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سافيناميد
)mide) 'a fin saباسم تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

لعالج  )وغيرها ، carbidopa Sinemet) ، Rytary ، Duopaو  levodopaمن مزيج مع جنب إلى جنباً  Safinamideيستخدم

في  )عشوائيبشكل أو الدواء يتالشى عندما تحدث قد التي والتحدث والمشي ، الحركة ، صعوبة أوقات  ("التشغيلإيقاف "نوبات

العضالت في والتحكم الحركة في صعوبات يسبب العصبي الجهاز في اضطراب  ؛ (PDباركنسون بمرض المصابون األشخاص

عن يعمل وهو . )MAO-(Bب النوع أوكسيديز مونوأمين مثبطات تسمى األدوية من مجموعة إلى سافيناميد ينتمي . )والتوازن

الدماغ.في  )الحركةفي للتحكم ضرورية طبيعية مادة (الدوبامين كمية زيادة طريق

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في سافيناميد خذ يومياً. واحدة مرة بدونه أو الطعام مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Safinamideيأتي

شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط سافيناميد خذ تفهمه. ال جزء أي

العالج.من األقل على أسبوعين بعد واحدة مرة جرعتك يزيد وقد سافيناميد من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

توقفت إذا التوقف. قبل جرعتك بتخفيض طبيبك يقوم أن المحتمل من طبيبك. مع التحدث دون سافيناميد تناول عن تتوقف ال

طبيبك أخبر الوعي. في تغيرات أو ارتباك؛ العضالت؛ تصلب الحمى. مثل انسحاب أعراض تواجه فقد سافيناميد ، تناول عن فجأة

سافيناميد.جرعة تقليل عند األعراض هذه من أياً واجهت إذا

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

سافيناميد ،تناول قبل

أدوية أي أو  ، )التنفسضيق اللسان ، أو الفم تورم (سافيناميد عقار تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

الصيدلياسأل سافيناميد. أقراص مكونات من أي أو أخرى ،
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المكونات.قائمة على للحصول

 ، )أديرالفي آر ، إكس ديانافيل أدزينيس ، أديرال ، (األمفيتامين مثل  )"العلويةاألجزاء "المنشطات ، (األمفيتامينات يلي: مما أياً تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

(كلوميبرامين أموكسابين ،  ، )إيالفيل(أميتريبتيلين مثل االكتئاب مضادات بعض  ؛ )ديسوكسين(والميثامفيتامين  ، )أديرالفي ديكسيدرين ، (ديكستروأمفيتامين

 ؛ )أمريكس(سيكلوبنزابرين بوسبيرون. وترازودون ؛  )ريميرون(ميرتازابين  ، )توفرانيل(إيميبرامين  ، )سينيكوان(دوكسيبين  ، )نوربرامين(ديسيبرامين  ، )أنافرانيل

في متوفراً يعد لم (بروبوكسيفين  ، )ميثادوزدولوفين ، (ميثادون  ، )ديميرول(ميبيريدين مثل األفيونية المواد  ؛ )وغيرهاريتالين ، ميتادات ، أبتنسيو ، (ميثيلفينيديت

(دولوكستين مثل  )(SSNRIsاالنتقائية والنورابينفرين السيروتونين امتصاص مثبطات  ؛ )Ultracetفي أولترام ، كونزيب ، (ترامادول أو  ، )دارفونالمتحدة ؛ الواليات

أو  ،  )Zyvox( linezolidأو ،  )Marplan( isocarboxazidمثل MAOمثبط تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر جون. سانت ونبتة  ؛ )إيفكسور(وفينالفاكسين  )سيمبالتا

blue methylene ، أوphenelzine )Nardil(  ، أوZelapar(  ، Emsam ، selegiline )Eldepryl ، أوtranylcypromine )Parnate(  . األسبوعين خالل منهم

على يوماً 14 تنتظر أن يجب سافيناميد ، تناول عن توقفت إذا األدوية. هذه من أي مع سافيناميد تناول عليك يجب ال أنه طبيبك يخبرك أن المحتمل من الماضيين.

بدون والبرد السعال منتجات من العديد في الموجود  ؛ DM Robitussinفي (ديكستروميتورفان تتناول ال أيضاً ، األدوية. هذه من أي تناول في تبدأ أن قبل األقل

هذه من أي مع سافيناميد تناول عليك يجب ال أنه طبيبك يخبرك أن المحتمل من الماضيين. األسبوعين خالل تناولها عن توقفت أو سافيناميد. مع  )طبيةوصفة

 DMفي (ديكستروميتورفان تتناول ال أيضاً ، األدوية. هذه من أي تناول في تبدأ أن قبل األقل على يوماً 14 تنتظر أن يجب سافيناميد ، تناول عن توقفت إذا األدوية.

Robitussin أن المحتمل من الماضيين. األسبوعين خالل تناولها عن توقفت أو سافيناميد. مع  )طبيةوصفة بدون والبرد السعال منتجات من العديد في الموجود  ؛

تناول في تبدأ أن قبل األقل على يوماً 14 تنتظر أن يجب سافيناميد ، تناول عن توقفت إذا األدوية. هذه من أي مع سافيناميد تناول عليك يجب ال أنه طبيبك يخبرك

سافيناميد.مع  )طبيةوصفة بدون والبرد السعال منتجات من العديد في الموجود  ؛ DM Robitussinفي (ديكستروميتورفان تتناول ال أيضاً ، األدوية. هذه من أي

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

 )فيساكلوزفازاكلو ، كلوزاريل ، (كلوزابين مثل الذهان مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي
(تيمازيبام  ، )أتيفان(لورازيبام  ، )فاليومدياستات ، (ديازيبام  ، )زاناكس(ألبرازوالم مثل البنزوديازيبينات  ؛ )زيبريكسا(وأوالنزابين
أو العين في توضع التي تلك ذلك في بما  )االحتقانمزيالت (والحساسية البرد لنزالت أدوية  ؛ )هالسيون(تريازوالم  ، )ريستوريل

(الباتينيب  ؛ )ريفاترفي ريفامات ، في النيازيد ، (أيزونيازيد  ؛ )أونيفيدكامبتوسار ، (إرينوتيكان  ؛ )جليفيك(إيماتينيب األنف ؛
 ؛ )كريستور(رسيوفاستاتين ميتوكسانترون.  ؛ )ريجالن(ميتوكلوبراميد  ؛ )راسوفوأوتريكسوب ، (ميثوتريكسات  ؛ )تيكيرب

بروزاك ، (فلوكستين  ، )ليكسابرو(إسكيتالوبرام  ، )سيليكسا(سيتالوبرام مثل االنتقائية السيروتونين امتصاص مثبطات

(وسيرترالين  ، )بيكسيفاباكسيل ، بريسديل ، (باروكستين  ، )لوفوكس(فلوفوكسامين  ، )أخرىوأدوية سيمبياكس ، سارافيم ،
أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )هيكامتين(توبوتيكان و  ؛ )أزولفدين(سلفاساالزين  ؛ )زولوفت

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك

سافيناميد.تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من كبدي. مرض لديك كان إذا طبيبك أخبر

وفقدان التفكير اضطراب يسبب عقلي مرض (الفصام مثل عقلي مرض من عانيت أن سبق أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

بشكل اإلثارة إلى االكتئاب من يتغير الذي المزاج (القطب ثنائي االضطراب  ، )العاديةغير أو القوية والمشاعر بالحياة االهتمام

أخبر النوم. مشاكل أو  ؛ )طبيعيةغير حركات (الحركة خلل منخفض. أو مرتفع دم ضغط لديك كان إذا أو الذهان. أو  ، )طبيعيغير

نقص تسبب وراثية حالة (المهق أو العين شبكية في مشاكل من عانيت أو تعاني أسرتك أفراد أحد أو أنت كنت إذا أيضاً طبيبك

.)والعينينوالشعر الجلد لون

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

لإلرضاع.تخطط أو مرضعة كنت إذا طبيبك أخبر

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

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

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

فاتصل النهار ، أثناء خاصة الشديد ، بالنعاس شعرت إذا أو السيارة ، ركوب أو الطعام تناول أو التحدث أو التلفزيون مشاهدة

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

سافيناميد.تناول أثناء الكحول تشرب ال الدواء. هذا يسببه الذي النعاس من يزيد أن يمكن الكحول أن تذكر
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أو اإللحاحات من غيرها أو القمار لعب مشاكل طوروا قد سافيناميد مثل أدوية تناولوا الذين األشخاص بعض أن تعلم أن يجب

بطبيبك اتصل الجنسية. السلوكيات أو اإللحاحات زيادة مثل لهم ، بالنسبة عادية غير أو قهرية كانت التي الشديدة السلوكيات

سلوكك. في التحكم على قادر غير كنت إذا أو شديدة ، رغبة لديك أو عليها ، السيطرة يصعب المقامرة في رغبة لديك كان إذا

شديدة دوافع أي أو القمار لعب أن تدرك تكن لم لو حتى بالطبيب االتصال من يتمكنوا حتى الخطر هذا عن عائلتك أفراد أخبر

مشكلة.أصبحت قد عادية غير سلوكيات أو

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

يوجد سافيناميد. باستخدام عالجك أثناء التيرامين من عالية نسبة على تحتوي التي األطعمة تأكل كنت إذا خطيراً تفاعالً تواجه قد

أو تعتيقها أو تدخينها تم التي الجبن أو األسماك أو الدواجن أو اللحوم ذلك في بما والمشروبات ، األطعمة من العديد في التيرامين

تم التي الخميرة ومنتجات الكحولية؛ المشروبات والفاصوليا ؛ والخضروات الفواكه بعض تلفها ؛ أو صحيح غير بشكل تخزينها

بكميات تتناولها قد التي واألطعمة تماماً ، تتجنبها أن يجب التي األطعمة عن التغذية اختصاصي أو طبيبك سيخبرك تخميرها.

بطبيبك.فاتصل سافيناميد ، تناول أثناء التيرامين من عالية نسبة على يحتوي طعاماً تأكل كنت إذا صغيرة.

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال التالي. اليوم في المعتاد الوقت في التالية الجرعة وتناول الفائتة الجرعة تخطي

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تختفي:

غثيان

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

عليهاالسيطرة يمكنك ال التي الجسم حركات تكرار أو تدهور

الرؤيةتغيرات

)موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة

)حقيقيةغير أشياء تصديق (الوهمية المعتقدات

التنسيق ، فقدان ارتعاش ، أو شديد عضلي تصلب رجفة ، سريعة ، قلب ضربات ارتباك ، تعرق ، حمى ، هلوسة ، هياج ،

إسهالأو قيء ، غثيان ،

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

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

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

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[

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

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

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

Xadago®

15/06/2017- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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MedlinePlusاألدوية معلومات سافيناميد:مساء2:51ً 14 ، /22/4

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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر

a617025.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/

