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فينازوبيريدين
)deen) 'i peer oh az fenكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

والمتكرر العاجل التبول عن فضال ًالراحة ، وعدم والتهيج والحرق البولية المسالك آالم من  Phenazopyridineيخفف

مضاداً ليس فينازوبيريدين فإن ذلك ، ومع الفحص. إجراءات أو اإلصابة أو الجراحة أو البولية المسالك التهابات عن الناجم

االلتهابات.يعالج ال حيوياً.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

بعد اليوم في مرات ثالث تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة أو لوحي كجهاز  Phenazopyridineيأتي

يمكنك الماء. من كامل بكوب كاملة ابتلعها أسنانك ؛ تلطيخ في تتسبب قد ألنها األقراص تسحق أو تمضغ ال الوجبات.

بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع تماماً. واالنزعاج األلم يختفي عندما الدواء هذا تناول عن التوقف

أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط فينازوبيريدين خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ،

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل

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

الفينازوبيريدين ،تناول قبل

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

الفيتامينات.ذلك في بما تتناولها ، التي الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

( )PD)-6-Gديهيدروجينيز فوسفات 6 الجلوكوز نقص أو الكلى في مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر
.)وراثيدم مرض

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

بطبيبك.فاتصل

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة
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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

هذا البني. أو البرتقالي األحمر إلى البول لون يتحول قد جانبية. آثاراً  Phenazopyridineيسبب قد

تختفي:ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر ضار. غير التأثير

الراسصداع

دوخة

مضطربهمعده

الفور:على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا

العينينأو الجلد اصفرار

حمُى

ارتباك

)مزرقأرجواني إلى أزرق (الجلد تلون

التنفسفي ضيق

الجلديالطفح

البولكمية في مفاجئ انخفاض

الساقينأو القدمين أو األصابع أو الوجه في تورم

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

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

الحمل منع حبوب مضارب مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

لألطفال.مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات العين بقطرات الخاصة وتلك األسبوعية
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على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال يمكن

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

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 ،

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

استجابتك من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لفينازوبيريدين.

والكيتونات.  )السكر(للجلوكوز البول اختبارات ذلك في بما المعملية ، االختبارات مع  Phenazopyridineيتداخل أن يمكن

أجل من البول الختبار  Clinistixأو  Tape-Tesمن بدال ً Clinitestاستخدام عليك فيجب السكري ، بداء مصاباً كنت إذا

أي إجراء قبل خاطئة. نتائج إلى  )Ketostixو  (Acetestالكيتونات عن للكشف البول اختبارات تؤدي قد السكر.

الدواء.هذا تتناول أنك والطبيب المختبر موظفي أخبر اختبارات ،

الدواء.هذا تناول أثناء الالصقة العدسات ارتداء تجنب الالصقة. والعدسات المالبس  Phenazopyridineبقع

الملء.إعادة ال وربما بك الخاصة الوصفة دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

بطبيبك.فاتصل الفينازوبيريدين ، من االنتهاء بعد األعراض استمرت إذا

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

®ستاندردآزو

®الباريديوم

®نفريسيل

®فينازودين

®بروديوم

®بيردات

®بيريديوم

®سيدورال
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®يوريالم

®يوريستات

®يروبرين

®يورودين

®أوروجيسيك

المركبةللمنتجات راند أسماء

على تحتوي (®جانتانولآزو

Phenazopyridine  وSulfamethoxazole(¶

على تحتوي (®جانتريسينآزو

Phenazopyridine  وSulfisoxazole(¶

و  Hyoscyamineعلى تحتوي (®بلسبيريديوم

Phenazopyridine  وSecbutabarbital(¶

تتراسيكلين ، أوكسي على تحتوي (®تيجا

¶)سلفاميثيزولفينازوبيريدين ،

و  Hyoscyamineعلى تحتوي (®بلسيوريليف

Phenazopyridine  وSecbutabarbital(¶

على تحتوي (®-250أوروبيوتيك

فينازوبيريدين ، تتراسيكلين ، أوكسي

¶)سلفاميثيزول

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

2018/02/15- 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

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

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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