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الدواء؟هذا يوصف لماذا

ينتمي . )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج أخرى وأدوية  )نورفير(ريتونافير مع باالشتراك  Saquinavirيستخدم

البشرية المناعة نقص فيروس كمية تقليل طريق عن يعمل وهو البروتيني. األنزيم مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى ساكوينافير

بمتالزمة اإلصابة في فرصتك من يقلل قد أنه إال البشرية ، المناعة نقص فيروس يعالج ال  saquinavirأن من الرغم على الدم. في

تناول إن السرطان. أو الخطيرة العدوى مثل البشرية المناعة نقص بفيروس المرتبطة واألمراض  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص

نقص فيروس نقل خطر من يقلل قد الحياة نمط في أخرى تغييرات وإجراء اآلمن الجنس ممارسة مع جنب إلى جنباً األدوية هذه

آخرين.أشخاص إلى البشرية المناعة

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

 )نورفير(ريتونافير تناول وقت نفس في تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي وجهاز كبسولة شكل على ساكوينافير يأتي
وجبات مع تتناوله كنت إذا ساكوينافير تناول تذكر األسهل من يكون قد كاملة. وجبة تناول بعد ساعتين خالل اليوم في مرتين

واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس في ساكوينافير خذ الطعام.

مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً ساكوينافير خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من

طبيبك.وصفه

تسحقها.أو تمضغها ال كاملة. األقراص ابتالع

أو السكر شراب مع المحتويات وخلط الكبسولة فتح طريق عن ساكوينافير تناول يمكنك كاملة ، الكبسولة ابتالع من تتمكن لم إذا

فارغ. وعاء في المربى أو السوربيتول أو السكر شراب من  )مل15 (صغيرة مالعق 3 أضف جرعة ، كل لتحضير المربى. أو السوربيتول

أو بارداً شراباً تستخدم كنت إذا ثانية. 60 إلى 30 لمدة الخليط حرك الحاوية. إلى المحتويات وأضف  saquinavirكبسولة افتح

على تحصل حتى بالكامل الخليط تناول من تأكد تناوله. قبل الغرفة حرارة درجة إلى المزيج يصل حتى فانتظر مربى ، أو سوربيتول

الكاملة.الجرعة

فاتتك إذا طبيبك. مع التحدث دون ساكوينافير تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى ساكوينافير تناول في استمر

صعوبة.أكثر حالتك عالج يصبح فقد ساكوينافير ، تناول عن توقفت أو الموصوفة الجرعة من أقل تناول أو جرعات ،

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

كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي ساكوينافير

and Foodموقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك
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/FDA)( )ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.govاألدوية إدارة ويب موقع
DrugSafety/Drugs/http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

الدواءلهذا استخدامات هناك

الرعاية مجال في العاملين لدى العدوى منع في للمساعدة أخرى وأدوية  )نورفير(ريتونافير مع أحياناً  Saquinavirيستخدم

الدواء هذا تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث البشرية. المناعة نقص لفيروس تعرضوا الذين األشخاص من غيرهم أو الصحية

لحالتك.

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

ساكوينافيرتناول قبل

في األخرى المكونات من أي أو الالكتوز ، أو أخرى ، أدوية أي أو ساكوينافير ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل ساكوينافير. تناول بعدم طبيبك يخبرك قد ساكوينافير. أقراص أو كبسوالت

أدوية  ؛ )سبريسيل(دساتينيب  ؛ )فيساكلوزفازاكلو ، كلوزاريل ، (كلوزابين  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين  ؛ )إيفوتازفي رياتاز ، (أتازانافير  ؛ )أوروكساترال(الفوزوزين التالية: األدوية من أياً تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

و ، )وغيرها ، Migergotفي  ، Cafergotفي  ، (Ergomarاإلرغوتامين  ، )(Ergotrateإرغونوفين  ، )(Hydergineاإلرغولويد ميسيالت  ، )ميغرانال ، 45DHE (هيدروإرغوتامين ثنائي مثل اإلرغوت

methylergonovine )Methergine(  االريثروميسين  ؛Erythrocin) ، mycin-E ، EES ، باسيروننيكسترون ، (أميودارون مثل القلب ضربات انتظام لعدم األدوية بعض  ؛ )هالدول(هالوبيريدول هالوفانترين.  ؛ )وغيرها( ، 

العقلية لألمراض أدوية  ؛ )التودا(لوراسيدون  ؛ )ألتوبريف(لوفاستاتين  ؛ )نيويديكستافي (وكينيدين  ، )ريثمول(بروبافينون  ، )زيلوكائين(ليدوكائين  ، )تامبوكور(فليكاينيد  ، )تيكوسين(دوفيتيليد  ، )نورباس(ديسوبيراميد

ماركة فقط (سيلدينافيل  ؛ )ريفاترريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )كواالكين(كينين  ؛ )أوراب(بيموزيد  ؛ )بنتامنيبوبنت ، (البنتاميدين الفم. طريق عن الميدازوالم وثيوريدازين ؛ الكلوربرومازين مثل والغثيان

Revatio  سوتنت(سناتينيب  ؛ )فيتورينفي فلولوبيد ، زوكور ، (سيمفاستاتين  ؛ )الرئةألمراض المستخدمة( تاكروليموس  ؛Prograf) ، XR Envarsus ، XL Astagraf( تريازوالم ترازودون.  ؛)(زيبراسيدون أو  ؛ )هالسيون

تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من الماضيين. األسبوعين خالل تناوله عن توقفت إذا أو  )Complera ، Odefsey ، Julucaفي  ، (rilpivirine Edurantتتناول كنت إذا أيضاً الصيدلي أو طبيبك أخبر . )جيودون

فيتورينفي فلولوبيد ، زوكور ، (سيمفاستاتين  ؛ )الرئةألمراض المستخدمة  Revatioماركة فقط (سيلدينافيل  ؛ )ريفاترريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين األدوية. هذه من أكثر أو واحداً تتناول كنت إذا ساكوينافير

في  ، (rilpivirine Edurantتتناول كنت إذا أيضاً الصيدلي أو طبيبك أخبر . )جيودون(زيبراسيدون أو  ؛ )هالسيون(تريازوالم ترازودون.  ؛ )XR Envarsus ، XL Astagraf ، (Prografتاكروليموس  ؛ )سوتنت(سناتينيب  ؛ )

Complera ، Odefsey ، Juluca(  ريفامبين األدوية. هذه من أكثر أو واحداً تتناول كنت إذا ساكوينافير تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من الماضيين. األسبوعين خالل تناوله عن توقفت إذا أو) ، ريماكتان ، ريفادين

 ؛ )XR Envarsus ، XL Astagraf ، (Prografتاكروليموس  ؛ )سوتنت(سناتينيب  ؛ )فيتورينفي فلولوبيد ، زوكور ، (سيمفاستاتين  ؛ )الرئةألمراض المستخدمة  Revatioماركة فقط (سيلدينافيل  ؛ )ريفاترريفامات ، في

الماضيين. األسبوعين خالل تناوله عن توقفت إذا أو  )Complera ، Odefsey ، Julucaفي  ، (rilpivirine Edurantتتناول كنت إذا أيضاً الصيدلي أو طبيبك أخبر . )جيودون(زيبراسيدون أو  ؛ )هالسيون(تريازوالم ترازودون.

إذا أو  )Complera ، Odefsey ، Julucaفي  ، (rilpivirine Edurantتتناول كنت إذا أيضاً الصيدلي أو طبيبك أخبر األدوية. هذه من أكثر أو واحداً تتناول كنت إذا ساكوينافير تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من

في  ، (rilpivirine Edurantتتناول كنت إذا أيضاً الصيدلي أو طبيبك أخبر األدوية. هذه من أكثر أو واحداً تتناول كنت إذا ساكوينافير تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من الماضيين. األسبوعين خالل تناوله عن توقفت

Complera ، Odefsey ، Juluca(  األدوية.هذه من أكثر أو واحداً تتناول كنت إذا ساكوينافير تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من الماضيين. األسبوعين خالل تناوله عن توقفت إذا أو

مضادات  ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

 ، )تينورتيكفي تينورمين ، (أتينولول مثل بيتا حاصرات وفلورازيبام ؛  ، )فاليومدياستات ، (ديازيبام  ، )ترانكسينزين ، جين (كلورازيبات  ، )زاناكس(ألبرازوالم مثل بنزوديازيبينات وكيتوكونازول  )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول مثل الفطريات

مثل الكالسيوم قنوات حاصرات  ؛ )تراكلير(بوسنتان  ؛ )إينوبرانإندرال ، هيمانجول ، (وبروبرانولول  ، )كورزيدفي كورجارد ، (نادولول  ، )تيسي إتش لوريسور في دوتوبرول ، في إل ، إكس توبرول لوبريسور ، (ميتوبرولول  ، )تراندات(البيتالول

نيسولديبين  ، )(Nymalizeنيموديبين  ، )CR Afeditab ، Adalat ، (Procardiaنيفيديبين  ، )كاردين(نيكارديبين إيزراديبين ، فيلوديبين ،  ، )وغيرهاتيازاك ، كارتيا ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ، )وغيرهالوتريل ، كادويت ، في نورفاسك ، (أملوديبين

Sular)( ،  وفيراباميل) ، كادويتفي ليبيتور ، (أتورفاستاتين مثل  )الستاتينات(للكوليسترول الخافضة األدوية بعض  ؛ )تاركافي فيريالن ، كاالن( ؛ cobicistat Tybost) ،  فيEvotaz ،  وGenvoya ،  وPrezcobix ،  وStribild( ؛ 

ميثيلوميتازون ، أدفير ، فلوفينت ، فلوناز ، إليبتا ، أرنيتي (فلوتيكاسون ديكساميثازون ،  ، )أومناريسزيتونا ، ألفيسكو ، (ديكلسونيد  ، )سيمبيكورتفي أوسيريس ، بولميكورت ، إنتوكورت ، (بوديزونيد بيتاميثازون ، مثل الكورتيكوستيرويدات

مثل  )الستاتينات(للكوليسترول الخافضة األدوية بعض  ؛ )تاركافي فيريالن ، أكتيك ، أبسترال ، (الفنتانيل  ؛ )النوكسين(الديجوكسين  ؛ )ميتيغاريكولكريس ، (كولشيسين  ؛ )كينالوج(تريامسينولون  ، )رايوس(بريدنيزون  ، ) )ميثيلوميتازون

(ديكلسونيد  ، )سيمبيكورتفي أوسيريس ، بولميكورت ، إنتوكورت ، (بوديزونيد بيتاميثازون ، مثل الكورتيكوستيرويدات  ؛ )Stribildو  ، Prezcobixو  ، Genvoyaو  ، Evotazفي  ، (cobicistat Tybost ؛ )كادويتفي ليبيتور ، (أتورفاستاتين

(الديجوكسين  ؛ )ميتيغاريكولكريس ، (كولشيسين  ؛ )كينالوج(تريامسينولون  ، )رايوس(بريدنيزون  ، ) )ميثيلوميتازونميثيلوميتازون ، أدفير ، إن فلوفينت ، فلوناز ، إليبتا ، أرنيتي (فلوتيكاسون ديكساميثازون ،  ، )أومناريسزيتونا ، ألفيسكو ،

 ؛ )Stribildو  ، Prezcobixو  ، Genvoyaو  ، Evotazفي  ، (cobicistat Tybost ؛ )كادويتفي ليبيتور ، (أتورفاستاتين مثل  )الستاتينات(للكوليسترول الخافضة األدوية بعض  ؛ )تاركافي فيريالن ، أكتيك ، أبسترال ، (الفنتانيل  ؛ )النوكسين

ميثيلوميتازون ، أدفير ، فلوفينت ، فلوناز ، إليبتا ، أرنيتي (فلوتيكاسون ديكساميثازون ،  ، )أومناريسزيتونا ، ألفيسكو ، (ديكلسونيد  ، )سيمبيكورتفي أوسيريس ، بولميكورت ، إنتوكورت ، (بوديزونيد بيتاميثازون ، مثل الكورتيكوستيرويدات

 ، fluticasone ، dexamethasone، Omnaris(  ، Zetonnaأكتيك ، أبسترال ، (الفنتانيل  ؛ )النوكسين(الديجوكسين  ؛ )ميتيغاريكولكريس ، (كولشيسين  ؛ )كينالوج(تريامسينولون  ، )رايوس(بريدنيزون  ، ) )ميثيلوميتازون

ciclesonide )Alvesco Advair) in ، Flovent ، Flonase ، Ellipta Arnuity ، آخرون( ،  موميتازون بريدنيزون ، ميثيلDulera) ، Asmanax( ،  بريدنيزون)(الديجوكسين  ؛ )ميتيغاريكولكريس ، (كولشيسين وتريامسينولون ؛  ، )رايوس

 ، (Duleraموميتازون بريدنيزون ، ميثيل  ، )آخرون ، fluticasone ، dexamethasone، Omnaris(  ، Zetonna ، ciclesonide )Alvesco Advair) in ، Flovent ، Flonase ، Ellipta Arnuityأكتيك ، أبسترال ، (الفنتانيل  ؛ )النوكسين

Asmanax( ،  بريدنيزون)أكتيك ،أبسترال ، (الفنتانيل  ؛ )النوكسين(الديجوكسين  ؛ )ميتيغاريكولكريس ، (كولشيسين وتريامسينولون ؛  ، )رايوس
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طبيبك يحتاج قد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية جميع عن والصيدلي طبيبك إخبار من تأكد .لذا

االكتئاب مضادات وبعض  ؛ saquinavirالجانبية ، اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى

تتفاعل قد ومابروتيلين.  )وتوفرانيلسورمونتيل (وإيميبرامين  )أنافرانيل(وكلوميبرامين أميتريبتيلين ذلك في بما الحلقات ثالثية

(وفاردينافيل  ، )وسياليسأدسيركا ، (وتاداالفيل  ، )الفياجرا(السيلدينافيل  مثل (Sereventفي ،   )Advairمعأخرى أدوية
سالميتيرول ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )سينرسيد(ودالفوبريستين كينوبريستين  ؛ )سيروكويل(كيوتيابين  ؛ )ستاكسينليفيترا ،

PDE5( ) فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين  ، )وغيرهاتيجريتول ، إبيتول ، كارباترول ، (كاربامازيبين مثل النوبات لعالج األدوية  ؛( ، 

مثبطات بعض  ؛ )زجيريديوسبريال ، في بريلوسيك ، (أوميبرازول نيفازودون.  ؛ )ميثادوزدولوفين ، (الميثادون والفينوباربيتال ؛

المناعة نقص فيروس لعالج األدوية  ؛  )ibutilide )Corvertو ، Sotylize(  ، Sorine ، sotalol )Betapaceالفوسفوديستراز

نلفينافير أو  ، )سيلزنتري(مارافيروك أو  ، )كاليترا(ريتونافير مع لوبينافير أو  ، )كريكسيفان(إندينافير ذلك في بما اإليدز أو البشرية

و  )Rapamune( sirolimusمثلالقلب ضربات انتظام لعدم األدوية بعض  ؛ )أبتيفوس(ريتونافير مع تيبرانافير أو  ، )فيراسبت(

Sandimmune(   وNeoral  وGengraf)السيكلوسبورين ، مثل المناعة مثبطات بعض  ؛ ) آخرونDuragesic

الثوم.وكبسوالت المثقوب العرن نبتة وخاصة لتناولها ، تخطط أو تتناولها التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

بمرض مصاباً عائلتك في شخص أي أو أنت كنت وإذا الكحول ، من كبيرة كميات شربت أو تشرب كنت إذا طبيبك أخبر

ارتفاع أو القلب ضربات انتظام عدم من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا أيضاً طبيبك أخبر به. أصبت أن سبق أو السكري

على قادر غير الجسم فيها يكون التي الحاالت  ؛ )نزيفاضطراب (الهيموفيليا  ؛ )الدمفي الدهون (الثالثية الدهون أو الكوليسترول

الكلى.أو القلب أمراض أو الالكتوز ، يتحمل ال أو الالكتاز من يكفي ما إنتاج

إذا ترضع أال يجب بطبيبك. فاتصل ساكوينافير ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

ساكوينافير.تتناول أو البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً كنت

. )الحقنأو الحلقات ، الالصقات ، الحمل ، منع حبوب (الهرمونية الحمل موانع فعالية من يقلل قد ساكوينافير أن تعلم أن يجب

النسل.تحديد وسائل من آخر شكل استخدام حول طبيبك إلى تحدث

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

حدبة  (``ورقبتك ظهرك أعلى مثل جسمك ، من مختلفة مناطق إلى تنتقل أو تزداد قد جسمك دهون أن تدرك أن يجب

وذراعيك.وساقيك وجهك من الجسم دهون فقدان تالحظ قد معدتك. وحول والثديين  )''الجاموس

تكن لم لو حتى الدواء ، هذا تناول أثناء  )الدمفي السكر نسبة في زيادة (الدم في السكر ارتفاع من تعاني قد أنك تعلم أن يجب

الشديد ، العطش ساكوينافير: تناول أثناء التالية األعراض من أي لديك كان إذا الفور على طبيبك أخبر بالفعل. بالسكري مصاباً

هذه من أي ظهور بمجرد بطبيبك االتصال جداً المهم من الضعف. أو الرؤية ، وضوح عدم الشديد ، الجوع التبول ، كثرة

يصبح قد الكيتوني. الحماض تسمى خطيرة حالة يسبب أن يمكن عالجها يتم ال التي الدم في السكر نسبة ارتفاع ألن األعراض ،

والغثيان الفم جفاف الكيتوني الحماض أعراض تشمل مبكرة. مرحلة في عالجه يتم لم إذا للحياة مهدداً الكيتوني الحماض

الوعي.وانخفاض الفواكه برائحة والتنفس التنفس وضيق والقيء

في ويبدأ أقوى المناعي جهازك يصبح قد البشرية ، المناعة نقص فيروس عدوى لعالج األدوية تناول أثناء أنه تعلم أن يجب

ظهور في ذلك يتسبب قد أخرى. حاالت حدوث تسبب أو جسمك في بالفعل موجودة كانت التي األخرى االلتهابات محاربة

إخبار من فتأكد بساكوينافير ، العالج بدء بعد سوءاً تزداد أو جديدة أعراض لديك كانت إذا الظروف. أو العدوى تلك أعراض

طبيبك.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير وشرب فروت الجريب تناول حول طبيبك إلى تحدث

a696001.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/3
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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

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

تختفي:

إسهال

المعدةفي آالم

غثيان

التقيؤ

إمساك

تعب

الظهرفي ألم

الجلدأو الشفاه جفاف

حمُى

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

البلعأو التنفس في صعوبة الشفتين ، أو الحلق ، الفم ، الوجه ، العينين ، تورم حكة ، جلدي ، طفح

الجلدفي تقشير أو تقرحات ظهور

فاتح براز اللون ، داكن بول شديد ، إرهاق األنفلونزا ، أعراض تشبه أعراض الشهية ، فقدان العينين ، أو الجلد اصفرار

المعدة.من األيمن العلوي الجزء في ألم اللون ،

إغماءالقلب ، خفقان أو القلب ، ضربات انتظام عدم بطء ، دوخة ، دوار ،

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

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
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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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

الحلقآالم

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

قبل  )القلبفي الكهربائي النشاط يقيس اختبار  ؛ (ECGالقلب كهربية مخطط أيضاً طبيبك يطلب قد لساكوينافير. جسمك

وأثناءه.العالج

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

®إنفيراس

2019/06/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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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
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