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تيكاجريلور
)or) 'grel ka tyeباسم تنطق

هام:تحذير

كنت إذا المعتاد ؛ من أكبر بسهولة النزيف لك تسبب حالة من تعاني كنت أو حالياً تعاني كنت إذا طبيبك أخبر الحياة. يهدد أو خطيراً نزيفاً تيكاجريلور يسبب قد

أو معدتك في نزيف المعدة ؛ في قرحة من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا أو األشكال ؛ من شكل بأي إلصابة تعرضت أو جراحية لعملية مؤخراً خضعت قد

مرض أو  ؛ )الغليظةاألمعاء بطانة في طبيعي غير نمو (اللحمية الزوائد مثل األمعاء في نزيفاً تسبب قد حالة صغيرة ضربة أو دماغية سكتة دماغك. أو أمعائك

الهيبارين.  ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات ذلك في بما نزيفاً تسبب قد أدوية تتناول كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر الكبد.

(ونابروكسين  )موترينأدفيل ، (إيبوبروفين مثل لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير لألدوية المنتظم االستخدام أو منعها ؛ أو الدموية الجلطات لعالج أخرى أدوية

على  )المفتوحالقلب جراحة من معين نوع (القلب مجازة جراحة إلى تحتاج أن المحتمل من كنت إذا  ticagrelorأيضاً طبيبك يصف أال المحتمل من . )أليف

لإلصابة عرضة أكثر تكون وقد المعتاد من أطول لفترة تنزف أو المعتاد من أكثر بسهولة وتنزف بكدمات تصاب أن المحتمل من  ، ticagrelorتناول أثناء الفور.

البول عليه ؛ السيطرة يمكن ال أو األمد ، طويل حاد ، مبرر ، غير نزيف الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا ذلك ، ومع األنف. في بنزيف

بسهولة وتنزف بكدمات تصاب أن المحتمل من الدم. جلطات أو الدم سعال أو القهوة ؛ يشبه الذي أو الدموي القيء قطراني ؛ أسود أو أحمر براز البني. أو الوردي

بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا ذلك ، ومع األنف. في بنزيف لإلصابة عرضة أكثر تكون وقد المعتاد من أطول لفترة تنزف أو المعتاد من أكثر

القهوة ؛ يشبه الذي أو الدموي القيء قطراني ؛ أسود أو أحمر براز البني. أو الوردي البول عليه ؛ السيطرة يمكن ال أو األمد ، طويل حاد ، مبرر ، غير نزيف الفور: على

لإلصابة عرضة أكثر تكون وقد المعتاد من أطول لفترة تنزف أو المعتاد من أكثر بسهولة وتنزف بكدمات تصاب أن المحتمل من الدم. جلطات أو الدم سعال أو

البول عليه ؛ السيطرة يمكن ال أو األمد ، طويل حاد ، مبرر ، غير نزيف الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا ذلك ، ومع األنف. في بنزيف

دموية.جلطات أو بالدم مصحوب سعال أو القهوة ؛ يشبه الذي أو الدموي القيء قطراني ؛ أسود أو أحمر براز البني. أو الوردي

األسنان طبيب أو طبيبك أخبر الطبية ، اإلجراءات من نوع أي أو األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

موعد من األقل على أيام 5 قبل الدواء هذا تناول عن بالتوقف طبيبك يخبرك أن المحتمل من تيكاجريلور. عقار تتناول أنك

الجراحة.

جرعات تناول ولكن العالج ، أثناء  )مجم100 من أقل (األسبرين من منخفضة جرعة بتناول طبيبك يخبرك أن المحتمل من

 )(OTCطبية وصفة تستلزم ال التي األدوية من العديد تحتوي ينبغي. كما العمل من تيكاجريلور يمنع قد األسبرين من أعلى
األسبرين على المحتوية المنتجات أو األسبرين من المزيد تتناول ال بعناية. الملصقات جميع قراءة من تأكد لذا األسبرين ، على

طبيبك.إلى التحدث دون تيكاجريلور باستخدام عالجك أثناء

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

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

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا
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ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/http://www.fda.gov](  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

تيكاجريلور.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يوصف لماذا

أو قلبية بنوبة أصيبوا الذين األشخاص لدى الوفاة أو دماغية ، سكتة أو الحياة تهدد أو خطيرة قلبية نوبة لمنع  Ticagrelorيستخدم

الجلطات تكون لمنع يستخدم أنه كما . )القلبإلى الدم تدفق انسداد  ؛ (ACSالحادة التاجي الشريان متالزمة من يعانون الذين

المسدودة الدموية األوعية في جراحياً موضوعة معدنية أنابيب (التاجية للشرايين دعامات تلقوا الذين األشخاص لدى الدموية

األشخاص لدى مرة ألول دماغية سكتة أو قلبية بنوبة اإلصابة خطر لتقليل  Ticagrelorيستخدم . ACSلعالج  )الدمتدفق لتحسين

اإلصابة خطر لتقليل يستخدم أنه كما . )القلبإلى الدم تدفق انخفاض  ؛ (CADالتاجي الشريان بمرض اإلصابة لخطر المعرضين

 ؛ (TIAعابرة إقفارية نوبة أو متوسطة إلى خفيفة دماغية سكتة من يعانون الذين األشخاص لدى خطورة أكثر أخرى دماغية بسكتة

ministroke( . للصفيحات.المضادة األدوية تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي تيكاجريلور

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في  ticagrelorخذ اليوم. في مرتين طعام بدون أو مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Ticagrelorيأتي

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

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

الكوب ملء أعد ثم فوراً ، المزيج اشرب بالماء. وخلطه اللوحي الجهاز سحق يمكنك تيكاجريلور ، أقراص ابتالع على قادر غير كنت إذا

تحضير كيفية الصيدلي أو طبيبك يشرح فسوف  ، )(NGمعدي أنفي أنبوب لديك كان إذا الفور. على الخليط اشرب ثم وحركه بالماء

ticagrelor  أنبوب خالل من لإلعطاءNG.

تناول في استمر الدواء. تتناول أنك طالما فقط الدموية واألوعية القلب في خطيرة مشاكل حدوث منع في  Ticagrelorسيساعد

ticagrelor  عقار تناول عن توقفت إذا طبيبك. مع التحدث دون تيكاجريلور تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى

من أكبر خطر أيضاً فهناك دعامة ، لديك كان إذا دماغية. سكتة أو قلبية بنوبة إصابتك احتمال من أكبر خطر فهناك تيكاجريلور ،

جداً.قريب وقت في تيكاجريلور عقار تناول عن توقفت إذا الدعامة في دموية جلطة حدوث

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

تيكاجريلور ،أخذ قبل

تيكاجريلور. أقراص مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو تيكاجريلور ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل
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التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

(كالريثروميسين مثل الحيوية المضادات يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها
(كيتوكونازول  ، )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول مثل للفطريات المضادة األدوية  ؛ )كيتيك(وتيليثروميسين  )بريفباكفي بياكسين ،

في زوكور ، (وسيمفاستاتين  )أدفيكورفي ألتوبريف ، (لوفاستاتين مثل الكوليسترول متابعة أدوية  ؛ )فيفند(وفوريكونازول  ، )نيزورال

مثل  )(HIVالبشرية المناعة نقص لفيروس أدوية الدم. ضغط الرتفاع أدوية  ؛ )النوكسين(الديجوكسين  ؛ )فيتورينفي سيمكور ،

 ، )باكفيكيرا في كاليترا ، في نورفير ، (ريتونافير  ، )فيراسبت(نلفينافير  ، )كريكسيفان(إندينافير  ، )إيفوتازفي رياتاز ، (أتازانافير

(والفينيتوين الفينوباربيتال ،  ، )وغيرهاتيجريتول ، إيكيترو ، كارباترول ، (كاربامازيبين مثل النوبات أدوية  ؛ )إنفيراس(وساكوينافير
المورفين أو  ، )وغيرهما ، Vicodinفي  ، Hydrocetفي (الهيدروكودون مثل لأللم  )المخدرة(األفيونية األدوية نيفازودون.  ؛ )ديالنتين

MSIR) ، Kadian ، Avinza ، وغيرها( ،  األوكسيكودون أوOxyContin) ،  فيPercocet ،  فيRoxicet ، (وريفامبين  ؛ )وغيرها
عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ،

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (وريفامبين ؛ )اآلخرينالجانبية. اآلثار

يحتاج قد . )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (وريفامبين ؛ )اآلخرينالجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

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

نوع وهو القلب ، ضربات تنظيم جهاز بواسطة تصحيحها يتم لم التي القلب ضربات انتظام عدم من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

والممرات الرئتين على تؤثر التي األمراض من مجموعة  ؛ (COPDالمزمن الرئوي االنسداد مرض مثل الرئة أمراض من

الربو.أو  )الهوائية

بطبيبك.فاتصل الدواء ، هذا تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

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

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة تخطي

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

دوخة

غثيان

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

بدنينشاط أي بعد أو التمرين ، من بسيط قدر بعد أو الراحة ، أثناء يحدث التنفس في ضيق

صدرألم

منتظمةغير أو متقطعة أو بطيئة أو سريعة قلب ضربات

متسرع

والعينينوالشفتين واللسان والحلق الوجه في تورم
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الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً تيكاجريلور 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

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

نزيف

غثيان

التقيؤ

إسهال

القلبضربات انتظام عدم

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

ticagrelor.
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تيكاجريلور.عقار تتناول أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

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

®بريلينتا
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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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