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موكسيفلوكساسينحقن
)sin) 'a flox i '' moxباسم تنطق

هام:تحذير

األنسجة تمزق (الوتر في تمزق حدوث أو  )بالعضلةالعظام تربط التي الليفية األنسجة تورم (األوتار بالتهاب اإلصابة خطر من موكسيفلوكساسين حقن استخدام يزيد

من أخرى أجزاء في أو كاحلك مؤخرة أو يدك أو كتفك أوتار على المشاكل هذه تؤثر قد ذلك. بعد أشهر مرات لعدة أو العالج أثناء  )بالعضلةالعظم تربط التي الليفية

إذا طبيبك أخبر عاماً. 60 عن أعمارهم تزيد الذين األشخاص لدى أعلى يكون الخطر ولكن عمر ، أي في لألشخاص األوتار تمزق أو األوتار التهاب يحدث قد جسمك.

حالة (الروماتويدي المفاصل التهاب مثل األوتار أو المفاصل في اضطراب كلوي؛ مرض ذلك ؛ إجراء لك سبق أو رئة أو قلب أو كلية زرع عملية أجريت قد كنت

تتناول كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر منتظم. بدني نشاط في تشارك كنت إذا أو  ؛ )الوظيفةوفقدان والتورم األلم يسبب مما مفاصله ، الجسم فيها يهاجم

اللتهاب التالية األعراض من أي من تعاني كنت إذا . )رايوس(بريدنيزون أو  )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل أو ديكساميثازون مثل الحقن أو الفم طريق عن المنشطات

أياً واجهت إذا العضالت. تحريك في صعوبة أو تصلب أو ألم أو تورم أو ألم الفور: على بطبيبك واتصل واسترح موكسيفلوكساسين حقن استخدام عن فتوقف األوتار ،

الوتر ، منطقة في فرقعة أو بفرقعة الشعور أو سماع طارئ: طبي عالج على واحصل موكسيفلوكساسين حقن استخدام عن فتوقف األوتار ، لتمزق التالية األعراض من

واسترح موكسيفلوكساسين حقن استخدام عن توقف المصابة. المنطقة على الوزن الحمل أو الحركة على القدرة عدم أو الوتر ، منطقة في إصابة بعد كدمات أو

حقن استخدام عن فتوقف األوتار ، لتمزق التالية األعراض من أياً واجهت إذا العضالت. تحريك في صعوبة أو تصلب أو ألم أو تورم أو ألم الفور: على بطبيبك واتصل

على القدرة عدم أو الوتر ، منطقة في إصابة بعد كدمات أو الوتر ، منطقة في فرقعة أو بفرقعة الشعور أو سماع طارئ: طبي عالج على واحصل موكسيفلوكساسين

صعوبة أو تصلب أو ألم أو تورم أو ألم الفور: على بطبيبك واتصل واسترح موكسيفلوكساسين حقن استخدام عن توقف المصابة. المنطقة على الوزن الحمل أو الحركة

أو سماع طارئ: طبي عالج على واحصل موكسيفلوكساسين حقن استخدام عن فتوقف األوتار ، لتمزق التالية األعراض من أياً واجهت إذا العضالت. تحريك في

المصابة.المنطقة على الوزن الحمل أو الحركة على القدرة عدم أو الوتر ، منطقة في إصابة بعد كدمات أو الوتر ، منطقة في فرقعة أو بفرقعة الشعور

تناول عن التوقف بعد حتى يزول ال قد األعصاب وتلف اإلحساس في تغيرات إلى موكسيفلوكساسين حقن استخدام يؤدي قد

كنت إذا طبيبك أخبر موكسيفلوكساسين. حقن استخدام بدء من قصير وقت بعد الضرر هذا يحدث قد موكسيفلوكساسين.

اليدين في واأللم والخدر الوخز يسبب الذي األعصاب تلف من نوع (المحيطية األعصاب اعتالل من قبل من عانيت قد

الفور: على بطبيبك واتصل موكسيفلوكساسين حقن استخدام عن فتوقف التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا . )والقدمين

أو الخفيف باللمس الشعور على قدرتك في تغير أو الساقين ؛ أو الذراعين في ضعف أو وحرقان ، وألم ، وخز ، خدر ،

البرودة.أو الحرارة أو األلم أو االهتزازات

هذا يحدث أن يمكن خطيرة. جانبية آثاراً ويسبب العصبي جهازك أو دماغك على موكسيفلوكساسين حقن استخدام يؤثر قد

الشرايين تصلب أو صرع أو صرع نوبات من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر موكسيفلوكساسين. حقن من األولى الجرعة بعد

الدماغية السكتة أو الدماغية السكتة إلى يؤدي أن يمكن والذي منه بالقرب أو الدماغ في الدموية األوعية تضيق (الدماغي

استخدام عن فتوقف التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا الكلى. أمراض أو الدماغ بنية تغير أو الدماغية السكتة أو  )الصغيرة

 ؛ )بدونهأو الرؤية وضوح عدم مع (يختفي ال صداع دوار. دوخة؛ االرتعاش؛ الفور: على بطبيبك واتصل موكسيفلوكساسين حقن

أوباآلخرين تثق ال كوابيس. نائما ؛ البقاء أو النوم في صعوبة
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قتل أو إيذاء أجل من أفعال أو أفكار  ؛ )موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة إيذائك ؛ في اآلخرين برغبة الشعور

أو مزاجك في أخرى تغيرات أو االرتباك أو الذاكرة مشاكل أو االكتئاب أو التوتر أو القلق أو االرتياح بعدم الشعور نفسك ؛

سلوكك.

(الوبيل العضلي بالوهن المصابين األشخاص لدى العضالت ضعف تفاقم إلى موكسيفلوكساسين حقن استخدام يؤدي قد
كنت إذا طبيبك أخبر الوفاة. أو التنفس في شديدة صعوبة ويسبب  )العضالتضعف يسبب العصبي الجهاز في اضطراب

الوهن من تعاني كنت إذا موكسيفلوكساسين. حقن استخدام بعدم طبيبك يخبرك قد الشديد. العضلي الوهن من تعاني

تعاني كنت إذا الفور على بطبيبك فاتصل موكسيفلوكساسين ، حقن استخدام عليك يجب أنه طبيبك وأخبرك الوبيل العضلي

العالج.أثناء التنفس في صعوبة أو العضالت ضعف من

موكسيفلوكساسين.حقن استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

بحقن العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ موكسيفلوكساسين.

الشركة موقع من تحقق أو  )FDA)( )Drugs[/Drugs ]http://www.fda.gov/http://www.fda.govوالدواء الغذاء

الدواء.دليل على للحصول المصنعة

الدواء؟هذا وصف لماذا

(والبطن الجلد والتهابات الرئوي. االلتهاب مثل البكتيريا تسببها التي العدوى أنواع بعض لعالج موكسيفلوكساسين حقن يستخدم
هجوم من كجزء قصد عن تنتشر قد خطيرة عدوى (الطاعون وعالج لمنع أيضاً موكسيفلوكساسين حقن يستخدم . )المعدةمنطقة

ال ولكن األنفية الجيوب التهابات أو الهوائية الشعب التهاب لعالج موكسيفلوكساسين حقن استخدام أيضاً ويمكن بيولوجي.

المضادات من فئة في موكسيفلوكساسين حقن المتاحة: األخرى العالج خيارات هناك كان إذا الحاالت لهذه استخدامها ينبغي

للعدوى.المسببة البكتيريا قتل طريق عن تعمل وهي الفلوروكينولونات ، تسمى الحيوية

استخدام يزيد أخرى. فيروسية عدوى أي أو األنفلونزا أو البرد لنزالت موكسيفلوكساسين حقن مثل الحيوية المضادات تعمل لن

الحيوية.بالمضادات العالج تقاوم بعدوى اإلصابة خطر من إليها حاجة هناك تكون ال عندما الحيوية المضادات

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

 ء)ببطحقنه (تسريبه يتم ما عادة الوريد. في توضع قسطرة أو إبرة خالل من إعطاؤه يتم  )سائل(كمحلول  Moxifloxacinحقن يأتي

العدوى نوع على العالج طول يعتمد يوماً. 21 إلى 5 لمدة يومياً واحدة مرة األقل على دقيقة 60 لمدة  )الوريدفي (الوريد طريق عن

موكسيفلوكساسين.حقن استخدام بمدة طبيبك سيخبرك عالجها. يتم التي

حقن ستستخدم كنت إذا المنزل. في الدواء استخدام يمكنك أو المستشفى ، في موكسيفلوكساسين حقن تتلقى قد

التوجيهات ، لهذه فهمك من تأكد الدواء. حقن كيفية الصحية الرعاية مقدم لك يوضح فسوف المنزل ، في موكسيفلوكساسين

فعله عليك يجب عما بك الخاص الصحية الرعاية مقدم اسأل أسئلة. أي لديك كان إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم واسأل

موكسيفلوكساسين.حقن حقن في مشاكل أي لديك كان إذا
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األعراض تتحسن لم إذا موكسيفلوكساسين. بحقن العالج من األولى القليلة األيام خالل بالتحسن الشعور في تبدأ أن يجب

بطبيبك.اتصل ساءت ، إذا أو بك الخاصة

حقن استخدام عن تتوقف ال بتحسن. شعرت لو حتى الطبية ، الوصفة من تنتهي حتى موكسيفلوكساسين حقن استخدم

الهامة التحذيرات قسم في المدرجة الخطيرة الجانبية اآلثار بعض من تعاني كنت إذا إال طبيبك إلى التحدث دون موكسيفلوكساسين

معالجة تتم ال فقد الجرعات ، تخطيت إذا أو جداً مبكر وقت في موكسيفلوكساسين حقن استخدام عن توقفت إذا الجانبية. واآلثار

الحيوية.للمضادات مقاومة البكتيريا تصبح وقد كامل بشكل العدوى

الدواءلهذا استخدامات هناك

(الشغاف والتهاب جنسيا ً، المنقولة األمراض بعض  )(TBالسل لعالج األحيان بعض في أيضاً موكسيفلوكساسين حقن يستخدم
الخبيثة الجمرة لعالج  Moxifloxacinاستخدام أيضاً يمكن أخرى. أدوية استخدام يمكن ال عندما  )والصماماتالقلب بطانة عدوى

لجراثيم تعرضوا قد يكونون قد الذين األشخاص في  )بيولوجيهجوم من كجزء قصد عن تنتشر قد خطيرة عدوى (منها الوقاية أو

بعض في أيضاً موكسيفلوكساسين حقن يستخدم الغرض. لهذا متوفرة غير األخرى األدوية كانت إذا الهواء في الخبيثة الجمرة

يعانون الذين المرضى في  )الشديداإلسهال تسبب عدوى (والشيجيال  )الشديداإلسهال تسبب عدوى (السالمونيال لعالج األحيان

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس عدوى من

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

موكسيفلوكساسين ،حقن استخدام قبل

أو الكينولون من أخرى حيوية مضادات أو موكسيفلوكساسين ، تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

 ، )ليفاكوين(ليفوفلوكساسين  ، )فاكتيف(جيميفلوكساسين  ، )سيبرو(سيبروفلوكساسين مثل الفلوروكينولون

موكسيفلوكساسين. حقن في المكونات األدوية. من أي من حساسية لديك كان إذا أو أخرى ، أدوية أي أو وأوفلوكساسين ،

المكونات.قائمة عن الصيدلي أو طبيبك اسأل

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

مخففات ("التخثر مضادات يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

 ؛ )العقليةاألمراض لعالج أدوية (الذهان مضادات االكتئاب. مضادات بعض  ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )"الدم

 )وغيرهماوموترين أدفيل (إيبوبروفين مثل  )الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات (لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير
الماحبوب (البول مدرات  ؛ )المتحدةالواليات في متوفر غير ( )(Propulsidسيسابريد  ؛ )وغيرهماونابروسين أليف (ونابروكسين

مثل السكري مرض لعالج األخرى األدوية أو األنسولين  ؛ )وغيرها ، Eryc ، EES ، (Erythrocinاالريثروميسين  ؛ ء)

بعض وتولبوتاميد توالزاميد ،  ، )ديابيتا(غليبوريد  ، )جلوكوترول(غليبيزيد  ، )دويتاكتفي أماريل ، (غليميبيريد كلوربروباميد ،

بروكاييناميد ،  ، )نوربيس(ديسوبيراميد  ، )باسيروننيكسترون ، (األميودارون ذلك في بما القلب ضربات انتظام لعدم األدوية

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )سوتيليزسورين ، إف ، إيه بيتاباس بيتاباس ، (وسوتالول  ، )نيودكستافي (كينيدين

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

تسبب قد نادرة قلبية مشكلة (طويلة  QTفترة من عانيت أن سبق أو لديك عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر

أو القلب ، ضربات بطء أو انتظام عدم من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر . )المفاجئالموت أو اإلغماء أو القلب ضربات انتظام عدم

الدم ، ضغط وارتفاع  ، )الجسمإلى القلب من الدم ينقل الذي الكبير الشريان تورم (األبهري الدموية األوعية تمدد أو قلبية ، نوبة

على تؤثر أن يمكن وراثية حالة (مارفان متالزمة  ، )الدمويةاألوعية في  )الدمويةالدورة ضعف (الطرفية الدموية األوعية وأمراض

األوعية أو المفاصل أو الجلد على تؤثر أن يمكن وراثية حالة (دانلوس إهلرز متالزمة  ، )والعظامالدموية واألوعية والعينين القلب

جسمكفي المغنيسيوم أو البوتاسيوم من منخفض مستوى لديك كان وإذا  ، )الدموية
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أو الدم في السكر نسبة انخفاض في مشاكل أو منه عانيت أن سبق أو السكري مرض من تعاني كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر الدم.

الكبد.أمراض

حقن استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا ترضعين. كنت إذا أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل موكسيفلوكساسين ،

حقن يؤثر كيف تعرف حتى التنسيق أو اليقظة تتطلب التي األنشطة في تشارك أو اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال

moxifloxacin .عليك

والمصابيح التسمير أسرة (البنفسجية فوق األشعة أو الشمس ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض لتجنب خطط

بشرتك موكسيفلوكساسين حقن يجعل قد الشمس. من والواقي الشمسية والنظارات الواقية المالبس وارتداء  )الشمسية

حقن باستخدام العالج أثناء بثور ظهور أو الجلد احمرار من تعاني كنت إذا بطبيبك اتصل الشمس. ألشعة حساسة

موكسيفلوكساسين.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

موكسيفلوكساسين.بحقن عالجك أثناء يوم كل األخرى السوائل أو الماء من الكثير شرب من تأكد

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة استخدم

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تستخدم ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

غثيان

التقيؤ

المعدةفي آالم

إسهال

إمساك

المعدةمن حرقة

الحقنمكان في تورم أو دفء أو احمرار أو إيالم أو ألم أو تهيج

عن فتوقف هام ، تحذير قسم في الموضحة األعراض من أي أو التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا

طارئة:طبية مساعدة على احصل أو الفور على بطبيبك واتصل موكسيفلوكساسين حقن استخدام

أو شهرين حتى تحدث قد (المعدة في وتقلصات حمى بدون أو مع يحدث قد الذي  )الدمويأو المائي البراز (الشديد اإلسهال

)العالجبعد أكثر

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،
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الجلدفي تقرحات ظهور أو تقشير

حمُى

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الحلق أو اللسان أو الشفتين أو الفم أو الوجه أو العينين في تورم

الحلقفي ضيق أو الصوت في بحة

البلعأو التنفس في صعوبة

متفاقمأو مستمر سعال

اللونفاتح براز أو الداكن؛ البول شاحب؛ جلد العينين. أو الجلد اصفرار

التبول؛ كثرة التعرق. ترفرف. أو سريعة قلب ضربات االرتعاش. أو باالرتعاش الشعور شاحب؛ جلد الجوع. أو الشديد العطش

عاديغير قلق أو واضحة غير رؤية يرتجف.

الوعيفقدان أو اإلغماء

عاديغير نزيف أو كدمات

الظهرأو المعدة أو الصدر في مفاجئ ألم

إعطاء ينبغي ال األطفال. عند المفاصل حول واألنسجة والمفاصل العظام في مشاكل موكسيفلوكساسين حقن يسبب قد

عاماً.18 عن أعمارهم تقل الذين لألطفال موكسيفلوكساسين حقن

هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً موكسيفلوكساسين حقن يسبب قد

الدواء.

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(.

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

لحقن جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

أثناء متكرر بشكل الدم في السكر نسبة فحص طبيبك منك يطلب فقد السكري ، بداء مصاباً كنت إذا موكسيفلوكساسين.

موكسيفلوكساسين.استخدام

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
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رابعا®افلوكس

2019/07/15- 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
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