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أخبر الكلى. في مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر الكلى. تلف في سيدوفوفير حقن يتسبب أن يمكن

(ب أمفوتيريسين أميكاسين ، يشمل وبعضها الكلى ، تلف تسبب قد أخرى أدوية أي مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا طبيبك
(فانكومايسين توبراميسين ،  ، )300بنتام (بنتاميدين جنتاميسين ،  ، )فوسكافير(فوسكارنت  ، )أمبيسومأبيلسيت ،
أدفيل ، (إيبوبروفين مثل  )الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات (لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير والعقاقير  )فانكوسين

أو تتناول كنت إذا سيدوفوفير حقن استخدام بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )أليفنابروسين ، (ونابروكسين  )موترين

األدوية.هذه من أكثر أو واحداً تستخدم

للتحقق العالج وبعد وأثناء قبل المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

سيدوفوفير.لحقن استجابتك من

البشر ، على الدواء هذا دراسة يتم لم المنوية. الحيوانات إنتاج في ومشاكل خلقية عيوب حدوث في سيدوفوفير حقن تسبب

يجب الحمل. أثناء سيدوفوفير حقنة أمهاتهم تلقت الذين األطفال عند خلقية تشوهات يسبب أن أيضاً الممكن من ولكن

لحالتك.عالج أفضل هو هذا أن طبيبك يقرر لم ما للحمل التخطيط أو الحمل أثناء سيدوفوفير حقن استخدام عدم

المختبر.حيوانات في أورام حدوث في سيدوفوفير حقن تسبب

سيدوفوفير.حقن الستخدام المحتملة المخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

 )للخالياالمضخم الشبكية التهاب (للخاليا المضخم الشبكية التهاب لعالج  )البروبينسيد(آخر دواء مع سيدوفوفير حقن يستخدم
مضادات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي سيدوفوفير . )اإليدز(المكتسب المناعة نقص بمتالزمة المصابين األشخاص في

للخاليا.المضخم الفيروس نمو إبطاء طريق عن يعمل وهو الفيروسات.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف
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طبية. منشأة في ممرضة أو طبيب قبل من  )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنه يتم  )سائل(كمحلول سيدوفوفير حقن يأتي

للدواء.جسمك استجابة على العالج مدة تعتمد أسبوعين. كل مرة عادة يعُطى

حقن تلقي من ساعات 3 قبل البروبينسيد من جرعة خذ سيدوفوفير. جرعة كل مع الفم طريق عن البروبينسيد أقراص تناول يجب

المعدة. واضطراب الغثيان لتقليل الطعام مع البروبينسيد تناول التسريب. اكتمال من ساعات 8 و 2 بعد أخرى ومرة   سيدوفوفير

معاً.األدوية هذه تناول كيفية حول أسئلة أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك اسأل

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

سيدوفوفير ،حقن استخدام قبل

األدوية  ، )بروبينيسيدكول بروباالن ، (بروبينيسيد سيدوفوفير ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

قائمة عن الصيدلي اسأل سيدوفوفير. حقن في المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي السلفا ، على تحتوي التي

المكونات.

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

(أسيكلوفير أسيتامينوفين؛ يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المذكورة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي
فاسوتيك ، (إناالبريل كابتوبريل ،  ، )لوتريلفي لوتنسين ، (بينازيبريل مثل لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات  ؛ )زوفيراكس

الفينوباربيتال. مثل الباربيتورات أسبرين؛  ؛ )زيستوريتيكفي برينزيد ، في  ، (Qbrelisليسينوبريل فوسينوبريل ،  ، )فاسيريتيك

(ميثوتريكسات  ؛ )الزيكس(فوروسيميد  ؛ )بيبسيد(فاموتيدين  ؛ )بوميكس(بوميتانيد  ؛ )أتيفان(لورازيبام مثل البنزوديازيبينات
.)كومبيفيرفي ريتروفير ، (وزيدوفودين  ؛ )24ثيو إليكسوفيلين ، (الثيوفيلين  ؛ )تريكسالراسوفو ، أوتريكسوب ،

فعالة وسيلة استخدام عليك يجب سيدوفوفير ، حقن تستخدم أنثى كنت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

يمكنك التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائية. جرعتك بعد شهر ولمدة سيدوفوفير تلقي أثناء الحمل لمنع

طريقة استخدام عليك فيجب حامال ً، يصبح أن لشريكك ويمكن  cidofovirتستخدم ذكراً كنت إذا العالج. وبعد أثناء استخدامها

النهائية. الجرعة بعد أشهر 3 ولمدة  cidofovirحقن استخدام أثناء  )النطافمبيد مع الحاجز الحجاب أو الذكري الواقي (الحاجز

الفور.على بطبيبك فاتصل سيدوفوفير ، تلقي أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت إذا

أو اإليدز أو  )(HIVالبشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً كنت إذا ترضع ال مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

سيدوفوفير.تستخدم

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

التقيؤ

غثيان
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إسهال

الشهيةفقدان

الراسصداع

الشعرتساقط

الحلقأو الفم أو الشفاه على تقرحات

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

متسرع

العينفي احمرار أو ألم

الرؤيةوضوح عدم أو للضوء الحساسية مثل الرؤية في تغيرات

سعالأو قشعريرة أو حمى

التنفسفي ضيق

شاحبجلد

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً سيدوفوفير حقن يسبب 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(.

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

سيدوفوفير.بحقن عالجك أثناء للعين منتظمة فحوصاً تجري أن يجب بك. الخاص العيون طبيب مع المواعيد بجميع احتفظ

سيدوفوفير.حقن حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل

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
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¶®فيستيد

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

2016/11/15- 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

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

للصحةالوطنية المعاهد
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