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براميبيكسول
)ole) pex mi pra'كـ تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

يسبب العصبي الجهاز في اضطراب  ؛ (PDباركنسون مرض أعراض لعالج أخرى أدوية مع أو بمفرده براميبيكسول يستخدم

الحركات ، وتباطؤ والتصلب ، الجسم ، من أجزاء اهتزاز ذلك في بما  ، )والتوازنالعضالت في والتحكم الحركة في صعوبات

الساقين في الراحة عدم تسبب حالة  ؛ (RLSالساقين تململ متالزمة لعالج أيضاً  Pramipexoleيستخدم التوازن. ومشاكل

األدوية من فئة إلى ينتمي  Pramipexole. ء)االستلقاأو الجلوس وعند الليل في خاصة الساقين ، تحريك على قوي وحث

في للتحكم ضرورية الدماغ في طبيعية مادة وهو الدوبامين ، من بدال ًالعمل طريق عن يعمل إنه الدوبامين. ناهضات تسمى

الحركة.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

استخدام عند الفم. طريق عن ليأخذ  )المفعولطويل (المفعول ممتد لوحي وجهاز لوحي كجهاز  Pramipexoleيأتي

قرص تناول يتم ما وعادة اليوم ، في مرات ثالث العادي القرص تناول يتم ما عادة باركنسون ، مرض لعالج براميبريكسول

يتم ما عادة الساقين ، تململ متالزمة لعالج  pramiprexoleبراميبريكسول استخدام عند يومياً. واحدة مرة المفعول ممتد

براميبيكسول أقراص تستخدم ال النوم. موعد من ساعات ثالث إلى ساعتين قبل اليوم ، في واحدة مرة العادي القرص تناول

مع براميبيكسول تناول لكن بدونه ، أو الطعام مع براميبيكسول تناول يمكن الساقين. تململ متالزمة لعالج المفعول ممتدة

بعناية بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع الدواء. يسببه قد الذي الغثيان منع في يساعد قد الطعام

التوجيهات.حسب بالضبط براميبيكسول خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال بالكامل ؛ المفعول ممتدة أقراص ابتالع

كل مرة من أكثر جرعتك طبيبك يزيد أال المحتمل من تدريجيا.ً جرعتك ويزيد براميبيكسول من منخفضة بجرعة طبيبك سيبدأ

تناسبك.التي الجرعة إلى تصل أن قبل أسابيع عدة األمر يستغرق قد أيام. 7 إلى 4

األعراض ، تتفاقم قد العالج ، استمرار مع أنه تعلم أن فيجب الساقين ، تململ متالزمة لعالج براميبيكسول تتناول كنت إذا

إذا أو األعراض ساءت إذا بطبيبك اتصل الباكر. الصباح في تحدث قد أو الظهر ، بعد أو المساء من مبكر وقت في تبدأ وقد

الماضي.في عليه كانت عما مختلفة أوقات في الظهور في بدأت
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تناول في استمر الحاالت. هذه يعالج ال ولكنه الساقين تململ ومتالزمة باركنسون مرض أعراض في  Pramipexoleيتحكم

تتناول كنت إذا طبيبك. مع التحدث دون براميبيكسول تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى براميبيكسول

وقلة العضالت وتصلب واالرتباك الحمى من تعاني فقد الدواء ، تناول عن فجأة وتوقفت باركنسون مرض لعالج براميبيكسول

أو النوم في صعوبة والتعب ، واالكتئاب والقلق عادة ، بها تهتم التي األشياء أو المعتادة باألنشطة االهتمام أو االهتمام

تناول عن فجأة وتوقفت الساقين تململ متالزمة لعالج براميبيكسول تتناول كنت إذا األلم. أو التعرق أو النوم في االستمرار

الجرعة تقلل طبيبك أن المحتمل من الدواء. هذا تناول في تبدأ أن قبل عليه كانت مما أسوأ األعراض تصبح فقد الدواء ،

تدريجيا.

قد طبيبك. مع التحدث دون أخرى مرة الدواء تناول في تبدأ فال األسباب ، من سبب ألي براميبيكسول تناول عن توقفت إذا

تدريجياً.أخرى مرة جرعتك زيادة في األرجح على طبيبك يرغب

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 أحياناً الدواء هذا يوصف

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

براميبيكسول ،تناول قبل

الموجودة المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو براميبيكسول تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

النشطة.غير المكونات قائمة عن الصيدلي أو طبيبك اسأل المفعول ، ممتدة أقراص أو براميبيكسول أقراص في

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

والغثيان. العقلية واألمراض الحساسية أدوية  ؛ )تاجميت(سيميتيدين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد والمهدئات. منومة؛ حبوب المهدئات.  ؛ )ريجالن(ميتوكلوبراميد

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو

اضطراب أو عضالتك ، حركة في التحكم في مشكلة أو عقلي ، مرض من عانيت أن سبق أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الكلى.أمراض أو الدم ، ضغط انخفاض أو اإلغماء ، أو الدوخة ، أو الساقين ، تململ متالزمة بخالف النوم في

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

بطبيبك.

ال قد المعتادة. اليومية أنشطتك أثناء فجأة تغفو يجعلك قد أو بالنعاس تشعر يجعلك قد براميبيكسول أن تعلم أن يجب

براميبيكسول سيؤثر كيف تعرف حتى عالجك بداية في اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال فجأة. تغفو أن قبل بالنعاس تشعر

الشديد ، بالنعاس شعرت إذا أو السيارة ، ركوب أو التلفزيون مشاهدة مثل ما بشيء قيامك أثناء فجأة نمت إذا عليك.

طبيبك.مع تتحدث حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال بطبيبك. فاتصل

المشروبات تشرب كنت إذا طبيبك أخبر الدواء. هذا يسببه الذي النعاس من يزيد أن يمكن الكحول أن تعلم أن يجب

بانتظام.الكحولية

من كبيرة بسرعة تستيقظ عندما التعرق أو اإلغماء أو الغثيان أو الدوار أو الدوخة يسبب قد براميبيكسول أن تعلم أن يجب

عندكشيوعاً أكثر هذا االستلقاء. أو الجلوس وضعية
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إراحة مع ببطء السرير أو الكرسي من اخرج المشكلة ، هذه لتجنب جرعتك. زيادة عند أو براميبيكسول ، بتناول أوال ًابدأ

الوقوف.قبل دقائق لبضع األرض على قدميك

الساقين تململ متالزمة أو باركنسون مرض لعالج براميبيكسول مثل أدوية تناولوا الذين األشخاص بعض أن تعلم أن يجب

أو الحوافز من غيرها أو األكل ، في اإلفراط مشاكل أو الجنس ، أو بالتسوق متزايد اهتمام أو قمار ، بمشاكل أصيبوا

قد األشخاص كان إذا ما لمعرفة كافية معلومات توجد ال لهم. بالنسبة عادية غير أو قهرية كانت التي الشديدة السلوكيات

في صعوبة واجهت أو شديدة بدوافع شعرت إذا بطبيبك اتصل أخرى. ألسباب أو الدواء تناولوا ألنهم المشاكل بهذه أصيبوا

لم لو حتى بالطبيب االتصال من يتمكنوا حتى المخاطر هذه عن عائلتك أفراد أخبر السلوكيات. هذه من أي في التحكم

مشكلة.أصبح سلوكك أن تدرك

من منتفخة قطعاً أو منتفخاً قرصاً يشبه شيئاً تالحظ فقد المفعول ، ممتدة أقراصاً تتناول كنت إذا أنه تعلم أن يجب

بطبيبك.فاتصل باركنسون ، مرض أعراض تفاقم مع خاصة هذا ، حدث إذا البراز. في اللوحي الجهاز

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

ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة فتناول باركنسون ، مرض لعالج بانتظام براميبيكسول أقراص تتناول كنت إذا

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

المنسية.الجرعة

المعتادة جرعتك خذ الفائتة. الجرعة فتجاوز الساقين ، تململ متالزمة لعالج العادية براميبيكسول أقراص تتناول كنت إذا

الفائتة.الجرعة لتعويض التالية الجرعة تضاعف ال التالي. نومك موعد قبل ساعات 3 إلى 2 من

إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ جرعة ، وتفوت المفعول ممتدة براميبيكسول أقراص تتناول كنت إذا

جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز الفائتة ، الجرعة على ساعة 12 من أكثر مرت

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  Pramipexoleيسبب قد

تختفي:

غثيان

ضعف

دوخة

هبوطالتوازن ، فقدان

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

التذكرفي صعوبة

طبيعيةغير أحالم

المعدةمن حرقة
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إمساك

إسهال

جاففم

مؤلمةأو متيبسة أو منتفخة مفاصل

الساقينأو والذراعين الظهر في ألم

للتبولالملحة الحاجة أو التبول كثرة

التبولعند ألم أو التبول في صعوبة

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

الفور:

طبيعيةغير أفكار هياج ، عدواني ، سلوك ارتباك ،  ، )موجودةغير أصوات سماع أو أشياء رؤية (هلوسات

الرؤيةفي تغييرات

عليهاالسيطرة يمكنك ال التي الطبيعية غير الجسم وحركات حركات

لألمام االنحناء أو لألمام ، رقبتك انحناء مثل فيها ، التحكم يمكنك ال التي وقوفك أو جلوسك طريقة في التغييرات

المشي ،أو الوقوف أو الجلوس عند جانباً الميل أو الخصر ، عند

الكوالبلون أو أحمر أو داكن بول

العضالتحنان

األلمأو العضالت تصلب

العضالتضعف

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

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

الضوء.عن بعيداً العادية اللوحية األجهزة بتخزين قم . )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

ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.orgوصولهم.
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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 ،

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

السريعالقلب ضربات معدل

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

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن 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

راندأسماء

®ميرابيكس

ER®ميرابيكس

2022/02/15- 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.

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

a697029.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/5

http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


MedlinePlusالدواء معلومات براميبيكسول:صباحا11:18ً 4 ، /22/15

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر

a697029.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/6

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

	Untitled

