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والميفوديندولوتغرافير ، أباكافير ،
)vir) 'a bak a( vir) ra teg' "loo doe( deen) 'ue miv laكـ ينُطق

هام:تحذير

الحياة. يهدد أو خطير تحسسي تفاعل حدوث في والميفودين ودولوتغرافير أباكافير يتسبب قد

التالية المجموعات من أكثر أو مجموعتين من أعراض لديك ظهرت إذا الفور على بطبيبك اتصل

والميفودين:ودولوتغرافير أباكافير تناول عن التوقف عليك يجب كان إذا ما لمعرفة

الحمى1: المجموعة

جلديطفح 2: المجموعة

المعدةمنطقة وآالم واإلسهال والقيء الغثيان 3: المجموعة

األلمأو الشديد التعب أو بالمرض العام الشعور 4: المجموعة

الحلقفي التهاب أو سعال ، أو التنفس ، في ضيق الخامسة: المجموعة

أو اليدين أو الوجه في تورم المفاصل. أو العضالت آالم الصداع. التالية: األعراض من أياً واجهت إذا الفور على بطبيبك اتصل

تقشير أو تقرحات ظهور متشوق؛ متلهف، القدمين ؛ أو اليدين في وخز أو حرق أو ألم الساقين ؛ أسفل أو الكاحلين أو القدمين

الفم.في تقرحات أو دامعة. أو حكة أو منتفخة أو حمراء عيون التنفس. أو البلع في صعوبة الجلد. في

مجموعات على التحذير بطاقة تحتوي معك. لتحملها بك الخاصة األدوية تتلقى عندما تحذير بطاقة الصيدلي يعطيك سوف

من تأكد تحسسي. فعل رد من تعاني كنت إذا حولك من األشخاص وعلى عليك التعرف لتسهيل أعاله المذكورة األعراض

األوقات.جميع في معك هذه التحذير بطاقة حمل

أو الوراثة على بناء ًوالميفودين ودولوتغرافير أباكافير تجاه تحسسي فعل برد لإلصابة عرضة أكثر األشخاص بعض يكون قد

إذا أو والميفودين ودولوتغرافير ، أباكافير ، استخدام في البدء قبل جيني معمل اختبار إجراء طبيبك يطلب قد الجيني. التركيب

والصيدلي طبيبك أخبر الدواء. هذا تجاه تحسسي فعل رد لديك يكون أن المرجح من كان إذا ما لتحديد مسبقاً اختبارك يتم لم

إذا أو دولوتغرافير أو أباكافير على تحتوي أخرى أدوية أي أو والميفودين ودولوتغرافير أباكافير تجاه حساسية من تعاني كنت إذا

في (ألباكافير سابق تحسسي فعل رد مضى وقت أي في لديك كان إذا المعين. الجيني التركيب هذا لديك أن تعرف كنت

أن المحتمل فمن دولوتغرافير ، أو أباكافير على يحتوي آخر دواء أي أو  )تيفيكيي(دولوتغرافير أو  )زياجينتريزيفير ، في إبزيكوم ،

والميفودين.دولوتغرافير ، أباكافير ، تناول بعدم طبيبك يخبرك
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سبب ألي والميفودين ودولوتغرافير أباكافير تناول عن توقفت إذا أخرى. مرة دولوتغرافير أو أباكافير على يحتوي دواء .أو

أوال.ً طبيبك مع التحدث دون أخرى مرة تناوله في تبدأ فال الدواء ، نفاد أو متتالية جرعات عدة فقد ذلك في بما آخر ،

إعادة عند األمر ، لزم إذا الطارئة ، الطبية بالرعاية االتصال أو تقديم يمكنهم الذين األشخاص حول التواجد إلى ستحتاج

dolutegravirو  lamivudineالدواء هذا تشغيل

أو  )المستمرةالكبد عدوى  ؛ (B HBVالكبد التهاب فيروس بعدوى مصاباً تكون قد أنك تعتقد أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر

وتناولت الوبائي الكبد التهاب بفيروس مصاباً كنت إذا . )المستمرةالكبد عدوى  ؛ (C HCVالكبد التهاب فيروس عدوى

والميفودين. ودولوتغرافير أباكافير تناول عن تتوقف عندما فجأة حالتك تتفاقم فقد والميفودين ، ودولوتغرافير أباكافير

والميفودين ودولوتغرافير أباكافير تناول عن التوقف بعد أشهر لعدة بانتظام معملية فحوصات ويطلب طبيبك سيفحصك

ال.أم ساء قد فيك بي الكبدي االلتهاب كان إذا ما لمعرفة

ألباكافير جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

والميفودين.ودولوتغرافير

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

بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي والميفودين ودولوتغرافير ، أباكافير ،

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/
http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

والميفودين.ودولوتغرافير أباكافير تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

لدى البشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج أخرى أدوية مع أو بمفرده والميفودين ودولوتغرافير أباكافير من مزيج استخدام يتم

مثبطات تسمى األدوية من فئة في والميفودين أباكافير يقع . )كجم40 (رطال 88ً األقل على يزنون الذين واألطفال البالغين بعض

(INSTIsإنزيم حبال نقل مثبطات تسمى األدوية من فئة في ودولوتغرافير  )(NRTIsللنيوكليوزيد التناظرية العكسية المنتسخة إنزيم
مكافحة في تساعد التي المناعية الخاليا عدد وزيادة الدم في البشرية المناعة نقص فيروس كمية تقليل طريق عن تعمل إنها . )

هذه أن إال البشرية ، المناعة نقص فيروس يعالجوا لن والميفودين ودولوتغرافير أباكافير أن من الرغم على جسمك. في العدوى

المناعة نقص بفيروس المرتبطة واألمراض  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص بمتالزمة اإلصابة في فرصتك من تقلل قد األدوية

السرطان.أو الخطيرة العدوى مثل البشرية

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

بدون أو مع يومياً واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن يؤخذ لوحي كجهاز والميفودين ودولوتغرافير أباكافير مزيج يأتي

الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في والميفودين ودولوتغرافير أباكافير تناول طعام.

أوطبيبك واسأل بعناية ، بك الخاص
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أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً والميفودين ودولوتغرافير أباكافير خذ تفهمه. ال جزء أي الصيدلي يشرح

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله

تناول في استمر يعالجها. ال ولكن البشرية المناعة نقص فيروس عدوى على السيطرة في والميفودين ودولوتغرافير أباكافير يساعد

مع التحدث دون والميفودين ودولوتغرافير أباكافير تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى والميفودين ودولوتغرافير أباكافير

طبيبك.

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

والميفودين ،ودولوتغرافير أباكافير تناول قبل

من أي أو أخرى ، أدوية أي أو والميفودين ، ودولوتغرافير أباكافير تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل والميفودين. ودولوتغرافير ، أباكافير ، أقراص في الموجودة المكونات

بالمكونات.قائمة

ودولوتغرافير أباكافير تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )تيكوسين(دوفيتيليد تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

الدواء.هذا تتناول كنت إذا والميفودين

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

أخرى أدوية  ؛ )أمبيرا(دالفامبريدين  ؛ )وغيرهاتيجريتول ، إيكيترو ، كارباترول ، (كاربامازيبين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها.

(إيفافيرينز  ، )تيفيكي(دولوتغرافير  ، )زياجينتريزيفير ، في إيبزيكوم ، في (أباكافير ذلك في بما البشرية المناعة نقص لفيروس
 ،)إنتيلنس(إيترافيرين  ، )وغيرهاتروفادا ، في كومبليرا ، في أتريبال ، في إمتريفا ، (إمتريسيتابين  ، )أتريبالسوستيفا ،

fosamprenavir )Lexiva(   مع مأخوذlamivudine، ritonavir )Norvir(  Epivir) ،  فيCombivir ،  فيEpzicom ،  في

Trizivir ، وغيرها(، nevirapine )Viramune(  ، وTipranavir )Aptivus(   ريتونافير مع مأخوذ)(الميتفورمين  ؛ )نورفير
الفينوباربيتال.  ؛ )XR Oxtellar ، (Trileptalأوكسكاربازيبين  ؛ )ميثادوزدولوفين ، (الميثادون  ؛ )ريوميتجلوكوفاج ، جلوميتزا ،

تحتوي التي األدوية أو والسوربيتول  ؛ )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد السوربيتول. على

أو المغنيسيوم أو األلومنيوم على تحتوي التي المتعددة الفيتامينات أو المسهالت أو الحموضة مضادات تتناول كنت إذا

وتناول المخزن ، األسبرين مثل المخزنة األدوية أو  ؛ )كارافاتي(سوكرالفات الحديد مكمالت الكالسيوم مكمالت الكالسيوم.

األدوية.هذه تناول من ساعات 6 بعد أو األقل على ساعتين قبل والميفودين ودولوتغرافير ، أباكافير ،

تناول أثناء المثقوب العرن نبتة تتناول أال يجب جون. سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

والميفودين.دولوتغرافير ، أباكافير ،

أباكافير تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من الكبد. في مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

والميفودين.ودولوتغرافير

أو السكري أو الكوليسترول ارتفاع أو الدم ضغط ارتفاع من تعاني كنت إذا أو الكحول ، تشرب أو تدخن كنت إذا طبيبك أخبر

الكلى.أو القلب أمراض

أال يجب العالج. بدء قبل الحمل اختبار إجراء إلى تحتاجين سوف مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

استخدامها يمكنك التي الفعالة الحمل منع طرق حول طبيبك إلى تحدث والميفودين. ودولوتغرافير أباكافير تناول أثناء تحملي

يؤذي قد الفور. على بطبيبك فاتصل والميفودين ، ودولوتغرافير أباكافير تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا العالج. أثناء

Dolutegravir .الجنين
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أباكافير تتناول كنت إذا أو البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً كنت إذا ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

والميفودين.ودولوتغرافير

ودولوتغرافير ، أباكافير ، تناولك أثناء الكحول على تحتوي التي واألدوية الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام عن طبيبك اسأل

والميفودين.

في ويبدأ قوة المناعي جهازك يزداد قد البشرية ، المناعة نقص فيروس عدوى لعالج األدوية تناول أثناء أنه تعلم أن يجب

إذا االلتهابات. تلك أعراض ظهور في هذا يتسبب قد جسمك. في بالفعل موجودة كانت التي األخرى االلتهابات محاربة

من فتأكد والميفودين ، ودولوتغرافير أباكافير باستخدام العالج أثناء وقت أي في سوءاً تزداد أو جديدة أعراض لديك كانت

طبيبك.إخبار

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

الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد.

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

في المذكورة تلك أو التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

وقيء. غثيان مع المعدة في آالم عضلي؛ ألم منتظمة. غير أو سريعة قلب ضربات دوار. أو دوخة أو ضعف المفرط التعب

بالبرد ، الشعور أو السعال. أو القشعريرة أو الحمى مثل االنفلونزا تشبه أعراض التنفس. في صعوبة أو التنفس في ضيق

الساقينأو الذراعين في خاصة

األصفر البول كدمات. أو عادي غير نزيف الشهية؛ فقدان العينين. أو الجلد اصفرار الفاتحة. األلوان ذات األمعاء حركات

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم أو البني. أو الداكن

أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثار في والميفودين ودولوتغرافير أباكافير يتسبب قد

الدواء.هذا تناول

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

 )الرطوبةالمتصاص الدواء مع مرفقة صغيرة عبوة (المجفف بإزالة تقم ال . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً
الزجاجة.من

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

األمانأغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،
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وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الدواء ضع الفور وعلى

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

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

الوصفة ملء إلعادة الدواء نفاد حتى تنتظر ال اليد. متناول في والميفودين ودولوتغرافير أباكافير من بمخزون احتفظ

بك.الخاصة الطبية

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

®تريومك
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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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