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الدواء؟هذا يوصف لماذا

يسبب العصبي الجهاز في اضطراب  ؛ (PDباركنسون مرض أعراض لعالج أخرى أدوية مع أو بمفرده  Ropiniroleيستخدم

الحركات ، وتباطؤ والتصلب ، الجسم ، من أجزاء اهتزاز ذلك في بما  ، )والتوازنالعضالت في والتحكم الحركة في صعوبات

عدم تسبب حالة وهي  ؛ Ekbomمتالزمة أو  (RLSالساقين تململ متالزمة لعالج أيضاً  Ropiniroleيستخدم التوازن. ومشاكل

فئة إلى روبينيرول ينتمي . ء)االستلقاأو الجلوس وعند الليل في خاصة الساقين ، تحريك على قوي وحث الساقين في الراحة

ضرورية الدماغ في طبيعية مادة وهو الدوبامين ، من بدال ًالعمل طريق عن يعمل إنه الدوبامين. ناهضات تسمى األدوية من

الحركة.في للتحكم

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

مع روبينيرول تناول يمكن الفم. طريق عن ليأخذ  )المفعولطويل (المفعول ممتد لوحي وجهاز لوحي كجهاز  Ropiniroleيأتي

العادي اللوحي الجهاز تناول يتم ما عادة باركنسون ، مرض لعالج  ropiniroleاستخدام عند المعدة. اضطراب لمنع الطعام

تململ متالزمة لعالج  ropiniroleاستخدام عند يومياً. واحدة مرة المفعول ممتد قرص تناول ويتم اليوم في مرات ثالث

أقراص تستخدم ال ساعات. ثالث إلى بساعة النوم قبل اليوم ، في واحدة مرة العادي القرص تناول يتم ما عادة الساقين ،

Ropinirole  خذ الساقين. تململ متالزمة لعالج المفعول ممتدةropinirole  اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في

 ropiniroleخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط

وليس  ropiniroleتتلقى أنك من تتأكد أن يجب . ropiniroleالتجارية العالمة السم مشابهة أسماء لها أخرى أدوية هناك

طبيبك إياها يعطيك التي الطبية الوصفة أن من تأكد بك. الخاصة الطبية الوصفة فيها تمأل مرة كل في المماثلة األدوية أحد

الخاطئ ، الدواء تلقيت أنك تعتقد كنت إذا تتناوله. ولماذا بك الخاص الدواء اسم تعرف أن يجب القراءة. وسهلة واضحة

الطبيب.لك وصفه الذي الدواء أنه من متأكداً كنت إذا إال دواء أي تتناول ال الصيدلي. إلى فتحدث

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال بالكامل ؛ المفعول ممتدة أقراص ابتالع

كنت إذا األعراض. على السيطرة في للمساعدة تدريجيا ًجرعتك ويزيد  ropiniroleمن منخفضة بجرعة طبيبك سيبدأ

األسبوع. في واحدة مرة من أكثر جرعتك بزيادة طبيبك يقوم أال المحتمل فمن باركنسون ، مرض لعالج  ropiniroleتتناول

الساقينتململ لعالج  ropiniroleتتناول كنت إذا
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مرة من أكثر ليس ذلك وبعد األول ، األسبوع نهاية في أخرى مرة يومين ، بعد جرعتك طبيبك يزيد أن المحتمل من متالزمة ،

لعالج  ropiniroleتتناول كنت إذا تناسبك. التي الجرعة إلى تصل أن قبل أسابيع عدة األمر يستغرق قد األسبوع. في واحدة

األسبوعين خالل تناولها يتم متزايدة بجرعات أقراص على تحتوي أدوات مجموعة تتلقى فقد الساقين ، تململ متالزمة

الموجودة الجرعات عن تختلف وقد للدواء ، جسمك استجابة مدى على ستحتاجها التي الدواء جرعة تعتمد العالج. من األولين

تحتوي التي اللوحية األجهزة جميع تناول عليك يجب كان إذا وما المجموعة استخدام بكيفية طبيبك سيخبرك المجموعة. في

بعناية.طبيبك تعليمات اتبع عليها.

تناول في استمر الحاالت. هذه يعالج ال ولكنه الساقين تململ ومتالزمة باركنسون مرض أعراض في  Ropiniroleيتحكم

ropinirole  تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتىropinirole  تتناول كنت إذا طبيبك. مع التحدث دونropinirole 

أو االهتمام وقلة واأللم ، واالرتباك ، والتعرق ، العضالت ، وتصلب الحمى ، من تعاني فقد الدواء ، تناول عن فجأة وتوقفت

نائما ، البقاء أو النوم والصعوبة والتعب ، واالكتئاب ، والقلق ، عادة ، بها تهتم التي األشياء أو المعتادة باألنشطة االهتمام

جرعتك بتخفيض طبيبك يقوم أن المحتمل فمن  ، ropiniroleتناول عن التوقف طبيبك منك طلب إذا أخرى. وأعراض

أيام.7 مدار على تدريجيا ً،

قد طبيبك. مع التحدث دون أخرى مرة الدواء تناول في تبدأ فال األسباب ، من سبب ألي  ropiniroleتناول عن توقفت إذا

تدريجياً.أخرى مرة جرعتك زيادة في األرجح على طبيبك يرغب

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

 ،ropiniroleتناول قبل

أقراص في المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، ropiniroleمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

ropinirole  أقراص في المكونات قائمة عن الصيدلي أو طبيبك اسأل المفعول. ممتدة أقراص أوropinirole  العادية

المفعول.ممتدة أو

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

أدوية (الذهان مضادات  ؛ )"المزاجيةالحالة رفع ("االكتئاب مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

(سيبروفلوكساسين مثل الفلوروكينولون الحيوية المضادات  ؛ )HBتاجامت تاجامت ، (سيميتيدين  ؛ )العقليةلألمراض
(الهرمونية الحمل وموانع البديلة بالهرمونات العالج  ؛ )لوفوكس(فلوفوكسامين  ؛ )نوروكسين(والنورفلوكساسين  ، )سيبرو
في  ، Sinemetفي (ليفودوبا  ؛ )بريفاسيد(النسوبرازول األنسولين.  ؛ )والحقنالحلقات ، الالصقات ، الحمل ، منع حبوب

Stalevo( ميتوكلوبراميد النعاس. تسبب التي األدوية والنوبات. للقلق أدوية  ؛)؛ )ميكسيتيل(ميكسيليتين  ؛ )ريجالن 

يحتاج قد والمهدئات. منومة؛ حبوب المهدئات.  ؛ )زيجيريدبريلوسيك ، (أوميبرازول نافسيلين.  ؛ )بروفيجيل(مودافانيل

الصيدلي أو طبيبك إخبار من تأكد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك

.ropiniroleتناول أثناء أدوية أي تناول عن توقفت إذا

كنت وإذا عليها السيطرة الصعب من كان التي المقامرة في الرغبة األوقات من وقت أي في لديك كان إذا طبيبك أخبر

ضغط انخفاض أو ارتفاع الساقين ؛ تململ متالزمة بخالف النوم اضطراب أو النهار أثناء المتوقع غير النعاس من تعاني

الكلى.أو الكبد أو القلب أمراض أو  ؛ )طبيعيةغير تصورات أو تفكير يسبب عقلي مرض (ذهاني اضطراب الدم.
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طبيبك أخبر بطبيبك. فاتصل  ، ropiniroleتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بك.الخاص الثدي حليب كمية من  Ropiniroleيقلل قد ترضعين. كنت إذا أيضاً

تشعر ال قد المعتادة. اليومية أنشطتك أثناء فجأة تغفو يجعلك قد أو نعسان يجعلك قد  ropiniroleأن تعلم أن يجب

أو ارتفاعات على تعمل أو اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال فجأة. تغفو أن قبل أخرى تحذيرية عالمات أي لديك أو بالنعاس

قيامك أثناء فجأة نمت إذا عليك. الدواء يؤثر كيف تعرف حتى العالج بداية في خطرة تكون أن يحتمل أنشطة في تشارك

أثناء خاصة الشديد ، بالنعاس شعرت إذا أو السيارة ، ركوب أو الطعام تناول أو التحدث أو التلفزيون مشاهدة مثل بشيء

طبيبك.مع تتحدث حتى اآلالت تشغل أو المرتفعة األماكن في تعمل أو السيارة تقود ال بطبيبك. فاتصل النهار ،

الكحولية المشروبات تشرب كنت إذا طبيبك أخبر الدواء. هذا يسببه الذي النعاس من يزيد أن يمكن الكحول أن تذكر

بانتظام.

بالروبينيرول. عالجك أثناء التدخين عن توقفت أو بدأت إذا بطبيبك اتصل التبغ. منتجات تستخدم كنت إذا طبيبك أخبر

الدواء.هذا فعالية من التدخين يقلل قد

شديدة سلوكيات أو حوافز طوروا روبينيرول مثل أدوية استخدموا أو تناولوا الذين األشخاص بعض أن تعلم أن يجب

والشراهة المفرط ، والتسوق السلوكيات ، أو الجنسية اإللحاحات وزيادة القمار ، مثل لهم ، بالنسبة عادية غير أو القهرية

أو التسوق ، في شديدة رغبة لديك أو عليها ، السيطرة يصعب المقامرة في رغبة لديك كان إذا بطبيبك اتصل األكل. في

عن عائلتك أفراد أخبر سلوكك. في التحكم على قادر غير كنت إذا أو المقامرة ، أو الجنس ، ممارسة أو الطعام ، تناول

غير سلوكيات أو شديدة دوافع أي أو القمار لعب أن تدرك تكن لم لو حتى بالطبيب االتصال من يتمكنوا حتى الخطر هذا

مشكلة.أصبحت قد عادية

وضعية من كبيرة بسرعة تستيقظ عندما التعرق أو الغثيان أو الدوار أو الدوخة يسبب قد  ropiniroleأن تعلم أن يجب

لتجنب . ropiniroleجرعة زيادة مع أو مرة ألول  ropiniroleتناول في البدء عند شيوعاً أكثر هذا االستلقاء. أو الجلوس

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

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

حالما الفائتة الجرعة فتناول ما ، جرعة وتفوتك باركنسون مرض لعالج العادية  ropiniroleأقراص تتناول كنت إذا

المعتاد.الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها.

خذ الفائتة. الجرعة فتجاوز جرعة ، وتفوتك الساقين تململ متالزمة لعالج العادية  ropiniroleأقراص تتناول كنت إذا

الفائتة.الجرعة لتعويض التالية الجرعة تضاعف ال التالي. نومك موعد قبل ساعات 3 إلى 1 من المعتادة جرعتك

بمجرد الفائتة الجرعة فتناول ما ، جرعة وتفوتك باركنسون مرض لعالج المفعول ممتدة  ropiniroleأقراص تتناول كنت إذا

الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع التالي. اليوم في المعتاد الجرعات جدول إلى عد تتذكرها. أن

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول وتابع الفائتة

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  Ropiniroleيسبب قد

تختفي:

غثيان

التقيؤ

المعدةفي آالم

الغازأو المعدة حرقة

إسهال

إمساك

الشهيةانخفاض

الوزنفقدان

دوخة

النعاس

تعب

ضعف

الراسصداع

االحمرارأو التعرق

ارتباك

التركيزأو التذكر في صعوبة

القلق

المنضبطةغير المفاجئة الجسم حركات

فيهالتحكم يمكنك ال جسمك من جزء اهتزاز

للمس )االستجابة(الحساسية انخفاض

للتبولالعاجلة أو المتكررة الحاجة

التبولعند ألم أو التبول في صعوبة

عليهالحفاظ أو االنتصاب تحقيق في صعوبة الرجال ، عند

المفاصلأو العضالت أو الظهر آالم

القدمينأو اليدين في وخز أو تنميل أو حرقة أو ألم

الساقينأسفل أو والكاحلين والقدمين والذراعين اليدين في تورم

جاففم

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

الفور:

)موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة

اآلخرينمن عادي غير بشكل بالريبة الشعور
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ارتباك

وديغير أو عدواني سلوك

الصحةمن لها أساس ال غريبة معتقدات أو أفكار وجود

اإلثارة

إغماء

صدرألم

منتظمةغير أو سريعة أو بطيئة قلب ضربات

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

الحلقأو اللسان أو الفم أو الشفتين أو الوجه انتفاخ

التنفسفي ضيق

التنفسأو البلع في صعوبة

الرؤيةفي أخرى تغيرات أو الرؤية ازدواج

رئتيهم في  )سماكةأو تندب (تليفية تغيرات من مماثلة أخرى وأدوية روبينيرول عقار يتناولون الذين األشخاص بعض يعاني

هذا تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث . ropiniroleعن ناتجة المشكلة هذه كانت إذا ما بعد يعرف لم القلب. وصمامات

الدواء.

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

حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (والرطوبة الزائدة والحرارة المباشرة الشمس أشعة 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 ،

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

غثيان

التقيؤ

دوخة

إغماء

)موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة

كوابيس

النعاس

ارتباك

التعرق

مغلقأو صغير مكان في تكون عندما الخوف

عليهاالسيطرة يصعب التي الجسم حركات

خاطفةأو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات

صدرألم

ضعف

سعال

اإلثارة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

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

a698013.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov7/6
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راندأسماء

¶®طلب

¶XL®طلب

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

2022/02/15- 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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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

