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الدواء؟هذا يوصف لماذا

الحمل منع وسيلة مع أو النسل لتحديد وسيلة أي بدون الجنس ممارسة (المحمي غير الجماع بعد الحمل لمنع  Ulipristalيستخدم

التي الحمل منع حبوب أو انكسر أو انزلق الذي الذكري الواقي المثال ، سبيل على [صحيح بشكل استخدامها يتم لم أو فشلت التي

الحمل لمنع كوسيلة الدواء هذا يستخدم منتظم. أساس على الحمل لمنع  Ulipristalاستخدام ينبغي ال .  ])مقررهو كما تناولها يتم لم

فئة إلى  Ulipristalينتمي صحيح. غير بشكل استخدامه أو المنتظم النسل تحديد فشل حالة في احتياطياً أو الطوارئ حاالت في

بطانة تغيير طريق عن أيضاً يعمل قد المبيض. من البويضة إطالق تأخير أو منع طريق عن يعمل وهو البروجستين. تسمى األدوية من

 ،(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس انتشار يمنع لن لكنه الحمل ،  Ulipristalيمنع قد الحمل. تطور لمنع الرحم

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

غير الجماع بعد ممكن وقت أسرع في بدونه أو الطعام مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Ulipristalيأتي

تناول يمكن . )الالصقاتأو الحلقات أو الحمل منع حبوب مثل (الهرمونية الحمل موانع أحد فشل في االشتباه أو المحمي

Ulipristal  الحمل. منع احتمالية زادت مبكراً ، تناوله تم كلما ولكن المحمي ، غير الجماع بعد  )أيام5 (ساعة 120 إلى تصل لمدة

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

التوجيهات.حسب بالضبط أوليبريستال

الدورة نفس خالل مرة من أكثر استخدامه ينبغي ال ذلك ، ومع الشهرية. الدورة خالل وقت أي في  Ulipristalاستخدام يمكن

الشهرية.

الدواء.هذا من أخرى جرعة تناول إلى تحتاج قد بطبيبك. فاتصل الدواء ، هذا تناول من ساعات 3 من أقل بعد تقيأت إذا

أو ذكري واقي (حاجز طريقة استخدام عليك فيجب أوليبريستال ، باستخدام العالج بعد مباشرة حامالً تصبحي أن يمكن ألنك نظراً

الهرمونية الحمل موانع استخدام يؤدي قد التالية. الشهرية الدورة حتى الجنس فيها تمارسين مرة كل في  )النطافمبيد مع غشاء

الحمل موانع استخدام استئناف أو البدء يمكنك فعالية. أقل الدواءين كال جعل إلى أوليبريستال تناول من أيام 5 غضون في

الحمل لمنع حاجز طريقة استخدام في االستمرار أيضاً عليك يجب ولكن أوليبريستال ، تناول من األقل على أيام 5 بعد الهرمونية

أو بطبيبك فاتصل الهرمونية ، الحمل موانع في مشكلة بسبب أوليبريستال تناولت قد كنت إذا التالية. الشهرية الدورة بعد حتى

النسل.لتحديد المحدد المنتج لهذا المقدمة التعليمات اتبع
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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

يوليبريستال ،أخذ قبل

أقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو أوليبريستال تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل أوليبريستال.

تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

أونميل ، (إيتراكونازول أو  ، )بيججريس-(الجريزوفولفين مثل للفطريات المضادة األدوية بعض يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها.

بعض  ؛ )تراكلير(بوسنتان  ؛ )سيكونال(سيكوباربيتال أو الفينوباربيتال مثل الباربيتورات الكيتوكونازول ؛ أو  ، )سبورانوكس

 ، )تريلبتال(أوكسكاربازيبين  ، )فيالتول(فيلبامات  ، )أخرىتيريل ، تيجريتول ، إيكيترو ، (كاربامازيبين مثل للنوبات األدوية

في ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (وريفامبين  ؛ )كسيميافي توباماكس ، (وتوبيراميت  ، )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين

تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا أوليبريستال ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد . )ريفاتر

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى

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

الدواء هذا تأخذي ال أوليبريستال. تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من حامل. أنك تعتقد أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الحالي.الحمل إلنهاء

.)الرحمخارج الحمل (الرحم خارج حمل أو طبية حاالت أي من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

مرضعة.كنت إذا طبيبك أخبر

إذا متوقع. هو عما متأخر أو أسبوع قبل التالية الشهرية الدورة تبدأ أن الطبيعي من أوليبريستال ، تناول بعد أنه تعلم أن يجب

أن المحتمل ومن حامال ًتكون قد بطبيبك. فاتصلي المتوقع ، التاريخ بعد أسبوع عن تزيد لمدة التالية الشهرية الدورة تأخرت

الحمل.اختبار بإجراء طبيبك يخبرك

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

المؤلمةالحيض فترات

الحيضفترات بين نزيف أو اكتشاف

غثيان

تعب

الراسصداع

دوخة
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الفور:على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

)أوليبريستالتناول بعد أسابيع 5 إلى 3 (البطن أسفل في شديد ألم

والحلقواللسان والوجه العينين في تورم أو خاليا أو حكة أو جلدي طفح

الدواء.هذا تناول بعد عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Ulipristalيسبب 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 (والرطوبة الزائدة والحرارة الضوء 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

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

عن لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل الملء. إعادة ال وربما بك الخاصة الوصفة دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

أوليبريستال.

تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة االحتفاظ لك بالنسبة المهم من

الغذائيةاألنظمة من غيرها أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى باإلضافة
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أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب المكمالت.

الطوارئ.حالة في معك حملها

راندأسماء
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.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

a610020.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

