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وساكوبيتريلفالسارتان
)bi ue' sak (trilو  )tan) sar val'كـ تنُطق

هام:تحذير

أثناء حامال ًأصبحت إذا حامال.ً كنت إذا وساكوبيتريل فالسارتان مزيج تأخذ ال للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بين الجمع يتسبب قد الفور. على بطبيبك واتصلي وساكوبيتريل فالسارتان تناول عن فتوقفي وساكوبيتريل ، فالسارتان تناول

الحمل.من األخيرة الستة األشهر في تناوله عند خطيرة بإصابات الجنين إصابة أو الجنين وفاة في وساكوبيتريل فالسارتان

الدواء؟هذا يوصف لماذا

بأنواع المصابين البالغين عند واالستشفاء الوفاة خطر لتقليل أخرى أدوية مع وساكوبيتريل فالسارتان مزيج استخدام يتم ما عادة ً

سنة بعمر األطفال لدى القلب قصور من معينة أنواع لعالج أيضاً وساكوبيتريل فالسارتان مزيج يستخدم القلب. قصور من معينة

عمل منع طريق عن يعمل إنه 2. األنجيوتنسين مستقبالت مضادات تسمى األدوية من فئة إلى فالسارتان ينتمي أكثر. أو واحدة

كفاءة. أكثر بشكل القلب ويضخ أكبر بسالسة بالتدفق للدم يسمح مما الدموية ، األوعية شد على تعمل التي الطبيعية المواد بعض

الدم.حجم في التحكم في المساعدة على يعمل النبريليسين. مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي ساكوبيتريل

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

طعام. بدون أو مع اليوم في مرتين تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن يؤخذ لوحي كجهاز وساكوبيتريل فالسارتان مزيج يأتي

على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس في تناوله وساكوبيتريل ، فالسارتان مزيج تناول تذكر على لمساعدتك

حسب تماماً وساكوبيتريل فالسارتان خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق

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

المعلق زجاجة رجي . )سائل(فموي كمعلق الدواء هذا تحضير للصيدلي يمكن األقراص ، ابتالع من طفلك أو أنت تتمكن لم إذا

جرعة.كل قبل جيداً

تدريجيا.ًجرعتك ويزيد وساكوبيتريل فالسارتان من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ قد
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كنت لو حتى وساكوبيتريل فالسارتان تناول في استمر يعالجها. ال ولكنه القلب قصور في يتحكم وساكوبيتريل فالسارتان من مزيج

طبيبك.إلى التحدث دون وساكوبيتريل فالسارتان تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر

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

وساكوبيتريل ،فالسارتان تناول قبل

 )التنفسفي صعوبة أو حلقك ، أو لسانك ، أو شفتيك ، أو وجهك ، تورم (حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر
كانديسارتان  ، Edarbyclor(  in ، azilsartan )Edarbiمثل )(ARBاألخرى األنجيوتنسين مستقبالت وحاصرات لفالسارتان ،

Atacand) ،  فيHCT Atacand( ، telmisartan، Tribenzor(  in ، HCT Benicar in ، Azor in ، olmesartan )Benicar، 

Hyzaar(  in ، losartan )Cozaar، Avalide(  in ، irbesartan )Avapro، eprosartan )Teveten(  in) ، HCT Micardis 

in ، Micardis توينستا(  لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطاتACE)( مثلUnivasc(  in ، moexipril )Univasc، 

Zestoretic(  in ، Prinzide lisinopril )in ، fosinopril، Vaseretic(  in ، enalapril )Vasotec ، captopril، Lotrel(  in ، 

benazepril )Lotensin ، فيTarka(  in، trandolapril )Mavik or، ramipril )Altace(، Quinaretic( in، Accuretic in، 

quinapril )Accupril، Prestalia( اسأل وساكوبيتريل. فالسارتان أقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي ساكوبيتريل.  ؛

المكونات.قائمة عن الصيدلي

. )Tekturna ، Tekturna (HCTأليسكيرين تتناول وأنت  )الدمفي السكر نسبة ارتفاع (السكري مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

أيضاً. أليسكيرين تتناول وأنت السكري مرض من تعاني كنت إذا وساكوبيتريل. فالسارتان تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من

و  ، Lotrel(  in ، benazepril )Lotensinمثللألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات تتناول كنت إذا أيضاً الصيدلي أو طبيبك أخبر

captopril ، وVaseretic(  in ، enalapril )Vasotec ،  وfosinopril ،  وlisinopril Prinzide) in ،  وZestoretic( ، و

ramipril )Altace( ، Quinaretic(  in ، Accuretic in ، quinapril )Accupril، Prestalia(  in ، perindopril )Aceon، 

Uniretic(. (  in ، moexipril )Univasc ، أوTarka(  in ، trandolapril )Mavik ،  المحول اإلنزيم مثبطات تناول عن توقفت إذا أو

تتناول كنت إذا وساكوبيتريل فالسارتان تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من الماضية. ساعة 36 الـ خالل لألنجيوتنسين

لألنجيوتنسين.المحول اإلنزيم مثبطات

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

كانديسارتان  ، Edarbyclor(  in ، azilsartan )Edarbiمثل ARBيلي: ما ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

Atacand) ،  فيHCT Atacand(، Hyzaar(  in ، losartan )Cozaar، Avalide(  in ، irbesartan )Avapro، 

eprosartan )Teveten(  ،  أولميسارتانTribenzor) in، HCT Benicar in، Azor in، Benicar(،Twynsta(  in، HCT 

Micardis in، telmisartan )Micardis الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات (لاللتهابات المضادة األخرى واألدوية األسبرين  ؛

(سيليكوكسيب مثل االنتقائية -2 كوكس ومثبطات  )نابروسينأليف ، (ونابروكسين  )موترينأدفيل ، (إيبوبروفين مثل  )
 ، )ميدامور(أميلوريد مثل البوتاسيوم على تحافظ التي البول مدرات ذلك في بما  ، ء)الماحبوب (البول مدرات  ؛ )سيليبريكس

 ؛ )لوبيد(جمفبروزيل  ؛ )Maxzideفي  ، Dyazideفي  ، (Dyreniumتريامتيرين و  ، )ألداكتازيدفي ألداكتون ، (سبيرونوالكتون

تغيير إلى طبيبك يحتاج قد البوتاسيوم. ومكمالت  ؛ )ليثوبيد(الليثيوم القلب ؛ في مشكلة أو الدم ضغط ارتفاع لعالج أخرى أدوية

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات

القدمين أو اليدين في تورم نوبات تسبب وراثية حالة (وراثية وعائية وذمة من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

الكبد.أمراض أو الكلى أو السكري مرض  ؛ ء)األمعاأو الهواء مجرى أو الوجه أو

وساكوبوتريل.فالسارتان تناول أثناء ترضع ال مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر
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الكذب. وضعية من كبيرة بسرعة تستيقظ عندما واإلغماء والدوار الدوخة يسببان قد وساكوبوتريل فالسارتان أن تعلم أن يجب

مع ببطء السرير من انهض المشكلة ، هذه تجنب في للمساعدة وساكوبيتريل. فالسارتان تناول في البدء عند شيوعاً أكثر هذا

الوقوف.قبل دقائق لبضع األرض على قدميك إراحة

ضغط انخفاض إلى يؤدي أن يمكن بكثرة والتعرق السوائل من كافية كميات شرب وعدم والقيء اإلسهال أن تعلم أن يجب

العالج.أثناء بتطويرها قمت أو المشاكل هذه من أي لديك كان إذا طبيبك أخبر واإلغماء. الدوار يسبب قد مما الدم

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

أو الملح قليل غذائياً نظاماً طبيبك وصف إذا طبيبك. مع التحدث دون البوتاسيوم على تحتوي التي الملح بدائل تستخدم ال

بعناية.اإلرشادات هذه فاتبع الصوديوم ، منخفض

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت 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

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

سعال

الشديدالتعب

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك فاتصل الخاصة ، الوقائية اإلجراءات قسم

متسرع

متشوقمتلهف،

الحلقأو الوجه أو اللسان أو الشفتين انتفاخ

التنفسفي صعوبة

عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثار حدوث في وساكوبيتريل فالسارتان بين الجمع يتسبب قد

الدواء.هذا تناول أثناء

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

درجة في اللوحية األجهزة بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

الغرفة حرارة درجة في الفموي المعلق زجاجة بتخزين قم . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة حرارة

بتبريده.تقم ال يوماً ؛ 15 إلى تصل لمدة
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العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

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

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

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

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

وساكوبيتريل.لفالسارتان

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

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو

راندأسماء

®انتريستو

2020/01/15- 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
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األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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