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تيلبيفودين
)deen) 'ue biv telباسم تنطق

يالحظ:

بطبيبك االتصال عليك فيجب حالياً ،  telbivudineتستخدم كنت إذا المتحدة. الواليات في متوفراً  Telbivudineيعد لم

آخر.عالج إلى التبديل لمناقشة

هام:تحذير

أخبر . )الدمفي حمض تراكم (اللبني الحماض تسمى وحالة للكبد الحياة يهدد أو خطيراً ضرراً  Telbivudineيسبب أن يمكن

في للحقن قابلة عقاقير استخدام لك سبق أو تستخدم كنت إذا الكحول ، من كبيرة كميات شربت أو تشرب كنت إذا طبيبك

إذا والصيدلي طبيبك أخبر . Bالكبد التهاب غير آخر كبدي مرض أي أو  )تندب(الكبد تليف من تعاني كنت وإذا الشوارع ،

 ؛ )الستاتين(الكوليسترول خفض أدوية  ؛ )أخرىوأدوية تايلينول ، (أسيتامينوفين التالية: األدوية تناولت أو تتناول كنت

المناعة نقص متالزمة أو  )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس لعالج األدوية  ؛ )نيدرازيد ، (INHأيزونيازيد الحديد منتجات

إذا . )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين أو  ؛ )النيكوتينيكحمض (النياسين  ؛ )الروماتيزم(ميثوتريكسات  ؛ )اإليدز(المكتسب

ذات األمعاء حركات اللون داكن بول العينين ؛ أو الجلد اصفرار الفور: على بطبيبك اتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت

على أيام لعدة الشهية فقدان عادي غير عضلي ألم القيء. غثيان؛ تورم أو المعدة في آالم التنفس في صعوبة الفاتحة. األلوان

أو الدوار. أو الدوخة الساقين ؛ أو الذراعين في خاصة بالبرد ، الشعور التعب. أو الشديد الضعف الطاقة؛ نقص األقل ؛

منتظمة.غير أو سريعة قلب ضربات

الكبد التهاب يزداد قد  ، telbivudineتناول عن تتوقف عندما طبيبك. مع التحدث دون تيلبيفودين تناول عن تتوقف ال

تفويت عدم على احرص تيلبيفودين. تناول عن التوقف بعد األولى العديدة األشهر خالل هذا يحدث أن المرجح من سوءاً.

اإلمداد إلى ستحتاج أنك توقع من األقل على أيام 5 قبل بك الخاصة الطبية الوصفة ملء أعد التيلبيفودين. نفاد أو الجرعات

التعب الفور: على بطبيبك فاتصل تيلبيفودين ، تناول عن التوقف بعد التالية األعراض من أياً واجهت إذا األدوية. من الجديد

األمعاء حركات أو اللون ، داكن والبول العينين ، أو الجلد واصفرار الشهية ، وفقدان والقيء ، والغثيان ، والضعف ، الشديد ،

الفاتحة.األلوان ذات

للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب بالتيلبيفودين. العالج وبعد وأثناء قبل والمختبر طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للتيلبيفودينجسمك استجابة من

httpa607045.html/meds/druginfo/s: //medlineplus.gov4/1
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المده.هذه خالل

تيلبيفودين.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يوصف لماذا

األشخاص في  )فيروسعن الناجم الكبد تورم ( Bالكبد بالتهاب  )المدىطويلة (المزمنة للعدوى  Telbivudineتيلبيفودين يستخدم

عن يعمل وهو النيوكليوزيد. نظائر تسمى األدوية من فئة إلى  Telbivudineينتمي الكبد. تلف عالمات أيضاً عليهم تظهر قد الذين

 Bالكبد التهاب مضاعفات يمنع ال وقد  Bالكبد التهاب تيلبيفودين يعالج ال الجسم. في  Bالكبد التهاب فيروس كمية تقليل طريق
االتصال خالل من آخرين ألشخاص  Bالكبد التهاب انتشار  Telbivudineيمنع ال الكبد. سرطان أو الكبد تليف مثل المزمن ،

بالدم.االتصال أو اإلبر مشاركة أو الجنسي

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

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

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

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  telbivudineخذ تفهمه. ال جزء أي شرح

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

الدواء ،هذا تناول قبل

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

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

 ؛ )(Aralenالكلوروكين يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

هيدروكسي  ؛ )لوبيد(جمفبروزيل  ؛ )جاليدثالثي لوفيبرا ، أنتارا ، (فينوفايبرات  ؛ )Erythrocin) ، Mycin-E ، EESاإلريثروميسين

(تاكروليموس أو  )سانديميوننيورال ، (السيكلوسبورين مثل المزروع ، العضو رفض لمنع األدوية  ؛ )بالكوينيل(كلوروكوين
 ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )سبورانوكس(إيتراكونازول  ، )ديفلوكان(فلوكونازول مثل الفطرية االلتهابات لعالج األدوية  ؛ )بروغراف

ميثيل  ، )ديكسونديكادرون ، (ديكساميثازون مثل الفموية الستيرويدات  ؛ )فيفند(فوريكونازول أو  ، )نوكسافيل(بوساكونازول

في  ، AZT ، (Retrovirزيدوفودين أو البروبينسيد.  ؛ )كوبريمين(بنسالمين  ، )ديلتاسون(وبريدنيزون ؛  ، )ميدرول(بريدنيزولون

Combivir ،  فيTrizivir( . الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد

مرض أو قبل ، من لها خضعت قد كنت أو  )مريضكبد الستبدال جراحة (كبد زرع لعملية خضعت قد كنت إذا طبيبك أخبر

الكلى.

فاتصل تيلبيفودين ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الدواء.هذا تناول أثناء ترضع ال بطبيبك.
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تيلبيفودين عقار تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

telbivudine.

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

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 تيلبيفودين يسبب قد

تختفي:

الراسصداع

إسهال

المفاصلأو الظهر آالم

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

متشوقمتلهف،

متسرع

في المذكورة تلك أو األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

الرقةأو الضعف ، أو األلم ، أو العضالت ، آالم

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

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

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

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة حرارة درجة

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

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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الفور 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

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

والمختبر.طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

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

®تايزيكا

15/05/2018- 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

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد
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