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تابنتادول
)dol) 'ta pen taكـ تنطق

هام:تحذير

المزيد تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط تابنتادول خذ المطول. االستخدام مع خاصة عادة ، تابنتادول يتشكل قد

ناقش تابنتادول ، تناول أثناء طبيبك. يوجهها التي عن مختلفة بطريقة تتناوله أو األحيان ، من كثير في تتناوله أو منه ،

أي أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر ألمك. إلدارة أخرى وطرق العالج ومدة األلم عالج أهداف الصحية الرعاية مقدم مع

تعاطي لك سبق أو تعاطيت أو الكحول ، من كبيرة كميات شربت أن لك سبق أو يشرب عائلتك في شخص

من تعاني كنت إذا أو زائدة ، جرعة تناولت أو مفرط ، بشكل الموصوفة األدوية تناولت أو الشوارع ، في المخدرات

كان إذا تابنتادول استخدام في تفرط سوف أنك من أكبر خطر هناك آخر. عقلي مرض قبل. من عانيت أو االكتئاب

الشروط.هذه من أي من عانيت أن سبق أو لديك

وفي العالج من ساعة 72 إلى 24 أول خالل خاصة الحياة ، تهدد أو التنفس في خطيرة مشاكل  Tapentadolيسبب قد

لمشاكل تعرضك خطر وتقليل ألمك على للسيطرة جرعتك بتعديل طبيبك سيقوم جرعتك. زيادة فيه يتم وقت أي

بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من الربو. أو التنفس في تباطؤ من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر التنفس. في خطيرة

الرئوي االنسداد مرض مثل رئوي مرض من عانيت أن سبق أو مصاباً كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر تابنتادول. تناول

في إصابة أو  ، )الرئةوانتفاخ المزمن الهوائية الشعب التهاب تشمل الرئة أمراض من مجموعة  ؛ (COPDالمزمن

التنفس في بمشاكل إصابتك خطر يكون قد عقلك. في الضغط من الكمية من تزيد حالة أي أو المخ ، في ورم أو الرأس ،

المرض.بسبب التغذية سوء من تعاني أو ضعيفاً كنت أو السن كبار من كنت إذا أعلى

أو التنفس في لمشاكل تعرضك خطر زيادة إلى تابنتادول باستخدام عالجك أثناء األخرى األدوية بعض تناول يؤدي قد

تخطط أو تتناول كنت إذا طبيبك أخبر الغيبوبة. أو التخدير أو للحياة المهددة أو الخطيرة التنفس مشاكل من غيرها

إستازوالم ،  ، )فاليومدياستات ، (ديازيبام  ، )زاناكس(ألبرازوالم مثل البنزوديازيبينات التالية: األدوية من أي لتناول

الغثيان. أو العقلية لألمراض أدوية األخرى ؛ المخدرة األلم أدوية  ؛ )هالسيون(وتريازوالم  ، )أتيفان(لورازيبام فلورازيبام ،

بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد المهدئات. أو منومة؛ حبوب المهدئات. العضالت مرخيات

وسيراقبها
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بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أي لديك وظهرت األدوية هذه من أي مع تابنتادول تتناول كنت إذا بعناية. انت

عدم أو صعوبة ، أو بطيء تنفس أو شديد ، نعاس أو دوار ، أو عادية ، غير دوخة طارئة: طبية رعاية اطلب أو الفور على

االتصال من يتمكنوا حتى خطيرة تكون قد التي األعراض يعرفون أسرتك أفراد أو الرعاية مقدم أن من تأكد استجابة.

بمفردك.العالج طلب على قادر غير كنت إذا الطارئة الطبية الرعاية أو بالطبيب

عقاقير استخدام أو الكحول ، على تحتوي التي الموصوفة غير أو الموصوفة األدوية تناول أو الكحول ، شرب يزيد

تتناول أو الكحول ، تشرب ال حياتك. تهدد خطيرة جانبية آلثار تعرضك خطر من بتابنتادول عالجك أثناء الشوارع

باستخدام عالجك أثناء الشوارع عقاقير تستخدم أو الكحول ، على تحتوي التي الموصوفة غير أو الموصوفة األدوية

تابنتادول.

يتناولون الذين اآلخرين لألشخاص الوفاة في يتسبب أو تابنتادول يؤذي قد دوائك. بتناول آخر شخص ألي تسمح ال

طريق عن تناوله من آخر شخص أي يتمكن ال حتى آمن مكان في  tapentadolبـ احتفظ األطفال. وخاصة دوائك ،

أو اللوحية األجهزة عدد تتبع األطفال. متناول عن بعيداً تابنتادول إلبقاء خاص بشكل حذراً كن قصد. عن أو الخطأ

ممتدة أقراص أو أقراص أي اغسل مفقود. دواء أي هناك كان إذا ما تعرف حتى المتبقية المفعول الممتدة األقراص

اآلخرون.يأخذها ال حتى المرحاض في إليها بحاجة تعد لم أو الزمن عليها عفا المفعول

إذا تذوبها. أو تسحقها أو تقسمها أو تكسرها أو تمضغها ال كاملة ؛ ابتلعها المفعول ، ممتدة أقراص تتناول كنت إذا

دفعة التابنتادول من الكثير تتلقى فقد المفعول ، ممتدة مذابة أو سحقاً أو ممضوغة أو مكسورة أقراصاً ابتلعت

والموت.الزائدة الجرعة ذلك في بما خطيرة ، مشاكل في هذا يتسبب قد ساعة. 12 من أكثر ببطء من بدال ًواحدة

من طفلك يعاني فقد الحمل ، أثناء بانتظام تابنتادول تتناول كنت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

األعراض من أي من يعاني طفلك كان إذا الفور على طفلك طبيب أخبر الوالدة. بعد للحياة مهددة انسحاب أعراض

من لجزء عليه السيطرة يمكن ال الذي والهز الشديد ، والبكاء الطبيعي ، غير والنوم النشاط ، وفرط التهيج ، التالية:

الوزن.زيادة عدم أو واإلسهال ، والقيء ، الجسم ،

تابنتادول.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

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

طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة بتعبئة فيها تقوم مرة كل وفي تابنتادول باستخدام

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs
/http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

الدواء؟هذا وصف لماذا

ومن محدد ، سبب وله فجأة ، يبدأ الذي األلم (الحادة والشديدة المتوسطة اآلالم لعالج  Tapentadolأقراص تسُتخدم

تابنتادول. )األلمسبب شفاء عند يختفي أن المتوقع
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السكري. مرضى لدى  )األعصابتلف عن الناجم األلم (الشديدة األعصاب آالم لعالج المفعول الممتدة األقراص تستخدم

الساعة مدار على دواء إلى يحتاجوا أن يتُوقع الذين األشخاص لعالج فقط المفعول ممتدة  Tapentadolأقراص تسُتخدم

من فئة إلى  Tapentadolينتمي األخرى. األلم مسكنات استخدام طريق عن عليه السيطرة يمكن ال الذي األلم لتخفيف

لأللم.العصبي والجهاز الدماغ استجابة طريقة تغيير طريق عن يعمل إنه . )المخدرة(األفيونية المسكنات تسمى األدوية

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

تناول يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ  )المفعولطويل (المفعول ممتد لوحي وجهاز لوحي كجهاز  Tapentadolيأتي

أنه طبيبك يخبرك فقد تابنتادول ، أقراص تتناول كنت إذا الحاجة. حسب ساعات 6 إلى 4 كل بدونه أو الطعام مع األقراص

تأخذ ال ألمك. لعالج األمر لزم إذا العالج من األول اليوم في األولى الجرعة بعد واحدة ساعة بمجرد ثانية جرعة تناول يمكنك

اإلصدار أقراص تؤخذ المفعول. الممتدة األقراص من إضافية جرعات تتناول وال العالج أثناء آخر وقت أي في إضافية جرعات

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع ساعة. 12 كل مرة الممتد

التوجيهات.حسب بالضبط تابنتادول خذ تفهمه. ال جزء أي شرح

في وضعه بعد مباشرة قرص كل ابتلع الماء. من الكثير مع األخرى تلو واحدة ابتلعها المفعول ، ممتدة أقراص تتناول كنت إذا

فمك.

يقوم قد األلم. على السيطرة يتم حتى تدريجيا ًجرعتك ويزيد تابنتادول من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

عليه ، السيطرة يمكن ال ألمك أن شعرت إذا ألمك. على السيطرة يتم لم إذا العالج أثناء وقت أي في جرعتك بتعديل طبيبك

طبيبك.مع التحدث دون الدواء جرعة تغير ال بطبيبك. فاتصل

جرعتك زيادة إلى طبيبك يحتاج فقد هذا ، حدث إذا الدواء. على جسمك يعتاد قد الوقت ، من لفترة تابنتادول تناول بعد

تابنتادول.باستخدام عالجك أثناء به تشعر ما حول طبيبك إلى تحدث ألمك. على للسيطرة الدواء من

عن فجأة توقفت إذا تدريجيا. الجرعة تقلل طبيبك أن المحتمل من طبيبك. مع التحدث دون تابنتادول تناول عن تتوقف ال

في صعوبة التعرق. قشعريرة. تثاؤب. دامعة؛ عيون التهيج؛ القلق؛ األرق. مثل انسحاب أعراض تواجه فقد تابنتادول ، تناول

ضعف؛ المفاصل. أو الظهر أو العضالت آالم جسمك ؛ من لجزء عليه السيطرة يمكن ال اهتزاز يرتجف؛ نائما ؛ البقاء أو النوم

في يقف بشرتك على الشعر السعال. أو العطس أو األنف سيالن الشهية؛ فقدان المعدة؛ تقلصات إسهال؛ القيء. غثيان؛

أو أشياء رؤية (هلوسات أو  ؛ )العينمنتصف في سوداء دوائر (العين حدقة اتساع سريعة قلب ضربات سريع تنفس النهاية ؛

.)موجودةغير أصوات سماع

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

تابنتادول ،تناول قبل

الموجودة المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو تابنتادول ، تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

منتحقق أو بك الخاص الصيدلي اسأل المفعول. ممتدة أقراص أو تابنتادول أقراص في
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المكونات.لقائمة الدواء دليل

مونوامين مثبطات الماضيين: األسبوعين خالل تناولها عن توقفت أو التالية األدوية تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

 ، )نارديل(فينيلزين األزرق ، الميثيلين  ، )زيفوكس(لينزوليد  ، )ماربالن(إيزوكاربوكسازيد مثل  )(MAOأوكسيديز

أخبر .  )Parnate( tranylcypromineو ، )Eldepryl ، Emsam ، (Zelaparسيليجيلين  ، ) )أزيلكت(راساجيلين

طبيبك يخبرك أن المحتمل من تابنتادول. باستخدام عالجك أثناء لك األدوية هذه من أي وصف تم إذا أيضاً طبيبك

األدوية.هذه من أكثر أو واحداً تتناول كنت إذا تابنتادول تناول بعدم

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

والبرد السعال أدوية في (الهيستامين مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية

(سيكلوبنزابرين بوتورفانول.  ؛ )زوبسولففي سوبوكسون ، في بوترانس ، بوبرينكس ، (البوبرينورفين . )والحساسية
أو العصبي القولون لمرض أدوية  ؛ )Nuedextaفي السعال ؛ أدوية من العديد في يوجد (ديكستروميتورفان  ؛ )أمريكس

مثلالنصفي الصداع أدوية  ؛ )ليثوبيد(الليثيوم البولية ؛ المسالك مشاكل أو القرحة أو باركنسون مرض أو الحركة دوار

zolmitriptan )Zomig(  and، Treximet(  in ، sumatriptan )Imitrex، rizatriptan )Maxalt( ، 

naratriptan )Amerge( ، frovatriptan )Frova( ، eletriptan )Relpax( ، almotriptan )Axert(  ميرتازابين  ؛)
سيليكسا(سيتالوبرام مثل  )(SSRIsاالنتقائية السيروتونين امتصاص مثبطات  ؛ )تالوين(بنتازوسين نالبوفين.  ؛ )ريميرون

 ، )لوفوكس(فلوفوكسامين  ، )سيمبياكسفي سيلفيما ، سارافيم ، بروزاك ، (فلوكستين  ، )ليكسابرو(إسيتالوبرام  ، )

انتقائيوسيرترالين ؛  ، )بيكسوفتباكسيل ، بريسديل ، (باروكستين

(دولوكستين  ، )بريستيكخديزال ، (ديسفينالفاكسين مثل  )(SNRIsالنوربينفرين   /السيروتونينامتصاص مثبطات
ترازودون.  ؛ )Ultracetفي  ، Conzip ، (Ultramترامادول  ؛ )إيفكسور(وفينالفاكسين  ، )سافيال(ميلناسيبران  ، )سيمبالتا

أنافرانيل(كلوميبرامين أموكسابين ، أميتريبتيلين ، مثل  )''المزاجية الحالة مصاعد  (``الحلقات ثالثية االكتئاب مضادات أو

)باميلور(نورتريبتيلين  ، )توفرانيلسورمونتيل ، (إيميبرامين  ، )زونالونسيلينور ، (دوكسيبين  ، )نوربرامين(ديسيبرامين  ، )
تأكد لذا تابنتادول ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد . )سورمونتيل(تريميبرامين  )بروتريبتيلين(بروتريبتيلين  ،

جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية

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

(الشللي العلوص أو هام تحذير قسم في المذكورة الحاالت من أي من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر
تابنتادول.تناول بعدم طبيبك يخبرك قد . ء)األمعاعبر المهضوم الطعام فيها يتحرك ال حالة

أو التبول ؛ في صعوبة تسبب حالة أي أمعائك ، أو معدتك في انسداد من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

الكبد.أمراض أو الدرقية الغدة أو الكلى أو المرارة أو البنكرياس

مرضعة.كنت إذا طبيبك أخبر

تابنتادول.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث والنساء. الرجال عند الخصوبة من يقلل قد الدواء هذا أن تعلم أن يجب

تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

تابنتادول.

تكون قد أخرى أنشطة أي في تشارك أو اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال نعسان. يجعلك قد تابنتادول أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى خطرة

لتجنب الكذب. وضعية من كبيرة بسرعة تستيقظ عندما واإلغماء والدوار الدوخة يسبب قد تابنتادول أن تعلم أن يجب

الوقوف.قبل دقائق لبضع األرض على قدميك إراحة مع ببطء السرير من انهض المشكلة ، هذه

أدوية استخدام أو الغذائي نظامك تغيير حول طبيبك إلى تحدث اإلمساك. يسبب قد تابنتادول أن تعلم أن يجب

تابنتادول.تناول أثناء اإلمساك عالج أو لمنع أخرى
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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

بتناول طبيبك أخبرك إذا الحاجة. حسب الدواء بتناول طبيبك يخبرك أن المحتمل فمن تابنتادول ، أقراص تتناول كنت إذا

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال تتذكرها. حالما الفائتة الجرعة فتناول بانتظام ، األقراص

تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز المفعول ، ممتدة تابنتادول كبسوالت تتناول كنت إذا

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تختفي:

الراسصداع

المعدةمن حرقة

المعدةفي آالم

جاففم

المفرطالتعب

القلق

النعاس

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

طبيعيةغير أحالم

التهيج

بالدفءمفاجئ شعور

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل المهمة ، التحذيرات أو الخاصة االحتياطات

النوبات

سريعة ، قلب ضربات ارتباك ، تعرق ، حمى ،  ، )موجودةغير أصوات سماع أو أشياء رؤية (هلوسة هياج ،

إسهالأو قيء ، غثيان ، التنسيق ، فقدان ارتعاش ، أو شديد عضلي تصلب ارتعاش ،

الدوخةأو والضعف الشهية وفقدان والقيء الغثيان

عليهالحفاظ أو االنتصاب على القدرة عدم

المنتظمغير الحيض

الجنسيةالرغبة انخفاض
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متسرع

متشوقمتلهف،

قشعريرة

الحلقأو اللسان أو الشفتين أو الوجه أو العينين في تورم

الصوتفي بحة

البلعأو التنفس في صعوبة

صدرألم

المواقفتغيير عند بالدوار الشعور

باالغماءشعور

الوعيفقدان

الزائدةبالحرارة الشعور

الشديدالتعرق

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

إليه حاجة هناك تعد لم أو قديم دواء أي من فوراً التخلص عليك يجب . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

فقم الفور ، على إليه الوصول يمكنك برنامج أو قريب استرجاع برنامج لديك يكن لم إذا الدواء. استرجاع برنامج خالل من

من المناسب التخلص حول بك الخاص الصيدلي إلى تحدث المرحاض. في إليه حاجة هناك تعد لم أو قديم دواء أي بتنظيف

أدويتك.

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.

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 ،
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. )المكتبالمنزل ، المثال ، سبيل على (نالوكسون يسمى إنقاذ دواء على الحصول حول طبيبك مع تتحدث أن يجب تابنتادول ، تناول أثناء

الناجمة الخطيرة األعراض لتخفيف األفيونية المواد آثار منع طريق عن يعمل وهو زائدة. لجرعة للحياة المهددة اآلثار لعكس النالوكسون يستخدم

شخص أو صغار أطفال به يوجد منزل في تعيش كنت إذا نالوكسون أيضاً طبيبك لك يصف قد الدم. في األفيونية المواد مستويات ارتفاع عن

معك وقتاً يقضون الذين األشخاص أو الرعاية مقدمي أو عائلتك وأفراد أنك من تتأكد أن يجب الموصوفة. األدوية أو الشوارع أدوية استخدام أساء

لك سيوضح الطارئة. الطبية المساعدة وصول حتى تفعل وماذا النالوكسون ، استخدام وكيفية الزائدة ، الجرعة على التعرف كيفية يعرفون

على للحصول المصنعة الشركة موقع بزيارة قم أو التعليمات عن الصيدلي اسأل الدواء. استخدام كيفية أسرتك وألفراد الصيدلي أو طبيبك

911 برقم واالتصال النالوكسون ، من األولى الجرعة إعطاء األسرة أفراد أحد أو صديق على يجب زائدة ، جرعة أعراض ظهور حالة في التعليمات.

بعد دقائق بضع غضون في بك الخاصة األعراض تعود قد الطارئة. الطبية المساعدة وصول حتى كثب عن ومراقبتك معك والبقاء الفور ، على

دقائق ، 3 إلى 2 كل إضافية جرعات إعطاء يمكن النالوكسون. من أخرى جرعة الشخص يعطيك أن يجب األعراض ، عادت إذا النالوكسون. تلقيك

عادت إذا النالوكسون. تلقيك بعد دقائق بضع غضون في بك الخاصة األعراض تعود قد الطبية. المساعدة وصول قبل األعراض عادت إذا

قبل األعراض عادت إذا دقائق ، 3 إلى 2 كل إضافية جرعات إعطاء يمكن النالوكسون. من أخرى جرعة الشخص يعطيك أن يجب األعراض ،

يعطيك أن يجب األعراض ، عادت إذا النالوكسون. تلقيك بعد دقائق بضع غضون في بك الخاصة األعراض تعود قد الطبية. المساعدة وصول

الطبية.المساعدة وصول قبل األعراض عادت إذا دقائق ، 3 إلى 2 كل إضافية جرعات إعطاء يمكن النالوكسون. من أخرى جرعة الشخص

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

)العينفي السوداء الهاالت (العين حدقة اتساع أو تضيق

النعاس

االستيقاظأو االستجابة على قادر غير

العضالتضعف

ورطببارد جلد

الضحلأو البطيء التنفس

التنفسفي صعوبة

القلبضربات تباطؤ

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

لتابنتادول.

تتناول أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر  ، )األزرقالميثيلين على تحتوي التي تلك خاصة (معمل اختبار أي إجراء قبل

تابينتادول.

بطبيبك.فاتصل الدواء ، من االنتهاء بعد األلم استمر إذا التعبئة. إلعادة قابلة غير الوصفة هذه

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
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®نوسينتا

ER®نوسينتا

2020/04/10- 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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