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بوساكونازول
)zole) a kon' 'sa poeكـ تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

البالغين لدى الجسم أنحاء جميع في تنتشر أن يمكن التي الخطيرة الفطرية االلتهابات من للوقاية  Posaconazoleيستخدم

لعالج أيضاً الفم طريق عن  Posaconazoleيستخدم العدوى. مكافحة على القدرة ضعف مع فوق وما سنتين بعمر واألطفال

والتي أكبر أو عاماً 13 أعمارهم تبلغ الذين والمراهقين البالغين لدى الخميرة عدوى ذلك في بما والحلق الفم في الخميرة عدوى

وهو . azoleالفطريات مضادات تسمى األدوية من فئة إلى  Posaconazoleينتمي أخرى. بأدوية بنجاح عالجها يمكن ال

للعدوى.المسببة الفطريات نمو إبطاء طريق عن يعمل

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

بواسطة الدواء تفكك لمنع األمعاء في الدواء يطلق (متأخر كإصدار  ، )سائل(التحرر سريع فموي كتعليق  Posaconazoleيأتي

والمعلق المفعول المتأخرة األقراص تناول يتم ما عادة فم. قبل من ليأخذ لإلفراز مؤجل فموي وكتعليق  ، )المعدةأحماض

التحرر سريع الفموي المعلق تناول يتم ما عادة اليوم. في واحدة مرة ثم األول اليوم في يومياً مرتين الطعام مع المتأخر الفموي

سريع الفموي المعلق تناول من تتمكن لم إذا الوجبة. بعد دقيقة 20 غضون في أو كاملة وجبة مع اليوم في مرات ثالث إلى مرة

التي المدة طبيبك سيحدد الزنجبيل. مثل حمضي غازي مشروب أو سائل غذائي مكمل مع فتناوله كاملة ، وجبة مع التحرر

الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس في بوساكونازول خذ الدواء. هذا الستخدام تحتاجها

ال التوجيهات. حسب بالضبط بوساكونازول خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ

بالتساوي.الدواء لخلط استخدام كل قبل جيداً الفم طريق عن المعلق برج قم

تتلقى ال قد جرعتك. لقياس بوساكونازول من التحرر سريع فموي تعليق مع تأتي التي الجرعات ملعقة دائماً استخدم

كل بعد بالماء جيداً الملعقة شطف يجب جرعتك. لقياس منزلية ملعقة تستخدم كنت إذا الدواء من الصحيحة الكمية

التخزين.وقبل استخدام

األقراص ابتالع من تتمكن لم إذا تسحقها. أو تمضغها أو تقسمها ال اإلطالق ؛ المتأخرة  Posaconazoleأقراص ابتالع

طبيبك.أخبر اإلصدار ، كاملة
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المجموعة مع يأتي الذي الخلط سائل فقط فاستخدمي المتأخر ، الفموي المعلق تستخدمان طفلك أو أنت كنت إذا

بقوة الخلط كوب في والسائل المسحوق رجي المتأخر. الفموي المعلق مسحوق إلى الخلط سائل من مل 9 أضف لتحضيره.

المرفقة بالحقنة الجرعة بقياس قم الخلط ، بمجرد تكتالت. أي على يحتوي وال عكراً المزيج يبدو أن يجب للخلط. ثانية 45 لمدة

إذا أو الجرعة كل تناول على قادرين غير طفلك أو أنت كنت إذا الخلط. من واحدة ساعة خالل الطعام مع الخليط خذ العدة. مع

بطبيبك.فاتصل الجرعة ، بعض بصق تم

منتج سوى تأخذ ال بالتبادل. استخدامه يمكن وال جسمك في مختلف بشكل الدواء بوساكونازول منتج كل يطلق

ذلك.عليك يجب أنه طبيبك قال إذا إال بوساكونازول من آخر منتج إلى تنتقل وال طبيبك وصفه الذي بوساكونازول

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

بوساكونازول ،تناول قبل

)ديفلوكان(فلوكونازول مثل للفطريات مضادة أخرى أدوية بوساكونازول ؛ من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر
أو  ، )إكسوليجيلنيزورال ، إكستينا ، (كيتوكونازول  ، )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول  ، )كريسيمبا(إيزافوكونازونيوم  ،

قائمة عن الصيدلي اسأل بوساكونازول. منتجات مكونات من أي أو أخرى أدوية أي سيميثيكون.  ؛ )فيفند(فوريكونازول

المكونات.

بروموكريبتين مثل إرغوتية أدوية  ، )كادويتفي ليبيتور ، (أتورفاستاتين التالية: األدوية من أياً تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

 ، )هايدرجين(ميسيالت إرغولويد  ، )ميغرانال ، 45DHE (ديهيدروإرغوتامين كابيرجولين ،  ، )بارلوديلسيكلوسيت ، (

 ؛  )Methergine( methylergonovineو ، )Migergotفي  ، Cafergotفي  ، (Ergomarإرغوتامين إرغونوفين ،

في زوكور ، (سيمفاستاتين  ؛ )Nuedextaفي (كينيدين  ؛ )أوراب(بيموزيد  ؛ )أدفيكورفي ألتوبريف ، (لوفاستاتين

إذا بوساكونازول تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من .  )Rapamune( sirolimusأو ؛ )فيتورينفي سيمكور ،

األدوية.هذه من أكثر أو واحداً تتناول كنت

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

(وتريازوالم وميدازوالم  )فاليوم(وديازيبام  )زاناكس(ألبرازوالم مثل البنزوديازيبينات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها
 ، )كارديبين(نيكارديبين فيلوديبين ،  ، )وغيرهاتيازاك ، كارتيا ، كارديزيم ، (الديلتيازيم مثل الكالسيوم قنوات حاصرات  ؛ )هالسيون

جينجراف ، (السيكلوسبورين  ؛ )وغيرهافيريالن ، كوفرا ، كاالن ، (وفيراباميل  ، )بروكاردياآر ، سي أفيديتاب أداالت ، (نيفيديبين

 ، ERYC ، EES ، (Erythrocinاالريثروميسين  ؛ )أتريبالفي سوستيفا ، (إيفافيرينز  ؛ )النوكسين(الديجوكسين  ؛ )سانديمونينيورال ،

(ريتونافير  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين  ؛ )جلوكوترول(غليبيزيد  ؛  )Lexiva( fosamprenavir ،)وغيرها
ماركويبو (وفينكريستين فينبالستين.  ؛ )Prografآر ، إكس إنفارسوس أستاغراف ، (تاكروليموس  ؛ )رياتاز(أتازانافير مع مأخوذ  )نورفير

(إيزوميبرازول أو  )تاجاميت(سيميتيدين تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر الفم ، طريق عن بوساكونازول معلق تتناول كنت إذا . )كيت
إخبار من تأكد لذا بوساكونازول ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد . )ريجالن(ميتوكلوبراميد أو  )فيموفوفي نيكسيوم ،

بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك

هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية جميع عن طبيبك إخبار من تأكد لذا الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو

طبيبك إخبار من تأكد لذا الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد القائمة.

أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية جميع عن

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك

[الفركتوز لتكسير الالزم البروتين إلى الجسم فيها يفتقر وراثية حالة (الفركتوز تحمل عدم من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر
 ،])السوربيتولمثل المحليات بعض في الموجود الفاكهة سكر
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الفركتوز.تحمل عدم من تعاني كنت إذا الفم طريق عن المعلق بوساكونازول تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من

قد نادرة قلبية مشكلة (األمد طويلة  QTفترة انتظامها ؛ عدم أو القلب ضربات في بطء من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

من منخفضة مستويات الدموية. الدورة في مشاكل  ؛ )المفاجئالموت أو اإلغماء أو القلب ضربات انتظام عدم تسبب

الكبد.أو الكلى أمراض أو دمك ؛ في البوتاسيوم أو المغنيسيوم أو الكالسيوم

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

بطبيبك.فاتصل

يمكن بوساكونازول. الفم طريق عن معلق تناولك أثناء الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام عن طبيبك اسأل

أسوأ.بوساكونازول من الجانبية اآلثار يجعل أن للكحول

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

الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ المتأخر ، أو الفوري الفموي التعليق تتناول كنت إذا

الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً

المنسية.

في ذلك كان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة فتناول اإلطالق ، المتأخرة األقراص تتناول كنت إذا

جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، الجرعة من ساعة 12 غضون

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Posaconazoleيسبب قد

تختفي:

حمُى

الراسصداع

اهتزازأو قشعريرة

دوخة

ضعف

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

إسهال

التقيؤ

المعدةفي آالم

إمساك

المعدةمن حرقة

متسرع
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متشوقمتلهف،

العضالتأو الظهر آالم

الحلقأو الفم أو الشفاه على تقرحات

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

التعرقزيادة

األنففي نزيف

سعال

الحلقإلتهاب

قسم في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل الخاصة ، الوقائية اإلجراءات

عاديغير نزيف أو كدمات

الشديدالتعب

الطاقةنقص

الشهيةفقدان

غثيان

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

العينينأو الجلد اصفرار

االنفلونزااعراض تشبه باعراض

الداكنالبول

شاحببراز

منتظمةغير أو متقطعة أو سريعة قلب ضربات

للوعيمفاجئ فقدان

التنفسفي ضيق

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

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

اإلطالق.الفوري الفموي التعليق تجمد ال . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة

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

األمانأغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من
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وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الدواء ضع الفور وعلى

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

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

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

جسمك استجابة من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لبوساكونازول.

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

بطبيبك.فاتصل بوساكونازول ، تناول من االنتهاء بعد العدوى أعراض من تعاني تزال ال كنت

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

®نوكسافيل

®نوكسافيلمسحوق

2021/08/15- 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.
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.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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https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

