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رالتجرافير
)veer) 'ra teg ralباسم تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

ال الذين واألطفال البالغين لدى  )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج أخرى أدوية مع رالتجرافير دواء يستخدم

وهو البشرية. المناعة نقص فيروس مثبطات تسمى األدوية من فئة في هو  Raltegravir. )كجم2 (رطل 4.5 عن وزنهم يقل

نقص فيروس يعالج ال رالتجرافير عقار أن من الرغم على الدم. في البشرية المناعة نقص فيروس كمية تقليل طريق عن يعمل

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

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

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

آخرين.أشخاص

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

رالتجرافير الفم. طريق عن ألخذها الفموي للتعليق وكحبيبات للمضغ ، وأقراص أقراص ، شكل على رالتجرافير يأتي

Isentress)®(  اليوم. في مرتين طعام بدون أو مع الفموي والمعلق للمضغ ، القابلة واألقراص األقراص ، تؤخذ ما عادة

(الوقت نفس في رالتجرافير خذ اليوم. في واحدة مرة طعام بدون أو مع األقراص تناول يتم ما .عادة ®(Isentressرالتجرافير
أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل  )األوقات

 )HDطبيبكوصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط رالتجرافير عقار خذ تفهمه. ال جزء

ابتالعها أو مضغها فيمكنك للمضغ ، قابلة أقراصاً تتناول كنت إذا تسحقها. أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة. األقراص ابتالع

بالكامل.

 )مل5 (صغيرة ملعقة مع وخلطها للمضغ القابلة األقراص سحق يمكن المضغ ، في مشكلة من يعانون الذين لألطفال بالنسبة
دقيقتين. خالل وتتفكك السائل األقراص تمتص نظيف. كوب في الثدي حليب أو العصير أو الماء مثل السائل من

أضف الكوب ، في األدوية من أي ترُك إذا الفور. على الخليط اشرب األقراص. من متبقية قطع أي اسحق ملعقة ، باستخدام

الفور.على وخذها السائل ، من  )مل5 (أخرى صغيرة ملعقة

تحضير كيفية تصف والتي معها تأتي التي المكتوبة التعليمات اقرأ مرة ، ألول الفم طريق عن  raltegravirتعليق تأخذ أن قبل

بتدوير قم الماء. من  )مل10 (صغيرتين ملعقتين وأضف الخلط كوب في واحدة حبيبات عبوة محتويات أفرغ الدواء.

وصفها التي الدواء كمية لقياس المتوفرة الجرعات حقنة استخدم تهزه. ال ثانية ؛ 45 لمدة برفق الخلط كوب في المحتويات

متبقي.تعليق أي من وتخلص التحضير من دقيقة 30 غضون في الخليط استخدم طبيبك.
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المضادة األخرى األدوية أو رالتجرافير عقار تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى رالتجرافير عقار تناول في استمر

فقد الجرعات ، تخطيت أو رالتجرافير عقار تناول عن توقفت إذا طبيبك. مع التحدث دون البشرية المناعة نقص لفيروس

للعالج.مقاوماً الفيروس يصبح وقد أسوأ حالتك تصبح

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

الدواءلهذا استخدامات هناك

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

رالتجرافير ،عقار تناول قبل

منتجات مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو رالتجرافير تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل رالتجرافير.

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

المغنيسيوم أو الكالسيوم على تحتوي التي الحموضة مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

المخفضة األدوية  ؛ )تيريلتيجريتول ، إيكيترو ، (كاربامازيبين  ؛ )وغيرهاوتومز ، وميالنتا ، مالوكس ، (األلومنيوم أو

 ، )ألتوبريف(لوفاستاتين  ، )ليسكول(فلوفاستاتين  ، )كادويتفي ليبيتور ، (أتورفاستاتين مثل  )الستاتينات(للكوليسترول

 ؛ )إنتيلنس(إيترافيرين  ؛ )فيتورينفي زوكور ، (سيمفاستاتين  ، )كريستور(روسوفاستاتين  ، )برافاشول(برافاستاتين

 ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين الفينوباربيتال.  ؛ )لوبيد(جمفبروزيل  ؛ )وغيرهاتريكور ، ليبوفين ، أنتارا ، (فينوفايبرات

(وزيدوفودين  ؛ )نورفير(ريتونافير مع  )أبتيفوس(تيبرانافير  ، )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين
.)أخرىوأدوية ريتروفير ،

كنت إذا أو  ، )صحيحبشكل الكلى تعمل ال عندما الدم لتنظيف الطبي العالج (الكلى بغسيل تعالج كنت إذا طبيبك أخبر

في الدهنية المواد (الثالثية الدهون أو الدم في الكوليسترول نسبة ارتفاع أو الكبد ، بالتهاب أصبت أن سبق أو مصاباً

.)الهيكليةالعضالت حالة (الربيدات انحالل أو العضالت ، تورم أو العضالت. أمراض أو  ، )الدم

أخبر بطبيبك. فاتصل رالتجرافير ، عقار تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

كنت إذا أو البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً كنت إذا ترضع أال يجب لإلرضاع. تخططين أو مرضعة كنت إذا طبيبك

رالتجرافير.عقار تتناول

الذي دماغك تلف لمنع خاص غذائي نظام اتباع يجب وراثية حالة وهي  ، (PKUكيتون الفينيل بيلة من تعاني كنت إذا

يشكل الذي األسبارتام على تحتوي للمضغ القابلة األقراص أن تعلم أن يجب  ، )شديدةذهنية إعاقة يسبب أن يمكن

أالنين.الفينيل

في ويبدأ قوة المناعي جهازك يزداد قد البشرية ، المناعة نقص فيروس عدوى لعالج األدوية تناول أثناء أنه تعلم أن يجب

إذا االلتهابات. تلك أعراض ظهور في ذلك يتسبب قد جسمك. في بالفعل موجودة كانت التي األخرى االلتهابات محاربة

رالتيغرافير.بدواء العالج أثناء سوءاً تزداد أو جديدة أعراض لديك كانت

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

الفائتة.الجرعة لتعويض الوقت نفس في رالتجرافير من حبتين 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 رالتجرافير يسبب قد

إسهال

غاز

المعدةفي آالم

المعدةمن حرقة

األرق

طبيعيةغير أحالم

كآبة

الراسصداع

بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على

الرقةأو العضالت آالم

العضالتضعف

الكوالبلون أو داكن بول

ضغطأو الصدر في ألم

متسرع

حمُى

تقشيرأو الجلد بثور

قشعريرة

متشوقمتلهف،

الذراعينأو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الحلق أو اللسان أو الشفتين أو الوجه أو العينين في تورم

البلعأو التنفس في صعوبة

الشديدالتعب

الفمآفات

منتفخةأو حكة أو حمراء عيون

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

العينينأو الجلد اصفرار

شاحببراز
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غثيان

التقيؤ

الشهيةفقدان

سريعةقلب ضربات

التنفسفي ضيق

العدوىعالمات من وغيرها والقشعريرة والسعال الحلق والتهاب الحمى

الطاقةنقص

المبررةغير الوزن زيادة

البولكمية في انخفاض

الساقينأو الكاحلين أو القدمين حول تورم

النعاس

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

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

األقراص مع مرفقة صغيرة عبوة (المجفف بإزالة تقم ال . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة

الزجاجة.من  )الرطوبةالمتصاص

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب رالتجرافير. عقار تناول أثناء والمختبر طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

رالتجرافير.لعقار جسمك استجابة من

دوائك.يأخذ آخر شخص أي تدع ال

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل
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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

Isentress®

Isentress® الدقةعالية

2022/01/15- 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

a608004.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

