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ميرابيغرون
)ron) beg' 'a mirباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

عضالت فيها تنقبض حالة (المثانة نشاط فرط لعالج   )solifenacin )Vesicareمعباالشتراك أو بمفرده  Mirabegronيستخدم

عند  )التبولفي التحكم على القدرة وعدم للتبول الملحة والحاجة المتكرر التبول وتسبب عليه السيطرة يمكن ال بشكل المثانة

أو الشوكي النخاع أو الدماغ مشكلة عن الناتجة المثانة في التحكم حالة (العصبية النافصة نشاط فرط لعالج يستخدم أنه كما البالغين.

وهو األدرينالية. 3 بيتا ناهضات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي ميرابيغرون فوق. فما سنوات 3 بعمر األطفال عند  )األعصاب

المنضبط.غير أو المتكرر أو العاجل التبول لمنع المثانة عضالت إرخاء طريق عن يعمل

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

تناول يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ المفعول ممتد وكتعليق  )المفعولطويل (المفعول ممتد لوحي كجهاز  Mirabegronيأتي

الطعام مع المعلق تناول يتم ما عادة األطفال. عند يومياً واحدة مرة الطعام ومع للبالغين يومياً واحدة مرة طعام بدون أو مع األقراص

بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في  mirabegronخذ اليوم. في واحدة مرة

أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط ميرابيغرون خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ،

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال بالماء ؛ كاملة المفعول ممتدة أقراص ابتالع

لم إذا جهاز عن الصيدلي اسأل الممتد. اإلصدار تعليق من بدقة جرعتك وأخذ لقياس الفموية الجرعات جهاز استخدام المهم من

التعليق. أعلى الموجودة الرغوة تختفي حتى دقيقتين إلى دقيقة لمدة اتركها ثم واحدة ، دقيقة لمدة بقوة الزجاجة رجي توفيره. يتم

جهاز استخدم الرغوة. تختفي حتى واتركها واحدة دقيقة لمدة أخرى مرة بقوة الزجاجة برج قم جيداً ، الحبيبات تختلط لم إذا

في استخدم الحق ؛ لوقت الجرعات حقنة في بالجرعة تحتفظ ال قياسك. في فقاعات أي وتجاهل التعليق لرسم الفموية الجرعات

واتركه الصنبور بماء اشطفه ثم لطيف ، بصابون الفموية الجرعات جهاز اغسل استخدام ، كل بعد التحضير. بعد ساعة 1 غضون

يوم.كل واحدة دقيقة لمدة الزجاجة برج قم أكثر ، أو يومين لمدة المعلق استخدام يتم لم إذا الهواء. في يجف

به تشعر ما حول طبيبك إلى تحدث تواجهها. التي الجانبية واآلثار األعراض في التحكم مدى على اعتماداً جرعتك ، طبيبك يزيد قد

.Mirabegronبـ عالجك أثناء
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8 األمر يستغرق قد الحاالت. هذه يعالج ال لكنه العصبي ، النشاط فرط أو المثانة نشاط فرط أعراض في  Mirabegronيتحكم

عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى ميرابيغرون تناول في استمر . mirabegronلـ الكاملة بالفائدة تشعر أن قبل أكثر أو أسابيع

طبيبك.مع التحدث دون ميرابيغرون تناول

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

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

ميرابيغرون ،أخذ قبل

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

قائمة على للحصول المريض معلومات من تحقق أو الصيدلي اسأل والتعليق. المفعول الممتدة ميرابيغرون أقراص

بالمكونات.

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

 ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

(داريفيناسين مثل المثانة نشاط لفرط أخرى أدوية  ؛ )تامبوكور(فليكاينيد  ؛ )النوكسين(الديجوكسين  ؛ )نوربرامين(ديسيبرامين
 ، )ديترول(تولتيرودين  ، )(VESIcareسوليفيناسين  ، )أوكسيترولجلينيك ، (بوتينين أوكسي  ، )توفياز(فيزوتيرودين  ، )إنابليكس

تغيير إلى طبيبك يحتاج قد وثيوريدازين.  ؛ )دوتوبرولفي توبرول ، لوبريسور ، (ميتوبرولول  ؛ )ريثمول(بروبافينون وتروسبيوم ؛

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات

التدفق من البول يمنع المثانة قاعدة في انسداد (المثانة مخرج في انسداد من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

الكبد.أو الكلى أمراض أو الدم ، ضغط ارتفاع  ، )البولمجرى ضعف أو   /والمثانة إفراغ في صعوبة ويسبب المثانة خارج بحرية

بطبيبك.فاتصل ميرابيغرون ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

العالج.أثناء بانتظام الدم ضغط بفحص طبيبك سيقوم بميرابيغرون. عالجك أثناء يرتفع قد دمك ضغط أن تعلم أن يجب

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

فتخطها الفائتة ، الجرعة على ساعة 12 من أكثر مر إذا تتذكرها. حالما فتناولها الفائتة ، الجرعة على ساعة 12 من أقل مضى إذا

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

دوخة

جاففم

إمساك

الظهرفي ألم

المفاصلالم

)سوليفيناسينمع استخدامه عند خاصة (البول مجرى ضعف أو المثانة ، إفراغ صعوبة

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

حكة.جلدي ، طفح شرى ، البلع ، أو التنفس في صعوبة الحلق ، أو اللسان الشفتين ، الوجه ، انتفاخ

المتكررأو العاجل أو المؤلم أو الصعب التبول

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

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

درجة في اللوحية األجهزة بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

إلى تصل لمدة الغرفة حرارة درجة في المعلق بتخزين قم . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة حرارة

للتعليق.الصيدلي تحضير تاريخ بعد يوماً 28

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
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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

خفقانأو سريعة قلب ضربات

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

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

Myrbetriq®

2021/06/15- 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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