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نيفيرابين
)peen) 'ra vye neكـ تنطق

هام:تحذير

كان إذا طبيبك أخبر تحسسية. فعل وردود جلدية فعل وردود للكبد الحياة يهدد شديداً تلفاً نيفيرابين يسبب أن يمكن

تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . Cأو  Bالكبد التهاب وخاصة الكبد ، في مرض من عانيت أن سبق أو لديك

nevirapine . إذا نيفيرابين. تناول في البدء قبل أخرى جلدية حالة أو جلدي طفح لديك كان إذا أيضاً طبيبك أخبر

كان إذا خاصة جلدي ، طفح الفور: على بطبيبك واتصل  nevirapineتناول عن فتوقف التالية ، األعراض من أياً واجهت

غثيان؛ العام ؛ الضعف أو الطاقة نقص المفرط التعب القائمة ؛ هذه في األخرى األعراض من بأي مصحوباً أو شديداً

من األيمن العلوي الجزء في ألم العينين. أو الجلد اصفرار شاحب براز  ؛ )الشايلون (داكن بول الشهية؛ فقدان القيء.

أو العضالت آالم االنفلونزا؛ اعراض تشبه باعراض للعدوى ؛ أخرى عالمات أو قشعريرة ، الحلق ، التهاب حمى ؛ المعدة.

أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم متشوق؛ متلهف، قشعريرة؛ منتفخة أو حمراء عيون الفم؛ تقرحات بثور. المفاصل.

أو التنفس في صعوبة أو الصوت؛ في بحة الساقين ؛ أسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو العينين أو الشفتين

البلع.

تناول عليك يجب فال الكبد ، أو الجلد في خطير تفاعل لديك ألن  nevirapineتناول عن بالتوقف طبيبك أخبرك إذا

nevirapine  أخرى.مرة

جلدي فعل برد إصابتك خطر من هذا سيقلل يوماً. 14 بعد جرعتك ويزيد نيفيرابين من منخفضة بجرعة طبيبك سيبدأ

من منخفضة جرعة تناول أثناء أعاله المذكورة األعراض من أي أو الجلدي الطفح من نوع بأي أصبت إذا خطير.

الجلدي.الطفح أو األعراض تختفي حتى جرعتك تزيد ال الفور. على بطبيبك فاتصل نيفيرابين ،

جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

العالج.من األولى عشر الثمانية األسابيع خالل خاصة للنيفيرابين ،

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

واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي  nevirapineباستخدام

بإدارة الخاص الويب موقع من األدوية دليل على الحصول أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك

والدواء:الغذاء
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كنت إذا العالج أثناء الكبد في خطير لتلف تعرضك من أكبر خطر هناك نيفيرابين. تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

.)دمكفي العدوى مكافحة خاليا من معين نوع من كبير عدد ( CD4من كبير عدد لديك كان وإذا امرأة

الدواء؟هذا وصف لماذا

تبلغ الذين واألطفال البالغين لدى  )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج أخرى أدوية مع نيفيرابين يستخدم

المعرضين اآلخرين األفراد أو الصحية الرعاية مجال في العاملين لعالج نيفيرابين استخدام ينبغي ال أكثر. أو يوماً 15 أعمارهم

المناعة نقص بفيروس الملوثة األخرى الجسم سوائل أو األنسجة أو الدم مالمسة بعد البشرية المناعة نقص فيروس لعدوى

عن يعمل وهو . )(NNRTIsالنوكليوزيدية غير العكسي النسخ مثبطات تسمى األدوية من فئة في نيفيرابين يقع البشرية.

المناعة نقص فيروس يعالج ال نيفيرابين أن من الرغم على الدم. في البشرية المناعة نقص فيروس كمية تقليل طريق

بفيروس المرتبطة واألمراض  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص بمتالزمة اإلصابة في فرصتك من يقلل قد أنه إال البشرية ،

الجنس ممارسة مع جنب إلى جنباً األدوية هذه تناول يؤدي قد السرطان. أو الخطيرة العدوى مثل البشرية المناعة نقص

آخرين.أشخاص إلى البشرية المناعة نقص فيروس  )انتشار(نقل خطر تقليل إلى الحياة نمط على أخرى تغييرات وإجراء اآلمن

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

ما عادة بدونه. أو الطعام مع الفم طريق عن تناوله ليتم  )سائل(ومعلق المفعول ، ممتد قرص لوحي ، كجهاز نيفيرابين يأتي

تناول يتم ما عادة األولين. األسبوعين بعد يومياً مرتين ثم أسبوعين لمدة يومياً واحدة مرة والمعلق اللوحي الجهاز تناول يتم

اتبع عادي. نيفيرابين تعليق أو بأقراص العالج من األقل على أسبوعين بعد اليوم ، في واحدة مرة المفعول ممتد قرص

خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً نيفيرابين

الصودا.أو الحليب أو الماء مثل السوائل مع نيفيرابين ابتلع

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

لقياس الجرعات حقنة أو الفم طريق عن الجرعات كوب استخدم بالتساوي. الدواء لخلط استخدام كل قبل برفق السائل رج

كوب تستخدم كنت إذا . )صغيرةملعقة 1 (مل 5 من أقل جرعتك كانت إذا خاصة حقنة ، استخدام األفضل من جرعتك.

من للتأكد الماء واشرب بالماء الجرعات كوب امأل ثم الجرعات. كوب في بقياسها قمت التي األدوية كل أوال ًاشرب الجرعات ،

الكاملة.الجرعة على حصولك

تشعر كنت لو حتى نيفيرابين تناول في استمر يعالجها. لن ولكنه البشرية المناعة نقص فيروس على نيفيرابين يسيطر قد

دون اإليدز أو البشرية المناعة نقص فيروس لعالج تتناولها التي األخرى األدوية من أي أو نيفيرابين تناول عن تتوقف ال جيداً.

توقفت أو جرعات فاتتك إذا معين. بترتيب أدويتك تناول عن بالتوقف طبيبك يخبرك أن المحتمل من طبيبك. إلى التحدث

العالج.في صعوبة أكثر حالتك تصبح فقد نيفيرابين ، تناول عن

طبيبك سيبدأ طبيبك. مع التحدث دون أخرى مرة تناوله في تبدأ فال أكثر ، أو أيام 7 لمدة نيفيرابين تتناول ال كنت إذا

أسبوعين.بعد جرعتك ويزيد نيفيرابين ، من منخفضة بجرعة

الدواءلهذا استخدامات هناك
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من اإليدز أو البشرية المناعة نقص بفيروس أمهاتهم أصيبت والذين بعد يولدوا لم الذين األطفال لمنع األحيان بعض في أيضاً نيفيرابين يستخدم

الوالدة.أثناء البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

نيفيرابين ،تناول قبل

أخرى.أدوية أي أو نيفيرابين من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

من تأكد تتناولها. التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

(فلوكونازول مثل الفطريات مضادات بعض  ؛ )كومادين(الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر
تناولها عند الحمل منع حبوب  ؛ )فيفند(وفوريكونازول  ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )سبورانوكس(إيتراكونازول  ، )ديفلوكان

أداالت ، (نيفيديبين  ، )تيازاكديالكور ، كارديزيم ، (ديلتيازيم مثل الكالسيوم قنوات حاصرات الحمل ؛ منع غير ألسباب

الكيميائي العالج أدوية بعض  ؛ )بياكسين(كالريثروميسين  ؛ )فيريالنإيسوبتين ، كوفرا ، كاالن ، (وفيراباميل  ، )بروكارديا

 ؛ )سانديمونينيورال ، (السيكلوسبورين  ؛ )(Propulsidسيسابريد  ؛ )سيتوكسان(سيكلوفوسفاميد مثل للسرطان

انتظام لعدم أدوية  ؛ )أكتيك ، (Duragesicالفنتانيل  ؛ )وغيرهماإركاف ، كافيرغوت ، (اإلرغوتامين مثل اإلرغوت قلويدات

 )تيجريتول(كاربامازيبين مثل النوبات أدوية  ؛ )نوربيس(وديسوبيراميد  )كوردارون(أميودارون مثل القلب ضربات
أو البشرية المناعة نقص لفيروس أخرى أدوية  ، )دولوفين(الميثادون  ؛ )زارونتين(وإيثوسكسيميد  )كلونوبين(وكلونازيبام

(إندينافير  ، )ليكسيفا(فوسامبرينافير  ، )سوستيفا(إيفافيرينز  ، )رياتاز(أتازانافير  ، )أجينيريز(أمبرينافير مثل اإليدز
 ؛ )Fortovase ، (Inviraseوساكوينافير  ، )كاليترا(نلفينسيبتينافير  ، )كاليترا(وريتونافير لوبينافير تركيبة  ، )كريكسيفان

و ؛  )Rapamune( sirolimus ؛)ريماكتانريفادين ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )ديلتاسون(بريدنيزون

tacrolimus )Prograf(  . األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا نيفيرابين ، مع األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن والصيدلي طبيبك أخبر

عالج (الكلى بغسيل تعالج كنت إذا خاصة منه ، عانيت أن سبق أو الكلى في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

.)جيدبشكل الكلى تعمل ال عندما الجسم خارج الدم لتنظيف

ترضع أال يجب بطبيبك. فاتصل نيفيرابين ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

نيفيرابين.تتناول أو البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً كنت إذا

كانت إذا الدواء هذا تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث النساء. عند الخصوبة من يقلل قد الدواء هذا أن تعلم أن يجب

الخصوبة.بشأن مخاوف لديك

 (``والرقبة الظهر وأعلى الخصر مثل جسمك من أخرى مناطق إلى تنتقل أو تزداد قد جسمك دهون أن تعلم أن يجب

وذراعيك.وساقيك وجهك من الجسم دهون فقدان تالحظ قد معدتك. وحول والثديين  )''الجاموس سنام

ويبدأ أقوى المناعي جهازك يصبح قد البشرية ، المناعة نقص فيروس عدوى لعالج األدوية تناول أثناء أنه تعلم أن يجب

ذلك يتسبب قد أخرى. حاالت حدوث تسبب أو جسمك في بالفعل موجودة كانت التي األخرى االلتهابات محاربة في

نيفيرابين ، باستخدام العالج أثناء سوءاً تزداد أو جديدة أعراض لديك كانت إذا الظروف. أو العدوى تلك أعراض ظهور في

طبيبك.إخبار من فتأكد

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة
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المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

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 خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

الراسصداع

إسهال

المعدةفي آالم

بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم في المذكورة األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور.على

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

.)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.

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

الضحية ،انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

a600035.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/4
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911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس في صعوبة أو نوبة من يعاني كان

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

الجلدعلى مؤلمة حمراء نتوءات

المفرطالتعب

حمُى

الراسصداع

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

غثيان

التقيؤ

متسرع

دوخة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

ال وهذا فارغ ، قرص غالف مجرد هذا البراز. في اللوحي الجهاز يشبه شيئاً تالحظ فقد المفعول ، ممتدة أقراصاً تتناول كنت إذا

الدواء.من الكاملة جرعتك على تحصل لم أنك يعني

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

®فيرامون

XR®فيرامون

2018/02/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء
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