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فوريكونازول
)zohl) 'uh kon ih vohrكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

(الغازية الرشاشيات داء مثل الخطيرة الفطرية االلتهابات لعالج فوق فما سنتين بعمر واألطفال البالغين في فوريكونازول يستخدم
 ]الفطرياتمن نوع [خميرة (المريئي المبيضات داء  ، )األخرىاألعضاء إلى الدم مجرى عبر وتنتشر الرئتين في تبدأ فطرية عدوى

أنواع بعض لعالج تستخدم أنها كما . )الدمفي فطرية عدوى (الدم ومبيضات  )والحلقالفم في بيضاء بقع تسبب قد التي العدوى

المضادة األدوية من فئة إلى ينتمي  Voriconazoleالمرضى. بعض مع األخرى األدوية تعمل ال عندما األخرى الفطرية العدوى

للعدوى.المسببة الفطريات نمو إبطاء طريق عن يعمل وهو تريازول. تسمى للفطريات

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

قبل فارغة ، معدة على ساعة 12 كل تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ  )سائل(ومعلق قرص شكل على فوريكونازول يأتي

كل تقريباً األوقات نفس في تناوله فوريكونازول ، تناول تذكر على لمساعدتك بساعة. بعدها أو الوجبة من األقل على واحدة ساعة

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

voriconazole  ًطبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماما

ال بالتساوي. الدواء لخلط استخدام كل قبل تقريباً ثوان 10ٍ لمدة المغلقة الزجاجة فاهتز  ، voriconazoleتعليق تتناول كنت إذا

الكمية تتلقى ال قد دوائك. مع يأتي الذي القياس جهاز دائماً استخدم آخر. سائل أي أو ماء أو أخرى أدوية أي مع المعلق تخلط

جرعتك.لقياس منزلية ملعقة تستخدم كنت إذا الدواء من الصحيحة

طريق عن  voriconazoleتناول في تبدأ عندما . )الوريدفي (الوريد في الحقن طريق عن  voriconazoleتتلقى قد عالجك ، بداية في

آثار من تعاني كنت إذا جرعتك أيضاً طبيبك يقلل قد حالتك. تتحسن لم إذا جرعتك ويزيد منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ قد الفم ،

.voriconazoleمن جانبية

تناول في استمر لألدوية. استجابتك ومدى منها ، تعاني التي العدوى ونوع العامة ، صحتك على العالج فترة طول يعتمد

طبيبك.مع التحدث دون فوريكونازول تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى فوريكونازول

الدواءلهذا استخدامات هناك
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المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

فوريكونازول ،تناول قبل

(فلوكونازول مثل للفطريات مضادة أخرى أدوية أو فوريكونازول ، تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر
المكونات من أي أو الالكتوز ، أخرى ، أدوية أي  ؛ )نيزورال(كيتوكونازول أو  ، )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول أو  ، )ديفلوكان

أقراص في الموجودة بالمكونات قائمة على الحصول الصيدلي من اطلب والتعليق. فوريكونازول أقراص في األخرى

voriconazole .والمعلق

 ، Teril( : ، Tegretol ، Equetro ، Epitolالتاليةاألدوية من أي تتناول كنت إذا  voriconazoleتأخذ ال

carbamazepine )Carbatrol سيسابريد  ؛Propulsid)( إيفافيرينز  ؛) ، مثل اإلرغوت نوع من األدوية  ؛ )أتريبالفي سوستيفا

في كافيرجوت ، في إرغومار ، (اإلرغوتامين  ، )هايدرجين(اإلرغولويد ميسيالت  ، )ميغرانال ، 45DHE (هيدروإرغوتامين ثنائي

 ؛ )أوراب(بيموزيد الفينوباربيتال.  ؛ )مونفاتيك(نالوكسيجول  ؛ )كورالنور(إيفابرادين  ؛ )ميثيرجين(وميثيلرجونوفين  ، )ميجرجوت

(ريتونافير  ؛ )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )Nuedextaفي (كينيدين
. )Venclexta( venetoclaxو ؛ )سامسكاجينارك ، (تولفابتان جون؛ سانت نبتة  ؛ )راباميون(سيروليموس  ؛ )كاليترافي نورفير ،

من تأكد تتناولها. التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

(ألبرازوالم مثل البنزوديازيبينات  ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر
في أمتورنيد ، في نورفاسك ، (أملوديبين مثل الكالسيوم قنوات حاصرات  ؛ )هالسيون(تريازوالم ميدازوالم ،  ، )زاناكسنيرافام ،

نيماليز(نيموديبين  ، )بروكاردياأفديتاب ، أداالت ، (نيفيديبين  ، )كاردين(نيكارديبين إيزراديبين ،  ، )بلينديل(فيلوديبين  ، )تيكاملو

 ، )ليبتروزيتكادويت ، في ليبيتور ، (أتورفاستاتين مثل  )الستاتينات(للكوليسترول الخافضة األدوية  ؛ )سوالر(ونيسولديبين  ، )

سيمكور ، في زوكور ، (سيمفاستاتين  ، )برافاشول(برافاستاتين  ، )أدفيكورفي ألتوبريف ، (لوفاستاتين  ، )ليسكول(فلوفاستاتين

أبسترال ، (الفنتانيل  ؛ )زورتريسأفينيتور ، ( everolimus ؛ )سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين  ؛ )فيتورينفي

في جليناز ، ديابيتا ، (غليبوريد  ، )جلوكوترول(غليبيزيد مثل السكري لمرض أدوية  ؛ )سوبسيسالزاندا ، فينتورا ، أكتيك ،

 )فيراسبت(ونلفينافير  )ريسكريبتور(ديالفيردين مثل البشرية المناعة نقص فيروس أدوية وتولبوتاميد ؛  ، )جلوكوفانس
(لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير  ؛ )ميثادوزدولوفين ، (الميثادون  ؛ )إنفيراز(وساكوينافير  )فيرامون(ونيفيرابين

في  ، Percocetفي  ، Oxycetفي  ، Oxecta ، (Oxycontinأوكسيكودون الفموية ؛ الحمل موانع  ، )ايبوبروفينديكلوفيناك ،

(إيزوميبرازول مثل البروتون مضخة مثبطات  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين  ؛ )Xartemisفي  ، Roxicetفي بيركودان ،
(ورابيبرازول  ، )بروتونيكس(بانتوبرازول  ، )بريفباكفي بريلوسيك ، (أوميبرازول  ، )بريفاسيد(النسوبرازول  ، )فيموفونيكسيوم ،
مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد وفينكريستين. فينبالستين.  ؛ )بروغرافأستاغراف ، (تاكروليموس  ؛ )أسيفيكس

voriconazole ،  يحتاج قد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا

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

لفترة مضى وقت أي من عانيت قد كنت وإذا للسرطان ، الكيميائي العالج بأدوية قبل من عولجت قد كنت إذا طبيبك أخبر

تعاني كنت إذا أو  ، )المفاجئالموت أو اإلغماء ، أو القلب ، ضربات انتظام عدم تسبب قد نادرة قلبية مشكلة ( QTمن طويلة

والمغنيسيوم البوتاسيوم مستويات وانخفاض منتظمة ، غير أو بطيئة القلب ضربات كان مضى وقت أي في أو من

 ، )طبيعيبشكل الدم ضخ عن القلب توقف التي القلب عضلة تضخم أو تضخم (القلب عضلة واعتالل الدم ، في والكالسيوم

الجسم يستطيع ال حيث الموروثة  الحاالت (والجاالكتوز الجلوكوز امتصاص سوء أو الجاالكتوز تحمل وعدم الدم ، خاليا وسرطان

ومنتجات الحليب في الموجود (الالكتوز أو  )المائدةسكر (السكروز هضم عليك الصعب من تجعل حالة أي  ؛ )الالكتوزتحمل

الكلى.أو الكبد أمراض أو  ، )األلبان

استخدام عليك يجب فوريكونازول. تناول أثناء تحملي أال يجب مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث . voriconazoleبـ عالجك أثناء الحمل لمنع الحمل لمنع فعالة وسيلة

الجنين. Voriconazoleيؤذي قد الفور. على بطبيبك فاتصل فوريكونازول ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا ستناسبك.
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فوريكونازول.تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

للضوء حساسة عينيك يجعل وقد بصرك في أخرى مشاكل أو الرؤية وضوح عدم يسبب قد فوريكونازول أن تعلم أن يجب

مشاكل أي لديك كان إذا اآلالت تشغل أو النهار خالل السيارة تقود ال فوريكونازول. تناول أثناء الليل في السيارة تقود ال الساطع.

الدواء.هذا تناول أثناء الرؤية في

الشمسية والنظارات الواقية المالبس وارتداء الشمس ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض لتجنب خطط

الشمس.ألشعة حساسة بشرتك  Voriconazoleيجعل قد الشمس. من والواقي

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  Voriconazoleيسبب قد

تختفي:

طبيعيةغير رؤية

األلوانرؤية في صعوبة

إسهال

غثيان

التقيؤ

الراسصداع

دوخة

جاففم

صرف- مائى تدفق

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

حمُى

اهتزازأو قشعريرة

سريعةقلب ضربات

سريعتنفس

ارتباك

مضطربهمعده
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الشديدالتعب

عاديغير نزيف أو كدمات

الشهيةفقدان

قيء ، غثيان ، المعدة ، من العلوي األيمن الجزء في ألم العينين ، أو الجلد اصفرار إرهاق ، الشهية ، فقدان داكن ، بول حكة ،

األنفلونزاأعراض تشبه أعراض أو

البطنفي آالم أو الوزن فقدان دوخة؛ القيء. غثيان؛ ضعف؛ الطاقة؛ نقص التعب.

والذراعين. والثديين والفخذين البطن في الجلد سواد  ؛ )القمروجه (مستدير وجه الكتفين. بين دهنية حدبة الوزن؛ زيادة

التعرقأو المفرط الشعر نمو كدمات. الجلد ترقق

)موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة

ضيقأو الصدر في ألم

متسرع

التعرق

الجلدتقشير أو النحل خاليا

البلعأو التنفس في صعوبة

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

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

درجة في اللوحية األجهزة بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

ولكن الثالجة ، في المخلوط غير الفموي المعلق بتخزين قم . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة حرارة

يوماً.14 بعد مستخدم غير تعليق أي من تخلص تجميده. أو بتبريده تقم وال الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم خلطه ، بمجرد

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

منطقتك
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/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع اجتماعي. تواصل

c4Rm4p ]http://goo.gl/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

للضوءحساسية

)العينينمنتصف في سوداء دوائر (العين حدقة اتساع

مغلقةعيون

اللعابسيالن

الحركةأثناء التوازن فقدان

كآبة

التنفسفي ضيق

النوبات

المعدةفي انتفاخ

الشديدالتعب

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

لفوريكونازول.

تزال ال كنت إذا بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

بطبيبك.فاتصل  ، voriconazoleمن االنتهاء بعد العدوى أعراض من تعاني

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

®فيفند
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الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


Voriconazole: MedlinePlusالدواء معلوماتمساء4:20ً 14 ، /22/4

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

