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هام:تحذير

إزالة متالزمة في هذا يتسبب قد كبيرة. بسرعة الدم في الصوديوم مستوى زيادة في   )Tolvaptan )Samscaيتسببقد

أخبر . )الصوديوممستويات في السريعة الزيادات عن ينجم قد الذي الخطير األعصاب تلف  ؛ (ODSاألسموزية الميالين

إلى الجسم يفتقر (التغذية سوء من تعاني كنت إذا وقت ، أي في الكحول من كبيرة كميات شربت أو تشرب كنت إذا طبيبك

للغاية منخفضة مستويات أو الكبد في بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت وإذا  ، )جيدةلصحة الالزمة الغذائية العناصر

دمك .في الصوديوم من

باستخدامعالجك ستبدأ لألوزون. المستنفدة المواد منع لمحاولة االحتياطات بعض وطبيبك أنت ستتخذ

tolvaptan )Samsca(   تناولبمواصلة طبيبك أخبرك إذا كثب. عن مراقبتك من طبيبك يتمكن حتى المستشفى في

tolvaptan )Samsca(   تحتاج سوف بنفسك. العالج بدء وإعادة العالج عن التوقف عليك يجب فال المستشفى ، مغادرة بعد

الدواء.تشغيل إعادة عند المستشفى إلى العودة إلى

)سامسكا(بتولفابتان عالجك أثناء لألوزون المستنفدة المواد منع في للمساعدة بالعطش شعرت كلما الماء شرب إلى ستحتاج
متاحة الشرب مياه تكون أن يجب بالعطش. الشعور على قادر غير كنت إذا  )سامسكا(تولفابتان دواء طبيبك لك يصف لن .

العالج.أثناء األوقات جميع في

الشعور البلع ، في صعوبة الكالم ، في صعوبة الفور: على طبيبك أخبر  ، ODSلـ التالية األعراض من أي من تعاني كنت إذا

السيطرة يصعب التي الجسم حركات المزاج ، تغيرات االرتباك ، النعاس ، حلقك ، في عالقة المشروبات أو الطعام بأن

النوبات.أو الساقين ، أو الذراعين الضعف عليها ،

البالغين لدى الكلى وظائف تدهور إلبطاء  )(Jynarqueأقراص شكل على أيضاً متاح  tolvaptanأن تعلم أن يجب

. )سامسكا(تولفابتان تتناول أال يجب هذا ، الكلى مرض من تعاني كنت إذا الموروثة. الكلى أمراض من معين بنوع المصابين

تقدم خاص. مقيد توزيع برنامج خالل من فقط متاح  Jynarqueفإن  ، tolvaptanمع الكبد في مشاكل حدوث لخطر نظراً

كنت إذا الدم. في الصوديوم مستويات انخفاض لعالج   )tolvaptan )Samscaأقراصحول معلومات فقط الدراسة هذه

.)الكلىأمراض ( tolvaptanبعنوان الدراسة فاقرأ الكلى ، وظائف تدهور إلبطاء الدواء هذا تستخدم

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

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

زيارةأيضا يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا
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)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع
)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/

http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

.)سامسكا(تولفابتان تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يوصف لماذا

الذين األشخاص في  )الدمفي الصوديوم من منخفضة مستويات (الدم صوديوم نقص لعالج   )Tolvaptan )Samscaيستخدم

إلدرار المضاد الهرمون متالزمة  ، )الجسمأجزاء جميع إلى الكافي الدم ضخ القلب فيها يستطيع ال حالة (القلب قصور من يعانون

أخرى. حاالت أو  ء)بالمايحتفظ الجسم تجعل معينة طبيعية مادة من الكثير الجسم فيها ينتج حالة  ؛ (SIADHالمناسب غير البول

الماء كمية زيادة طريق عن يعمل وهو المستقبالت. مضادات V vasopressin.2تسمى األدوية من فئة إلى  Tolvaptanينتمي

الدم.في الصوديوم مستوى زيادة على الجسم من السوائل إزالة تساعد بول. شكل على الجسم من المنبعثة

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

ال لمدة طعام بدون أو مع يومياً واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن تناوله يتم لوحي كجهاز   )Tolvaptan )Samscaيأتي

طلُب إذا المستشفى. في بانتظام المحدد الوقت في   )tolvaptan )Samscaإعطاؤكسيتم عالجك ، بداية في يوماً. 30 عن تزيد

اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في تتناوله أن فيجب المستشفى ، من خروجك بعد المنزل في   )tolvaptan )Samscaتناولمنك

خذتفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات

tolvaptan )Samsca(   ًطبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماما

واحدة مرة من أكثر ليس تدريجيا ً، جرعتك ويزيد   )tolvaptan )Samscaمنمنخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

ساعة.24 كل

كمية من الحد إلى األرجح على ستحتاج . )سامسكا(تولفابتان تناول عن التوقف بعد فعله عليك يجب ما حول طبيبك إلى تحدث

الوقت.هذا خالل بعناية بمراقبتك طبيبك وسيقوم تشربها ، التي السوائل

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

 ،)سامسكا(تولفابتان تناول قبل

أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، Jynarque(  ، tolvaptan )Samscaمنحساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل . tolvaptanأقراص مكونات من

 ؛ )سبورانوكس(إيتراكونازول أو  )نيزورال(كيتوكونازول مثل الفطريات مضادات بعض تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

أو  )فيراسبت(نلفينافير أو  )كريكسيفان(إندينافير مثل البشرية المناعة نقص لفيروس معينة أدوية  ؛ )بياكسين(كالريثروميسين

أونيفازودون.  ؛ )dDAVP ، (Stimateديسموبريسين  ؛ )إنفيراز(ساكوينافير أو  )نورفير(ريتونافير
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األدوية.هذه من أكثر أو واحداً تتناول كنت إذا   )Samsca( tolvaptanتناولبعدم طبيبك يخبرك قد . )كيتك(تيليثروميسين

 ، perindopril، ، Zestoriletic(  in ، Zestrilمثل  )(ACEلألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

lisinopril )Prinivil ، fosinopril، Vaseretic(  in ، enalapril )Vasotec ، captopril، Lotrel(  in ، benazepril )Lotensin ، ramipril )Altace()، Quinaretic(  in ، Accuretic in ، quinapril )Accupril ، وtrandolapril )Tarka(  مستقبالت حاصرات  ؛

 ، (valsartan Prexxartanو  ، )Twynstaفي  ، Tribenzor( ، telmisartan Micardis)في  ، HCT Benicarفي  ، Hyzaar( ، olmesartan Benicar)في  ، Atacand)(، Avartalide(  in ، irbesartan )Avapro ، eprosartanكانديسارتان مثل 2 األنجيوتنسين

Diovan ،  فيEntresto ،  فيExforge(؛ aprepitant )Emend(  كاربامازيبين الفينوباربيتال ؛ مثل الباربيتورات  ؛) ، سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين  ؛ )تيجريتولإيكيترو ، كارباترول( ديسموبريسين  ؛Noctiva) ، Minirin ، dDAVP( ،  الديجوكسين)

في ريفادين ، ريماكتان ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين البوتاسيوم مكمالت  ؛ )ديالنتين(الفينيتوين  ؛ )ديفلوكان(فلوكونازول  ؛ )Erythrocin ، ERYC ، EES ، (PCEاالريثروميسين  ؛ ء)الماحبوب (البول مدرات  ؛ )تيازاكديلتزاك ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ؛ )النوكسين

من تأكد لذا  ،  )Samsca( tolvaptanمعأيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تاركافي فيريالن ، كاالن ، (وفيراباميل  ؛ )بريفتين(ريفابنتين  ؛ )ريفاماتفي ريفاتر ،

Erythrocin ، (PCEاالريثروميسين  ؛ ء)الماحبوب (البول مدرات  ؛ )تيازاكديلتزاك ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ؛ )النوكسين(الديجوكسين  ، )Noctiva) ، Minirin ، dDAVPديسموبريسين القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار

، ERYC ، EES( فلوكونازول  ؛)جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تاركافي فيريالن ، كاالن ، (وفيراباميل  ؛ )بريفتين(ريفابنتين  ؛ )ريفاماتفي ريفاتر ، في ريفادين ، ريماكتان ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين البوتاسيوم مكمالت  ؛ )ديالنتين(الفينيتوين  ؛ )ديفلوكان

 ، Minirin ، (Noctivaديسموبريسين القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ،  )tolvaptan )Samscaمعأيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية

dDAVP( ،  الديجوكسين)الماحبوب (البول مدرات  ؛ )تيازاكديلتزاك ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ؛ )النوكسين(االريثروميسين  ؛ ءPCE) ، Erythrocin ، ERYC ، EES( فلوكونازول  ؛)(ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين البوتاسيوم مكمالت  ؛ )ديالنتين(الفينيتوين  ؛ )ديفلوكان

معأيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تاركافي فيريالن ، كاالن ، (وفيراباميل  ؛ )بريفتين(ريفابنتين  ؛ )ريفاماتفي ريفاتر ، في ريفادين ، ريماكتان ،

tolvaptan )Samsca(  ،  الفينيتوين القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا)(ريفابنتين  ؛ )ريفاماتفي ريفاتر ، في ريفادين ، ريماكتان ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين البوتاسيوم مكمالت  ؛ )ديالنتين

التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ،  )Samsca( tolvaptanمعأيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تاركافي فيريالن ، كاالن ، (وفيراباميل  ؛ )بريفتين

تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تاركافي فيريالن ، كاالن ، (وفيراباميل  ؛ )بريفتين(ريفابنتين  ؛ )ريفاماتفي ريفاتر ، في ريفادين ، ريماكتان ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين البوتاسيوم مكمالت  ؛ )ديالنتين(الفينيتوين القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ،

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ،  )tolvaptan )Samscaمعأيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات

جون.سانت نبتة وخاصة لتناولها ، تخطط أو تتناولها التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

الكثير فقدت إذا أو إسهال ، أو شديد قيء من تعاني كنت إذا البول ، تفرز وال الكلى في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

من . )سامسكا(تولفابتان تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من اإلغماء. أو بالدوار وتشعر جسمك من السوائل من

كبيرة.بسرعة لديك الصوديوم مستوى زيادة يجب كان إذا  )سامسكا(التولفابتان طبيبك يصف أال أيضاً المحتمل

دمك.في البوتاسيوم من عالية نسبة من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

فاتصل  ،  )tolvaptan )Samscaتناولأثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير تشرب أو فروت الجريب تأكل ال

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

هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً   )Tolvaptan )Samscaيسببقد

تختفي:ال أو شديدة األعراض

العطش

جاففم

المفرطالتبول كثرة

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

الشهيةفقدان

غثيان

التقيؤ

حمُى

بتوعكالشعور

عاديغير ضعف أو إرهاق

متشوقمتلهف،

العينينأو الجلد اصفرار

الداكنالبول

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

إسهال

طبيعيبشكل الشرب على القدرة عدم

دوخة

ضعف

القهوةيشبه أو الدموي القيء

وقطريأسود أو دموي براز

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو العينين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

الصوتفي بحة

قشعريرة

متسرع

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً   )Tolvaptan )Samscaيسببقد

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

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

فإنذلك ، من بدال المرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع
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  /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل

الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة

برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد  )c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(والدواء

االستعادة.

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

المفرطالتبول

الشديدالعطش

دوخة

ضعف

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

.)سامسكا(لتولفابتان

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

®سامسكا

15/08/2018- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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https://www.poisonhelp.org/help
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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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