6.

الصدر ، في وألم والدوخة ، الدم ، ضغط وانخفاض القلب ، ضربات انتظام عدم  Primacorحقن أثناء بها تشعر قد التي التأثيرات تشمل

آثار هناك هل 6. القسمانظر جانبية ، آثار أي لديك كان إذا فعله يجب ما ذلك في بما المعلومات ، من لمزيد الجلدي. والطفح والصداع ،

الكامل. CMIفي  جانبية؟
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Source : New Zealand Medicines Authority

www.911globalmeds.com/buy-milrinone-lactate-primacor-online
https://www.medsafe.govt.nz/Consumers/cmi/p/primacor.pdf


Primacorحقن
الكتاتميلرينون :)نشطةمكونات

قصور لعالج المستخدمة األخرى األدوية من حساسية لديهم•

االحتقاني.القلب )(CMIالمستهلك طب معلومات
يجب .Primacorاستخدام حول مهمة معلومات النشرة هذه توفر

ترغب كنت إذا الصيدلي أو طبيبك إلى التحدث أيضاً عليك

أو مخاوف أي لديك كان إذا أو المعلومات من مزيد في

.Primacorاستخدام حول أسئلة

الجانبية. اآلثار ببعض اإلصابة لخطر معرضاً تكون قد العالج ، أثناء

معلومات انظر مراقبتها. وكيفية المخاطر هذه تفهم أن المهم من

؟ جانبيةآثار أي هناك هل 6. القسمتحت إضافية

النشرة:هذه في المعلومات تجد أين
والرضاعةالحمل

؟Primacorأستخدم لماذا1.

؟Primacorاستخدام قبل أعرفه أن يجب الذي ما2.

أخرى؟أدوية أتناول كنت لو ماذا3.

؟Primacorأستخدم كيف4.

؟Primacorاستخدام أثناء أعرفه أن يجب الذي ما5.

جانبية؟آثار أي هناك هل6.

المنتجتفاصيل7.

الحمل.تنوين أو حامال ًكنت إذا طبيبك استشيري

اإلرضاع.تنوي أو مرضعة كنت إذا طبيبك إلى تحدث

إذا إال مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا  Primacorإعطاء ينبغي ال

عليها.تنطوي التي والفوائد المخاطر وطبيبك أنت ناقشت

ما أو طفلك يؤذي أن يمكن  Primacorكان إذا ما المعروف غير من؟Primacorأستخدم لماذا 1.

الثدي.حليب في موجوداً كان إذا
الكتات.ميلرينون النشط العنصر على  Primacorيحتوي

القلب لفشل األمد قصير للعالج  Primacorيستخدم

ضخ في القلب فيها يفشل حالة هذه الشديد. االحتقاني

هذه أعراض تشمل الجسم. حول الدم من كافية كمية

في السوائل وتراكم التنفس وضيق الضعف الحالة

األزرق.اللون إلى الجلد لون وتغير األنسجة

أخرى؟أدوية أتناول كنت لو ماذا 3.

في بما أخرى ، أدوية أي تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

بدون تشتريها غذائية مكمالت أو فيتامينات أو أدوية أي ذلك

األطعمة متجر أو ماركت السوبر أو الصيدلية من طبية وصفة

الصحية.

من الدم إخراج على الحفاظ في أيضاً  Primacorيساعد

القلب.جراحة بعد المرضى لدى القلب

أو األدوية من متأكداً تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر

إذا وما تتناولها التي الغذائية المكمالت أو الفيتامينات

.Primacorعلى تؤثر كانت
بها يضخ التي الكفاءة تحسين على  Primacorيساعد

جسمك.أنحاء جميع في الدم قلبك
؟Primacorأستخدم كيف 4.

بها تعمل التي القوة زيادة طريق عن  Primacorيعمل

الدم بتدفق للسماح الدموية األوعية وفتح قلبك عضالت

أكبر.بحرية

تستخدم  /تأخذكم

يتم المستشفى. في لك  Primacorإعطاء يتم ما عادة•

التالي:النحو على الحقن من كسلسلة إعطاؤك

الكبار:•
استخدام قبل أعرفه أن يجب الذي ما 2.

Primacor؟
األوليةالجرعة

ا تحذيرات

إذا: Primacorتستخدم ال

دقائق.10 مدى على ببطء واحدة حقنة إعطاء يتم

الثانيةالجرعة

ا من أي أو الكتات ، ميلرينون من حساسية لديك•

النشرة.هذه نهاية في المذكورة المكونات

استخدام يمكنك أنه من للتأكد المكونات من دائماً تحقق•

الدواء.هذا

أو األورطي الشريان انسداد (معينة خطيرة مشاكل لديك•

.)الرئويالصمام مرض
وطبيبك أنت ناقشت إذا إال مرضعة ، أو حامال ًكنت•

المتضمنة.والفوائد المخاطر

ببطء وحقنه الوريدية بالسوائل بريماكور تخفيف سيتم

48 إلى تصل لمدة  "التسريب"هذا يستمر قد الوريد. في

حالتك.شدة على المستخدمة الجرعة تعتمد ساعة.

األطفال.في  Primacorباستخدام ينصح ال

بريماكورتستخدم   /تأخذمتى

لك إعطاؤه يتم المستشفى. في لك  Primacorإعطاء يتم ما عادة

الحقن.من سلسلة شكل على

Primacorمن الكثير تستخدم كنت إذاكنت:إذا طبيبك استشر

أخرىطبية حاالت أي لديك•

أخرىحالة ألي أدوية أي تناول•

الكلىأمراض من يعانون•

أخرىقلبية حالة من بالفعل تعاني•

تحتاج فقد بريماكور ، من الكثير استخدمت أنك تعتقد كنت إذا

عاجلة.طبية عناية إلى

ضغط انخفاض إلى بريماكور من جداً عالية جرعة تؤدي قد

 Primacorجرعة تقليل يتم قد ذلك ، حدوث حالة في الدم.

مؤقتاً.التسريب إيقاف أو
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خطورةأقل جانبية آثارالفور:على عليك يجب

طريق عن (السموم معلومات بمركز اتصل•

أوأستراليا ، في  )1126 13 بالرقم االتصال

764766  )0800الرقم على الوطني السموم بمركز اتصل•

POISON )0800  أونيوزيلندا ، في

أوبطبيبك ، اتصل•

لك.مستشفى أقرب في الطوارئ قسم إلى اذهب•

أفعلماذاخطورةأقل جانبية آثار

بها تشعر قد التي التأثيرات تشمل

يلي:ما  Primacorحقن أثناء

إلىتحدث

كنتإذا طبيب

منأي لديك

أقلهذه

جادجانب

وتأثيرات

يقلقونك.هم

القلبضربات انتظام عدم•

منخفضدم ضغط•

والدوخةالرأس خفة•

صدرألم•

الصداع•

جلديطفح•

هناك تكن لم لو حتى بذلك القيام عليك يجب

التسمم.أو االنزعاج عالمات

استخدام أثناء أعرفه أن يجب الذي ما 5.

Primacor؟
بالحساسية:المتعلقة

متسرع•

حادةربو نوبة•

الكأل.حمى•

تفعلهاأن يجب أشياء

كنت:إذا الفور على بطبيبك اتصل

لك. Primacorإعطاء أثناء يرام ما على تشعر ال•

لدى أعاله مذكورة غير أخرى جانبية آثار أيضاً تحدث قد

األشخاص.بعض
تستخدم أنك تزوره صيدلي أو أسنان طبيب أو طبيب أي ذكر

Primacor.
يجعلك قد آخر شيء أي الحظت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

بتوعك.تشعر فعلهاعليك يجب ال أشياء

حساسية من تعاني كنت إذا  Primacorاستخدام عدم يجب•

المكونات من أي أو المماثلة األدوية أو الميلرينون تجاه

النشرة.هذه نهاية في المذكورة

بعض لدى هنا مدرجة غير أخرى جانبية آثار تحدث قد

األشخاص.

الجانبيةاآلثار عن اإلبالغ

اآلالتاستخدام أو القيادة
منها ، تعاني جانبية آثار أي بشأن الطبية المشورة تلقيك بعد

عبر العالجية السلع إدارة إلى الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك

علىاإلنترنت

problems-reporting/www.tga.gov.au  واستراليا في/ 
reporting/https://nzphvc.otago.ac.nz  من نيوزيلندا. في

من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات

حتى أدوات أو آالت أي استخدام أو القيادة قبل حذراً كن

عليك. Primacorيؤثر كيف تعرف

بكالخاص بالدواء العناية

المستشفى.في وإدارته  Primacorتخزين يتم ما عادة

تقرر أن قبل الصيدلي أو طبيبك إلى التحدث من دائماً تأكد

بك.الخاصة األدوية من أي تناول عن التوقف في أنه من فتأكد  Primacorتخزين إلى بحاجة كنت إذا•

درجة 30 الحرارة درجة تتجاوز ال حيث وجاف بارد مكان

مئوية.

بالتبريد.تقم ال•

العناية كيفية حول الكرتون في الموجودة التعليمات اتبع•

صحيح.بشكل بأدويتك

المنتجتفاصيل 7.

طبيب.بوصفة فقط متوفر الدواء هذا

بريماكوريحتوي ماذاإليها.الوصول الصغار األطفال يستطيع ال حيث بها احتفظ

لديك كان إذا . Primacorعلى المتاحة المعلومات كل ليست هذه

طبيبك اسأل شيء ، أي من متأكداً تكن لم أو األسئلة من المزيد

الممرضة.أو الصيدلي أو

النشطالعنصر

)الرئيسيالمكون (

مل  /مجم1 الكتات ميلرينون

أخرىمكونات

)فعالةغير مكونات (

الجلوكوز

للحقنماء

الالكتيكحمض

الصوديومهيدروكسيد

جانبية؟آثار هناك هل 6.

آثار أي واجهت إذا جانبية. آثار األدوية لجميع يكون أن يمكن

بعض تحتاج قد ذلك ، ومع ومؤقتة. طفيفة فمعظمها جانبية ،

طبية.عناية إلى الجانبية اآلثار

ينطبقالالمحتملةالحساسية مسببات
اسأل ذلك ، إلى بحاجة كنت وإذا أدناه ، المعلومات انظر

اآلثار حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك

أي تجاه حساسية من تعاني كنت إذا الدواء هذا تتناول الالجانبية.

المكونات.هذه من االحتقاني القلب بفشل المصابين األشخاص معظم  Primacorيساعد

األشخاص.بعض لدى فيها مرغوب غير آثار له يكون قد ولكن الشديد ،
بريماكورتبدو كيف

يكونون األحيان بعض في جانبية. آثار لها األدوية جميع

Primacorباهت أصفر إلى اللون عديم شفاف محلول .هوكذلك.ليسوا األحيان معظم وفي جادون ،
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امبوالت.10 على تحتوى علبة

10372R AUST مل: 10   /مجم10 بريماكور حقن

Primacorيوزع الذي

قبل: من أستراليا في  Primacorتوريد يتم

Road Talavera  12-24ltd pty australia 

aventis-Sanofi

رقم 2113 ويلز ساوث نيو بارك ، ماكواري

1800818806المجاني: المتصل

قبل: من نيوزيلندا في  Primacorتوريد يتم

Tower Wells & James Limited zealand 

new aventis-sanofi

كاوليشارع 56

أوكالندإليرسلي ،

0800283684المجاني: االتصال رقم

2021أبريل في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم

ccdsv7-cmiv3-28apr21-Primacor

تجاريةعالمة  *
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