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سيتاجليبتين
)tin) glip a sit'كـ تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

في السكر مستويات لخفض أخرى أدوية مع وأحياناً الرياضة وممارسة الغذائي النظام مع جنب إلى جنباً  Sitagliptinيستخدم

أو األنسولين ينتج ال الجسم ألن جداً مرتفعاً الدم سكر فيها يكون حالة (2 النوع من السكري بداء المصابين البالغين لدى الدم

وهو . 4 peptidase dipeptidyl-(4DPP- )مثبطاتتسمى األدوية من فئة إلى  Sitagliptinينتمي . )طبيعيبشكل يستخدمه

يستخدم ال مرتفعاً. يكون عندما الدم في السكر نسبة تخفض التي الطبيعية المواد بعض كميات زيادة طريق عن يعمل

Sitagliptin  في السكر كمية في التحكم يمكنه ال وبالتالي األنسولين الجسم فيها ينتج ال حالة (1 النوع من السكري مرض لعالج

.)الدم

بما الحياة ، تهدد أو خطيرة بمضاعفات الدم في السكر نسبة وارتفاع بالسكري المصابون األشخاص يصاب أن يمكن الوقت ، بمرور

تغييرات وإجراء األدوية ، تناول يساعد قد العين. ومشاكل األعصاب وتلف الكلى ومشاكل الدماغية والسكتة القلب أمراض ذلك في

إدارة في بانتظام الدم في السكر نسبة وفحص  ، )التدخينعن واإلقالع الرياضية ، والتمارين الغذائي ، النظام مثل (الحياة نمط في

المضاعفات من غيرها أو دماغية سكتة أو قلبية بنوبة اإلصابة فرص من أيضاً العالج هذا يقلل قد صحتك. وتحسين السكري مرض

لدى الجنسية القدرة انخفاض القدمين ؛ أو الساقين برودة أو خدر (األعصاب وتلف الكلوي الفشل مثل السكري بمرض المرتبطة

الرعاية ومقدمو طبيبك معك سيتحدث اللثة. أمراض أو البصر فقدان أو التغييرات ذلك في بما العين ، في مشاكل  ، ء)والنساالرجال

بك.الخاص السكري مرض إلدارة طريقة أفضل حول اآلخرون الصحية

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في  sitagliptinخذ طعام. بدون أو مع اليوم في واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Sitagliptinيأتي

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  sitagliptinخذ تفهمه. ال جزء أي شرح

حتى  sitagliptinتناول في استمر السكري. مرض يعالج ال ولكنه الدم في السكر نسبة ارتفاع على السيطرة في  Sitagliptinيساعد

طبيبك.مع التحدث دون  sitagliptinتناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو

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
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اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،sitagliptinتناول قبل

أخرى.أدوية أي أو سيتاجليبتين من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

التي األدوية وبعض األنسولين.  ؛ )النوكسينالنوكسيكابس ، (الديجوكسين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

(وجليبيزيد  )أماريل(وجليمبيريد  )ديابينيز(وكلوربروباميد أسيتوهيكساميد ذلك في بما السكري لمرض الفم طريق عن تؤخذ
تغيير إلى طبيبك يحتاج قد وتولبوتاميد.  )توليناز(وتوالزاميد  )وميكرونيزوجليكرون ديابيتا (وغليبوريد  )ميتاجليبفي جلوكوترول

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

حالة وهي (السكري الكيتوني الحماض من تعاني كنت وإذا الكحول ، من كبيرة كميات شربت أو تشرب كنت إذا طبيبك أخبر

وارتفاع المرارة ، وحصى  ، )البنكرياستورم (البنكرياس والتهاب  ، ً)جدامرتفعاً الدم في السكر يكون عندما تحدث قد خطيرة

الكلى.أمراض أو القلب قصور أو الدم في  )الدهنيةالمواد (الثالثية الدهون مستويات

بطبيبك.فاتصل  ، sitagliptinتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

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

سيتاجليبتين.

على الحاالت هذه تؤثر قد عدوى. أو بحمى أصبت إذا أو لألذى تعرضت إذا فعله عليك يجب ما حول طبيبك إلى تحدث

الدم.في السكر نسبة

تفعل وماذا األخرى ، السكري مرض ومضاعفات الدم في السكر نسبة وانخفاض ارتفاع أعراض عن طبيبك مع تحدث

الحاالت.هذه من الوقاية وكيفية األعراض ، هذه عليك ظهرت إذا

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

التغذية.اختصاصي أو طبيبك قدمها التي الرياضية والتمارين الغذائي النظام توصيات جميع اتباع من تأكد

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  Sitagliptinيسبب قد
تختفي:

األنفسيالن أو انسداد

الحلقإلتهاب

الراسصداع

إسهال

غثيان
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تناول عن فتوقف األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك واتصل سيتاجليبتين

قد ولكنه المعدة منتصف أو األيسر العلوي الجزء في يبدأ الذي المستمر واأللم الشهية وفقدان والقيء والغثيان الحمى

الظهرإلى ينتشر

الكاحلينأو القدمين في تورم أو الوزن ، في سريعة زيادة التنفس ، في ضيق

تقشيرأو الجلد تقرحات الجلد ، في حكة

المفاصلالم

متسرع

قشعريرة

والحلقواللسان والشفتين الوجه انتفاخ

البلعأو التنفس في صعوبة

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

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

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

يجب سيتاجليبتين. باستخدام عالجك وأثناء قبل معينة اختبارات طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

طبيبك سيخبرك . sitagliptinلـ استجابتك لتحديد بانتظام  )(HbA1cالغليكوزيالتي والهيموغلوبين الدم في السكر نسبة فحص

الفحصبكيفية أيضاً
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بعناية.التعليمات هذه اتبع المنزل. في البول أو الدم في السكر مستويات قياس طريق عن  sitagliptinلـ استجابتك

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

®جانوفيا

المركبةللمنتجات راند أسماء

ميتفورمين ، على تحتوي (®جانوميت

)سيتاجليبتين

سيمفاستاتين ، على تحتوي (®جوفيسينك

¶)سيتاجليبتين

و  Ertugliflozinعلى تحتوي (®ستيغلوجان

Sitagliptin(

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