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الفمطريق عن  Zanamivirاستنشاق
)veer) 'mi na zaكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

لدى  )"األنفلونزا("األنفلونزا أنواع بعض لعالج سنوات 7 عن أعمارهم تقل ال الذين واألطفال البالغين في  Zanamivirيستخدم

لدى األنفلونزا أنواع بعض لمنع أيضاً الدواء هذا يستخدم يومين. عن تقل لمدة األنفلونزا أعراض عليهم ظهرت الذين األشخاص

اإلنفلونزا. تفشي عند أو باألنفلونزا مصاب شخص مع وقتاً يقضون عندما سنوات 5 عن أعمارهم تقل ال الذين واألطفال البالغين

Zanamivir  في األنفلونزا فيروس وانتشار نمو وقف طريق عن يعمل إنه النورامينيداز. مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي

العضالت وآالم والسعال الحلق والتهاب األنف احتقان مثل األنفلونزا أعراض ظهور وقت تقصير في زاناميفير يساعد جسمك.

والقشعريرة.والحمى والصداع والضعف والتعب

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

لمدة يومياً مرتين عادة استنشاقه يتم األنفلونزا ، لعالج الفم. طريق عن  )الشهيق(لالستنشاق مسحوق شكل على  Zanamivirيأتي

قد العالج ، من األول اليوم في ذلك ، ومع يوم. كل األوقات نفس وفي تقريباً ساعة 12 بفارق الجرعات تستنشق أن يجب أيام. 5

يتم المنزل ، نفس في يعيشون الذين األشخاص لدى األنفلونزا انتشار منع في للمساعدة معاً. الجرعات باستنشاق طبيبك يخبرك

يتم ما عادة المجتمع ، في األنفلونزا انتشار منع في للمساعدة أيام. 10 لمدة يومياً واحدة مرة عادة األوسيلتاميفير استنشاق

في استنشاقه يجب األنفلونزا ، من للوقاية األوسيلتاميفير استخدام عند يوماً. 28 لمدة يومياً واحدة مرة األوسيلتاميفير استنشاق

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

التوجيهات.حسب تماماً األوسيلتاميفير استخدم تفهمه. ال جزء أي

حزم ( Rotadisksأقراص وخمسة  )المسحوقالستنشاق جهاز ( Diskhalerيسمى بالستيكي استنشاق جهاز مع  Zanamivirيأتي

تقم ال المرفق.  Diskhalerباستخدام إال  Zanamivirمسحوق استنشاق يمكن ال . )األدويةمن بثور أربع على تحتوي دائرية نفطة

حتى دواء عبوة أي تفتح أو ثقباً تضع ال آخر. استنشاق جهاز بأي استنشاقه أو سائل بأي خلطه أو العبوة من المسحوق بإزالة

.Diskhalerمع جرعة استنشاق

تأكد . Diskhalerباستخدام األوسيلتاميفير من جرعة واستنشاق تحضير كيفية تصف التي المصنعة الشركة تعليمات بعناية اقرأ

الدواء.هذا استنشاق أو تحضير كيفية حول أسئلة أي لديك كان إذا الطبيب أو الصيدلي سؤال من

في الدواء هذا تستخدم أن المقرر ومن األخرى التنفس مشاكل أو الرئة انتفاخ أو الربو لعالج مستنشقاً دواء ًتستخدم كنت إذا

المنتظم.االستنشاق استخدام عليك فيجب األوسيلتاميفير ، استخدام وقت نفس
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األوسيلتاميفير.استخدام قبل الدواء

تم وقد األوسيلتاميفير استخدام كيفية يفهم بالغ شخص قبل من االستنشاق جهاز استخدام على اإلشراف يتم أن يجب

الصحية.الرعاية مقدم قبل من الستخدامه تعليمات توجيه

طبيبك.مع التحدث دون األوسيلتاميفير تناول عن تتوقف ال بتحسن. تشعر بدأت لو حتى األوسيلتاميفير تناول في استمر

بطبيبك.فاتصل التحسن ، في اإلنفلونزا أعراض تبدأ لم إذا أو بعده ، أو العالج أثناء جديدة أعراض عليك ظهرت أو بسوء شعرت إذا

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

الدواءلهذا استخدامات هناك

. )A )H1N1األنفلونزامن العدوى ومنع لعالج  Zanamivirاستخدام يمكن

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

األوسيلتاميفير ،استخدام قبل

أو غذائية منتجات أي أو أخرى أدوية أي أو األوسيلتاميفير تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

.)الحليببروتينات (الالكتوز

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

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد لتناولها. تخطط أو تتناولها

في تورم (الهوائية الشعب التهاب األخرى ؛ التنفس مشاكل أو الربو من قبل من عانيت أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

والكلى القلب أمراض أو  ؛ )الرئتينفي الهوائية الحويصالت تلف (الرئة انتفاخ  ؛ )الرئتينإلى تؤدي التي الهوائية الممرات

الرئة.أمراض من غيرها أو والكبد

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

بطبيبك.

الذين المرضى في شيوعاً أكثر وبشكل الحياة ، تهدد أو التنفس في خطيرة مشاكل يسبب قد األوسيلتاميفير أن تعلم أن يجب

ضيق أو أزيز لديك أو التنفس في صعوبة من تعاني كنت إذا الرئة. انتفاخ أو الربو مثل الهوائية الشعب أمراض من يعانون

الفور. على الطبية العناية على واحصل األوسيلتاميفير استخدام عن فتوقف األوسيلتاميفير ، من جرعة تناول بعد التنفس في

ال الطبية. العناية اطلب ثم الفور على اإلنقاذي الدواء فاستخدم إنقاذ ، دواء وصف وتم التنفس ، في صعوبة من تعاني كنت إذا

طبيبك.مع التحدث دون األوسيلتاميفير من المزيد تستنشق

قلقين ، أو مضطربين أو مرتبكين يصبحون قد والمراهقين ، األطفال وخاصة باألنفلونزا ، المصابين األشخاص أن تعلم أن يجب

أو أنفسهم يؤذون أو  ، )موجودةغير أصواتاً تسمع أو أشياء إلى انظر (يهلوسون أو صرع بنوبات يصابون أو بغرابة ، يتصرفون وقد

تبدأ وقد ال ، أم األوسيلتاميفير تستخدم طفلك أو أنت كنت سواء األعراض بهذه طفلك أو أنت تصاب قد أنفسهم . يقتلون

سلوكه مراقبة عليك فيجب باألنفلونزا ، مصاباً طفلك كان إذا الدواء. تستخدم كنت إذا العالج بدء من قصير وقت بعد األعراض

فيجب باألنفلونزا ، مصاباً كنت إذا طبيعي. غير بشكل يتصرف أو مرتبكاً أصبح إذا الفور على بالطبيب واالتصال شديدة بعناية

غير بشكل التصرف أو باالرتباك شعرت إذا الفور على بالطبيب االتصال بك الخاص الرعاية مقدم أو عائلتك أو أنت عليك

عائلتكأن من تأكد نفسك. إيذاء في التفكير أو طبيعي
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العالج طلب على قادر غير كنت إذا بالطبيب االتصال من يتمكن حتى خطيرة تكون قد التي األعراض الرعاية مقدم يعرف أو

بمفردك.

أو تلقيت إذا السنوي. األنفلونزا لقاح محل  Zanamivirيحل ال عام. كل األنفلونزا لقاح تتلقى أن يجب كان إذا عما طبيبك اسأل

طبيبك إخبار عليك يجب  ، )األنففي رشه يتم الذي األنفلونزا لقاح فلوميست ؛ (األنف طريق عن األنفلونزا لقاح لتلقي تخطط

أسبوعين إلى تصل لمدة تناوله تم إذا األنف داخل األنفلونزا لقاح نشاط مع  Zanamivirيتداخل قد األوسيلتاميفير. تناول قبل

اللقاح.إعطاء قبل ساعة 48 حتى أو بعد

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

الجرعة فتجاوز التالية ، الجرعة حتى أقل أو ساعتان هناك كانت إذا تتذكرها. حالما فاستنشقها جرعة ، تستنشق أن نسيت إذا

جرعات ، عدة فاتتك إذا الفائتة. الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تستنشق ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة

به.القيام يجب ما لمعرفة بطبيبك فاتصل

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

دوخة

األنففي تهيج

المفاصلالم

فاتصل الخاصة ، الوقائية اإلجراءات قسم في المذكورة تلك أو التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا

الفور:على بطبيبك

التنفسفي صعوبة

أزيز

التنفسفي ضيق

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

البلعفي صعوبة

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

الصوتفي بحة

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(.
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منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

الحرارة عن وبعيداً الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً فيها دخل التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة

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

التي واألواني األكواب مشاركة مثل المواقف وتجنب متكرر ، بشكل يديك وغسل المناسبة ، النظافة على الحفاظ عليك يجب

اآلخرين.إلى األنفلونزا فيروس تنقل أن يمكن

تستنشقها.التي األخرى األدوية ألخذ  Diskhalerتستخدم ال . zanamivirمع فقط  Diskhalerاستخدام يجب

الملء.إعادة ال وربما بك الخاصة الوصفة بك. الخاص الدواء يستخدم 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

®ريلينزا

15/01/2018- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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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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