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النالتريكسون
)one) trex nal'باسم تنطق

هام:تحذير

الكبد تلف في النالتريكسون يتسبب أن المحتمل غير من كبيرة. بجرعات تناوله عند الكبد تلف في النالتريكسون يتسبب قد

األعراض من أياً واجهت إذا الكبد. مرض أو الكبد التهاب من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر بها. الموصى بالجرعات تناوله عند

العادية ، غير الكدمات أو والنزيف المفرط ، التعب الفور: على بطبيبك واتصل النالتريكسون تناول عن فتوقف التالية ،

الفاتح. ، اللون ذات األمعاء وحركات أيام ، بضعة من ألكثر يستمر معدتك من األيمن العلوي الجزء في وألم الشهية ، وفقدان

العينين.أو الجلد اصفرار أو داكن ، بول

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

للنالتريكسون.

النالتريكسون.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

الكحول شرب عن توقفوا الذين األشخاص لمساعدة االجتماعي والدعم االستشارة مع جنب إلى جنباً النالتريكسون يستخدم

لعالج النالتريكسون استخدام ينبغي ال المخدرات. تعاطي أو الشرب تجنب في االستمرار على الشوارع في المخدرات وتعاطي

فئة إلى ينتمي النالتريكسون الكحول. من كبيرة كميات يشربون أو الشوارع في المخدرات يستخدمون زالوا ما الذين األشخاص

ومخدرات األفيونية األدوية آثار ومنع الكحول تناول في الرغبة تقليل طريق عن يعمل وهو األفيون. مضادات تسمى األدوية من

األفيونية.الشوارع

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

النالتريكسون تناول عند عالج. مركز أو عيادة في إشراف تحت أو المنزل في إما الفم طريق عن يؤخذ لوحي كجهاز النالتريكسون يأتي

يمكن عالج ، مركز أو عيادة في النالتريكسون تناول يتم عندما طعام. بدون أو مع يومياً واحدة مرة تناوله يتم ما عادة المنزل ، في

على الموجودة اإلرشادات اتبع األحد. يوم عدا ما يوم كل واحدة مرة أو ثالث ، يوم كل مرة يومين ، كل مرة اليوم ، في واحدة مرة تناوله

حسب تماماً النالتريكسون خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات.
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أو االستشارة جلسات جميع تحضر أن المهم من اإلدمان. عالج برنامج من كجزء استخدامه عند فقط مفيد النالتريكسون

طبيبك.بها أوصى التي األخرى العالجات أو التعليمية البرامج أو الدعم مجموعات اجتماعات

عند تحدث قد التي االنسحاب أعراض يخفف أو يمنع لن لكنه والكحول ، المخدرات تعاطي تجنب على النالتريكسون سيساعدك

أال يجب تفاقمها. أو االنسحاب أعراض ظهور في النالتريكسون يتسبب قد ذلك ، من بدال ًالمواد. هذه استخدام عن التوقف

أعراض من اآلن وتعاني األفيونية الشوارع عقاقير أو األفيونية األدوية استخدام عن مؤخراً توقفت إذا النالتريكسون تتناول

االنسحاب.

لو حتى النالتريكسون تناول في استمر تتناوله. أنك طالما فقط والكحول المخدرات تجنب على النالتريكسون سيساعدك

طبيبك.مع التحدث دون النالتريكسون تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات أحياناً الدواء هذا يوصف قد

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

النالتريكسون ،تناول قبل

أخرى.أدوية أي أو أخرى ، أفيونية أدوية أو نالوكسون ، نالتريكسون تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

غير ( )أورالمالم ، (الليفوميثاديل أسيتات ذلك في بما الشوارع أدوية أو  )مخدرة(أفيونية أدوية أي تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

طبيبك أخبر واأللم. والسعال اإلسهال لعالج األدوية وبعض  ؛ )ميثادوزدولوفين ، (الميثادون أو  ، )المتحدةالواليات في متوفر

إذا مما متأكداً تكن لم إذا طبيبك اسأل الماضية. العشرة إلى السبعة األيام في األدوية هذه من أياً تناولت قد كنت إذا أيضاً

أو أفيونية أدوية أي تناولت قد كنت إذا ما لمعرفة معينة اختبارات طبيبك يطلب قد أفيونية. مادة تناولته الذي الدواء كان

النالتريكسون تناول بعدم طبيبك سيخبرك الماضية. العشرة إلى السبعة األيام خالل الشوارع في أفيونية عقاقير أي استخدمت

الماضية.العشرة إلى السبعة األيام في األفيونية المواد استخدمت أو تناولت قد كنت إذا

األدوية آثار النالتريكسون يحجب بالنالتريكسون. عالجك أثناء الشوارع في أفيونية عقاقير تستخدم أو أفيونية أدوية أي تتناول ال

إذا عادية. أو منخفضة بجرعات تستخدمها أو تتناولها كنت إذا المواد هذه بآثار تشعر ال قد األفيونية. الشوارع وأدوية األفيونية

إصابة في ذلك يتسبب فقد بالنالتريكسون ، عالجك أثناء األفيونية األدوية أو األدوية من أعلى جرعات تستخدم أو تتناول كنت

الوفاة.أو  )األمدطويلة للوعي فاقد حالة (غيبوبة أو خطيرة

بعد األدوية هذه لتأثيرات حساسية أكثر تكون فقد بالنالتريكسون ، عالجك قبل األفيونية األدوية تناولت إذا أنه تعلم أن يجب

النالتريكسون.باستخدام سابقاً عولجت أنك األدوية لك يصف قد طبيب أي أخبر عالجك ، من االنتهاء بعد العالج. من االنتهاء

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

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد وثيوريدازين.  )أنتابوس(ديسفلفرام ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

الكلى.مرض أو االكتئاب من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

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

بطبيبك.
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تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحة ، أو طبي عالج إلى بحاجة كنت إذا

أنك الطوارئ حاالت في يعالجونك الذين الصحية الرعاية مقدمو يعرف حتى طبية هوية حمل أو بارتداء قم النالتريكسون.

النالتريكسون.تتناول

إيذاء أحياناً ويحاولون باالكتئاب يصابون ما غالباً الكحول أو المخدرات تعاطي في يفرطون الذين األشخاص أن تعلم أن يجب

بالطبيب االتصال عائلتك أو أنت عليك يجب نفسك. إيذاء محاولة خطر من النالتريكسون تناول يقلل ال قتلهم. أو أنفسهم

أو العجز ، أو القيمة انعدام أو الذنب أو اليأس أو القلق أو بالحزن الشعور مثل االكتئاب أعراض من تعاني كنت إذا الفور على

خطيرة تكون قد التي األعراض تعرف عائلتك أن من تأكد بذلك. القيام محاولة أو التخطيط أو نفسك قتل أو إيذاء في التفكير

بمفردك.العالج طلب على قادر غير كنت إذا الفور على بالطبيب االتصال من يتمكنوا حتى

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

جدول في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تختفي:

غثيان

التقيؤ

تقلصاتأو المعدة في آالم

إسهال

إمساك

الشهيةفقدان

الراسصداع

دوخة

القلق

العصبية

التهيج

البكاء

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

الطاقةنقصان أو زيادة

النعاس

المفاصلأو العضالت آالم
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متسرع

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

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

ارتباك

)موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة

الرؤيةوضوح عدم

اإلسهالأو   /والشديد القيء

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

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

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

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

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

النالتريكسون.تتناول أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معملية ، اختبارات أي إجراء قبل
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النالتريكسون.حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي أو طبيبك اسأل

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

ReVia®
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.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام
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