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أوسيلتاميفير
)vir) 'I tam el osباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

العمرمن أسبوعين من أكبر (والرضع واألطفال البالغين لدى  )"األنفلونزا("األنفلونزا عدوى أنواع بعض لعالج  Oseltamivirيستخدم

البالغين لدى األنفلونزا أنواع بعض لمنع أيضاً الدواء هذا يستخدم يومين. عن تزيد ال لمدة األنفلونزا أعراض عليهم ظهرت الذين  )

إلى أوسيلتاميفير ينتمي اإلنفلونزا. تفشي عند أو باألنفلونزا مصاب شخص مع وقتاً يقضون عندما  )واحدعام من أكبر (واألطفال

يساعد الجسم. في االنفلونزا فيروس انتشار وقف طريق عن يعمل وهو النورامينيداز. مثبطات تسمى األدوية من فئة

والسعال ، الحلق ، والتهاب األنف ، سيالن أو انسداد مثل األنفلونزا أعراض فيه تستمر الذي الوقت تقصير في األوسيلتاميفير

قد والتي البكتيرية ، االلتهابات األوسيلتاميفير يمنع لن والقشعريرة. والحمى ، والصداع ، والتعب ، المفاصل ، أو العضالت وآالم

لألنفلونزا.كمضاعفات تحدث

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

األنفلونزا ، أعراض لعالج أوسيلتاميفير استخدام عند الفم. طريق عن ليأخذ  )سائل(ومعلق كبسولة شكل على األوسيلتاميفير يأتي

عادة فإنه األنفلونزا ، من للوقاية أوسيلتاميفير دواء استخدام عند أيام. 5 لمدة ً ء)ومساصباحاً (اليوم في مرتين تناوله يتم ما عادة فإنه

تناول يمكن المجتمعية. اإلنفلونزا تفشي أثناء أسابيع 6 إلى تصل لمدة أو األقل ، على أيام 10 لمدة يومياً واحدة مرة تناوله يتم ما

اتبع الحليب. أو الطعام مع تناوله تم إذا المعدة في باضطراب تسببه احتمالية تقل ولكن بدونه ، أو الطعام مع األوسيلتاميفير

دواء 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 بالضبط أوسيلتاميفير

أو بنفسك الدواء تتناول كنت إذا بدقة. الجرعة يقيس قياس جهاز واستخدام طبيبك وصفها التي الدواء جرعة معرفة المهم من

أدناه. الواردة للتعليمات وفقاً الجرعة لقياس المصنعة الشركة توفره الذي الجهاز استخدام فيمكنك واحد ، عام من أكبر لطفل تعطيه

ال ألنه المصنعة الشركة توفره الذي القياس جهاز استخدام عليك يجب فال واحد ، عام عن عمره يقل لطفل الدواء تعطي كنت إذا

وكان متوفر غير التجاري التعليق كان إذا الصيدلي. قدمه الذي الجهاز استخدم ذلك ، من بدال ًبدقة. الصغيرة الجرعات قياس يمكنه

جرعات لقياس منزلية شاي ملعقة أبداً تستخدم ال جرعتك. لقياس جهازاً لك يوفر فسوف لك ، تعليقاً يعد بك الخاص الصيدلي

الفموي.المعلق أوسيلتاميفير

الخطوات هذه فاتبع واحد ، عام عن عمره يزيد طفل أو بالغ لشخص التجاري التعليق تعطي كنت إذا
المتوفرة:المحقنة باستخدام الجرعة لقياس

بالتساوي.الدواء لخلط استخدام كل قبل  ً)تقريباثوان 5ٍ لمدة (جيداً المعلق رج 1.

الوقت.نفس في الغطاء وتدوير الغطاء على الضغط طريق عن الزجاجة افتح 2.
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الحافة.إلى ألسفل تماماً القياس جهاز مكبس ادفع 3.

الزجاجة.أعلى الموجودة الفتحة في بإحكام القياس جهاز طرف أدخل 4.

عقب.على رأساً  )المرفقالقياس جهاز مع (الزجاجة اقلب 5.

بعض قياس يلزم قد المناسبة. بالعالمة القياس جهاز طبيبك حددها التي التعليق كمية تمأل حتى ببطء المكبس اسحب 6.

بشكل طبيبك وصفها التي الجرعة قياس كيفية من متأكداً تكن لم إذا مرتين. القياس جهاز باستخدام األكبر الجرعات

الصيدلي.أو طبيبك فاسأل صحيح ،

ببطء.القياس جهاز بإزالة وقم ألعلى األيمن الجانب في  )المرفقالقياس جهاز مع (الزجاجة اقلب 7.

أخرى.سوائل أي مع تخلط ال القياس ؛ جهاز من فمك إلى مباشرة أوسيلتاميفير دواء خذ 8.

بإحكام.وأغلقه الزجاجة غطاء استبدل 9.

قبل الهواء في تجف األجزاء اترك الجاري. الصنبور ماء تحت الجزأين كال واشطف القياس جهاز باقي من المكبس بإزالة قم 10.

التالي.لالستخدام أخرى مرة تجميعها

هذا مع المرفق القياس جهاز لديك يكن لم إذا المعلق أوسيلتاميفير من جرعة قياس كيفية لمعرفة الصيدلي أو بطبيبك اتصل

الدواء.

وخلط الكبسولة بفتح طبيبك يخبرك فقد الكبسوالت ، ابتالع في صعوبة تواجه كنت إذا

يستطيعون ال الذين لألشخاص أوسيلتاميفير جرعات لتحضير محلى. بسائل المحتويات

الكبسوالت:ابتالع

طبيبك أوصاك إذا الوعاء. في الكبسولة من المسحوق كل وافرغ بحذر الكبسولة واسحب صغير وعاء فوق الكبسولة امسك 1.

الوعاء.في الكبسوالت من الصحيح العدد فافتح لجرعتك ، واحدة كبسولة من أكثر بأخذ

طبقة أو الذرة ، شراب أو السكر ، من الخالي أو العادي الشوكوالتة شراب مثل المحلى ، السائل من صغيرة كمية أضف 2.

المسحوق.إلى الماء في المذاب الفاتح البني السكر أو الكراميل ،

الخليط.حرك 3.

الفور.على بالكامل الخليط هذا محتويات ابتلع 4.

أوسيلتاميفير تناول عن تتوقف ال بتحسن. تشعر بدأت لو حتى الطبية ، الوصفة من تنتهي حتى أوسيلتاميفير تناول في استمر

بشكل العدوى معالجة تتم ال فقد الجرعات ، تخطيت أو مبكراً أوسيلتاميفير عقار تناول عن توقفت إذا طبيبك. مع التحدث دون

األنفلونزا.من محمياً تكون ال قد أو كامل ،

التحسن ، في األنفلونزا أعراض تبدأ لم إذا أو أوسيلتاميفير ، عقار تناول أثناء جديدة أعراض عليك ظهرت أو بسوء شعرت إذا

بطبيبك.فاتصل

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

الدواءلهذا استخدامات هناك

أيضاً يسبب أن يمكن ولكن عادة الطيور يصيب فيروس (الطيور أنفلونزا من العدوى ومنع لعالج األوسيلتاميفير استخدام يمكن

.)(H1N1أ األنفلونزا من العدوى ومنع لعالج األوسيلتاميفير استخدام أيضاً يمكن . )لإلنسانخطيراً مرضاً
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المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

أوسيلتاميفير ،تناول قبل

في الموجودة المكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو أوسيلتاميفير من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

على للحصول المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات من تحقق أو الصيدلي اسأل المعلق. أو أوسيلتاميفير كبسوالت

بالمكونات.قائمة

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

(السيكلوسبورين  ؛ )إيموران(اآلزوثيوبرين مثل المناعة جهاز على تؤثر التي األدوية يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط
الستيرويدات  ؛ )راباميون(سيروليموس  ؛ )الروماتيزم(ميثوتريكسات للسرطان. الكيميائي العالج أدوية  ؛ )سانديمونينيورال ،

(تاكروليموس أو  ؛ )ديلتاسون(وبريدنيزون  ، )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل  ، )ديكسونديكادرون ، (ديكساميثازون مثل الفموية
الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )بروغراف

منها.الوقاية أو األنفلونزا لعالج أوسيلتاميفير دواء تناولت قد كنت إذا طبيبك أخبر

متالزمة أو  )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس مثل لديك المناعة جهاز على تؤثر حالة أو مرض أي لديك كان إذا طبيبك أخبر

الكلى.أو الرئة أو القلب أمراض من تعاني كنت إذا أو  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص

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

بطبيبك.

قلقين ، أو مضطربين أو مرتبكين يصبحون قد والمراهقين ، األطفال وخاصة باألنفلونزا ، المصابين األشخاص أن تعلم أن يجب

أو أنفسهم يؤذون أو  ، )موجودةغير أصواتاً تسمع أو أشياء إلى انظر (يهلوسون أو صرع بنوبات يصابون أو بغرابة ، يتصرفون وقد

تبدأ وقد ال ، أم أوسيلتاميفير تستخدم طفلك أو أنت كنت سواء األعراض بهذه طفلك أو أنت تصاب قد أنفسهم . يقتلون

سلوكه مراقبة عليك فيجب باألنفلونزا ، مصاباً طفلك كان إذا الدواء. تستخدم كنت إذا العالج بدء من قصير وقت بعد األعراض

فيجب باألنفلونزا ، مصاباً كنت إذا طبيعي. غير بشكل يتصرف أو مرتبكاً أصبح إذا الفور على بالطبيب واالتصال شديدة بعناية

غير بشكل التصرف أو باالرتباك شعرت إذا الفور على بالطبيب االتصال بك الخاص الرعاية مقدم أو عائلتك أو أنت عليك

نفسك.إيذاء في التفكير أو طبيعي

أو تلقيت إذا السنوي. اإلنفلونزا لقاح محل أوسيلتاميفير يحل ال عام. كل األنفلونزا لقاح تتلقى أن يجب كان إذا عما طبيبك اسأل

قبل طبيبك إخبار عليك يجب  ، )األنففي رشه يتم الذي األنفلونزا لقاح فلوميست ؛ (األنف داخل األنفلونزا لقاح لتلقي تخطط

أو بعد أسبوعين إلى تصل لمدة تناوله تم إذا فعالية أقل األنف داخل األنفلونزا لقاح  Oseltamivirيجعل قد أوسيلتاميفير. تناول

األنف.داخل األنفلونزا لقاح إعطاء قبل ساعة 48 حتى

مثل الفاكهة ، سكر الفركتوز ، لتفكيك الالزم البروتين إلى الجسم فيها يفتقر وراثية حالة (الفركتوز تحمل عدم من تعاني كنت إذا

تحمل عدم من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر بالسوربيتول. محلى المعلق األوسيلتاميفير أن تعلم أن يجب  ، )السوربيتول

الفركتوز.

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

الجرعة فتجاوز المجدولة ، التالية الجرعة قبل ساعتين من أكثر يكن لم إذا تتذكرها. أن بمجرد فتناولها جرعة ، تناول نسيت إذا

جرعة تأخذ ال االتجاهات. على للحصول بطبيبك فاتصل جرعات ، عدة فاتتك إذا المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار
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ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً أوسيلتاميفير يسبب قد
تختفي:

غثيان

التقيؤ

المعدةفي آالم

إسهال

الراسصداع

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

الفور:على بطبيبك فاتصل الخاصة ، الوقائية اإلجراءات قسم

الجلدعلى بثور أو خاليا أو جلدي طفح

الفمتقرحات

متشوقمتلهف،

اللسانأو الوجه في تورم

البلعأو التنفس في صعوبة

الصوتفي بحة

ارتباك

الكالممشاكل

مهتزةحركات

)موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة

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

عن وبعيداً الغرفة حرارة درجة في الكبسوالت بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً فيها دخل التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

إلى تصل لمدة الغرفة حرارة درجة في التجاري أوسيلتاميفير بتعليق االحتفاظ يمكن . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة

الغرفة حرارة درجة في الصيدلي يحضره الذي األوسيلتاميفير بتعليق االحتفاظ يمكن يوماً. 17 إلى تصل لمدة الثالجة في أو أيام 10

المعلق.األوسيلتاميفير تجميد يجوز ال يوماً. 35 إلى تصل لمدة الثالجة في أو أيام 5 إلى تصل لمدة

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[
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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

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

غثيان

التقيؤ

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

مشاركة مثل الممارسات وتجنب متكرر ، بشكل يديك تغسل أن يجب لآلخرين. األنفلونزا نقل من أوسيلتاميفير يمنعك لن

لآلخرين.الفيروس تنشر أن يمكن التي واألواني األكواب

بعد األنفلونزا أعراض من تعاني تزال ال كنت إذا الملء. إعادة ال وربما بك الخاصة الوصفة دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

بطبيبك.فاتصل أوسيلتاميفير ، تناول من االنتهاء

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

®تاميفلو

15/01/2018- 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

a699040.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/5

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