
مغلفةأقراص مجم 300   /مجم600 لوبين الميفودين   /أباكافير

الميفودين  /أباكافير
علىيحتوي ألنه الدواء هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ

لك.بالنسبة مهمة معلومات

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -

الصيدلي.أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا -

نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم -

أعراضك.

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة

-

الحساسيةفرط تفاعالت - هام

وتريومكتريزيفير ، مثلاألدوية في فعالة مادة أيضاً وهو (أباكافيرعلى يحتوي لوبين الميفودين   /أباكافير

 ، )خطيرتحسسي فعل رد (الحساسيةفرط تفاعل أأباكافير يتناولون الذين األشخاص بعض يصاب قد . )زياجين

أباكافير.على تحتوي التي المنتجات تناول في استمروا إذا الحياة يهدد أن يمكن والذي

القسم في اللوحة في  "الحساسيةفرط تفاعالت "عنوان تحت بعناية المعلومات جميع قراءة عليك يجب

4.

أباكافير.بحساسية الطبي والطاقم لتذكيرك ، تنبيهبطاقة الترمس Lamivudine/  Abacavirحزمة تتضمن

األوقات.جميع في معك البطاقة بهذه احتفظ

النشرةهذه في هو ما

استخدامهدواعي هي وما  Lupine Lamivudine/  Abacavirهو ما 1.

لوبينالميفودين   /أباكافيرتناول قبل تعرفه أن يجب الذي ما 2.

لوبينالميفودين   /أباكافيرتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

لوبينالميفودين   /أباكافيرتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  Lupine Lamivudine/  Abacavirهو ما 1.

في  )البشريةالمناعة نقص فيروس (البشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج لوبين الميفودين   /أباكافيريستخدم

.كجم25 عن وزنهم يقل ال الذين واألطفال والمراهقين البالغين

البشرية: المناعة نقص فيروس عدوى لعالج يستخدمان نشطين مكونين على لوبين الميفودين   /أباكافيريحتوي

المنتسخة إنزيم مثبطات تسمىللفيروسات المضادة األدوية من مجموعة إلى تنتمي هذه والميفودين. أباكافير

.)(NRTIsالنوكليوزيدية العكسية

كمية من يقلل تماماً ؛ البشرية المناعة نقص فيروس عدوى  Lupine Lamivudine/  Abacavirيعالج ال

هي  CD4خاليا دمك. في  CD4خاليا عدد من يزيد أنه كما منخفض. مستوى عند ويبقيها جسمك في الفيروس

العدوى.محاربة على جسمك مساعدة في المهمة البيضاء الدم خاليا من نوع

عالجك.فعالية طبيبك سيراقب الطريقة. بنفس ترمسالميفودين   /أباكافيربـللعالج الجميع يستجيب ال

لوبينالميفودين   /أباكافيرتناول قبل تعرفه أن يجب الذي ما 2.
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لوبين:الميفودين   /أباكافيرتتناول ال

سبيل على (- أباكافير على يحتوي آخر دواء أي أو (أباكافير إلى )الحساسيةشديدة (الحساسيةكذلككنت إذا-

القسم في مدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو الميفودين أو  )زياجينأوتريومكتريزيفير ،  المثال

6(
.4القسم في الحساسية فرط تفاعالت حول المعلومات جميع بعناية اقرأ

لوبين.الميفودين   /أباكافيرتتناول ال عليك.ينطبق هذا أن تعتقد كنت إذا طبيبكاستشر

لوبينالميفودين   /أباكافيراستخدام عند الحذر توخ

لخطر عرضة أكثر هم البشرية المناعة نقص لفيروس مركبة أخرى عالجات أو الميفودين   /أباكافيريتناولون الذين األشخاص بعض

اإلضافية:بالمخاطر دراية على تكون أن يجب الخطيرة. الجانبية اآلثار

-

-

الحادالكبد مرض أو معتدللديك كان إذا

بعدوى مصاباً كنت إذا ( Cأو  Bالكبد التهاب ذلك في بما ، الكبدمرض مضىوقت أي من لديك كان إذا

الكبد التهاب يعود قد حيث طبيبك ، نصيحة بدون لوبين الميفودين   /أباكافيرتوقف فال  ، Bالكبد التهاب

)لديك
ملفلديك كان إذا  )امرأةكنت إذا خاصة (الوزنزيادة جدياكنت إذا

الكلىفي مشكلة

-

-

تحتاج قد لوبين.الميفودين   /أباكافيراستخدام قبل عليك ينطبق هذه من أي كان إذا طبيبك إلى تحدث

المعلومات.من لمزيد 4 القسم انظر الدواء.تناول أثناء الدم ، اختبارات ذلك في بما إضافية ، فحوصات إلى

الحساسيةفرط أباكافير تفاعالت

فعل رد (الحساسيةفرط تفاعل تطورهميستمر قد  B-HLA *5701 جين لديهم ليس الذين المرضى حتى

.)خطيرتحسسي
النشرة.هذه من 4 القسم في الحساسية فرط تفاعالت حول المعلومات جميع بعناية اقرأ

قلبيةبنوبة االصابة خطر

قلبية.بنوبة اإلصابة خطر من يزيد قد أباكافير أن استبعاد يمكن ال

من تزيد قد أخرى أمراض لديك أو تدخن ، كنت إذا أو القلب ، في مشاكل من تعاني كنت إذا طبيبكأخبر

  /أباكافيرتناول عن تتوقف ال السكري. مرض أو الدم ضغط ارتفاع مثل القلب بأمراض اإلصابة خطر

بذلك.طبيبك نصحك إذا إال لوبين الميفودين

المهمةاألعراض عن ابحث

تكون قد أخرى بحاالت البشرية المناعة نقص فيروس لعدوى أدوية يتناولون الذين األشخاص بعض يصاب

الميفودين   /أباكافيرتناول أثناء عنها البحث يجب التي المهمة واألعراض العالمات معرفة إلى تحتاج خطيرة.

لوبين.

في  "البشريةالمناعة نقص لفيروس المشترك للعالج األخرى المحتملة الجانبية اآلثار "المعلومات اقرأ

.النشرةهذه من 4 القسم

اآلخرينحماية

الدم نقل طريق عن أو بالعدوى ، مصاب شخص مع الجنسي االتصال طريق عن البشرية المناعة نقص فيروس عدوى تنتشر

هذا تناول عند البشرية المناعة نقص فيروس نقل بإمكانك يزال ال . )الحقنإبر مشاركة طريق عن المثال ، سبيل على (المصاب

طبيبك مع ناقش القهقرية. الفيروسات بمضادات الفعال العالج طريق عن المخاطر انخفاض من الرغم على الدواء ،

اآلخرين.إصابة لتجنب الالزمة االحتياطات

لوبينالميفودين   /وأباكافيرأخرى أدوية

ذلك في بما أدوية ، أي مؤخراً تناولت قد كنت إذا أو ، أخرىأدوية أي تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

طبية.وصفة بدون اشتريتها التي األخرى األدوية أو العشبية األدوية
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لوبين.الميفودين   /أباكافيرتناولك أثناء جديد دواء تناول في بدأت إذا الصيدلي أو طبيبك تخبر أن تذكر

لوبين:الميفودين   /أباكافيرمع األدوية هذه استخدام ينبغي ال

-

-

البشريةالمناعة نقص فيروس عدوى للعالج ، Emtricitabineإمتريسيتابين

التهاب عدوى أوالبشريةالمناعة نقص فيروس عدوى للعالجوتستخدم الميفودين ، على تحتوي التي األخرى الطبية المنتجات

Bالكبد

حيوي مضاد وهو ، سلفاميثوكسازول  /تريميثوبريممنعالية جرعات

cladribine ،  الخاليامشعر الدم ابيضاض للعالجيستخدم

هذه.من بأي تعالج كنت إذا طبيبكأخبر

-

-

وتشمل  لوبينالميفودين   /أباكافيرمع األدوية بعض تتفاعل

هذه:

.الصرعللعالجالفينيتوين-

الميفودين   /أباكافيرتناولك أثناء مراقبتك إلى طبيبك يحتاج قد الفينيتوين. تتناول كنت إذا طبيبكأخبر

لوبين.

كنت إذا الجسم. من الميثادون إزالة معدل من أباكافير يزيد الهيروين.بديل كملفتستخدم الميثادون ،-

إلى بك الخاصة الميثادون جرعة تحتاج قد انسحاب. أعراض أي عن بحثاً فحصك فسيتم الميثادون ، تتناول

التغيير.

الميثادون.تتناول كنت إذا طبيبكأخبر

أو الكتيتول مانيتول ، إكسيليتول ، مثل (األخرى السكر وكحوالت السوربيتول على تحتوي التي  )السوائلعادة (األدوية -

بانتظام.تناولها تم إذا  ، )مالتيتول

هذه.من أياً تتناول كنت إذا الصيدليأو طبيبك أخبر

•Riociguatإلى القلب من الدم تنقل التي  )الرئويةالشرايين (الدمويةاألوعية في الدم ضغط ارتفاع للعالج

مستويات من يزيد قد أباكافير ألن بك ، الخاصة ريوسيجوات جرعة تقليل إلى طبيبك يحتاج قد الرئتين.

الدم.في ريوسيجوات

حمل

تسبب قد مماثلة وأدوية الميفودين   /أباكافير. الحملأثناء لوبين الميفودين   /أباكافيرباستخدام ينصح ال

بعد.يولدوا لم الذين األطفال عند جانبية آثاراً

واختبارات منتظمة دم اختبارات طبيبك يطلب فقد الحمل ، أثناء لوبين الميفودين   /أباكافيرتناولت قد كنت إذا

الحمل ، أثناء النيكوتين ببدائل العالج أمهاتهم تناولت الذين األطفال في طفلك. تطور لمراقبة أخرى تشخيصية

الجانبية.اآلثار مخاطر تفوق البشرية المناعة نقص فيروس من الحماية من االستفادة كانت

الطبيعيةالرضاعة

البشرية المناعة نقص فيروس عدوى ألن ، الطبيعيةالرضاعة عدم البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات النساء على يجب

الميفودين   /أباكافيرفي الموجودة المكونات من صغيرة كمية تنتقل أن أيضاً يمكن الثدي. حليب في الطفل إلى تنتقل أن يمكن

الثدي.حليب إلى لوبين

الرضاعة:في تفكرين أو ترضعين كنت إذا

.الفورعلى طبيبك إلى تحدث

الماكناتواستعمال السياقة

اآلالت.استخدام أو القيادة على قدرتك على تؤثر قد جانبية آثار في لوبين الميفودين   /أباكافيريتسبب قد
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لوبين.الميفودين   /أباكافيرتناول أثناء اآلالت تشغيل أو القيادة على قدرتك حول طبيبكإلى تحدث

لوبين الميفودين   /أباكافيريحتوي  لوبينالميفودين   /ألباكافيراألخرى المكونات بعض عن مهمة معلومات

الناسبعض لدى تحسسية فعل ردود يسبب قد وهذا  ، )(E110الشمس غروب أصفر يسمى تلوين على

لوبينالميفودين   /أباكافيرتأخذ كيف 3.

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر . طبيبكأخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

كجم 25 وزنهم يبلغ الذين واألطفال والمراهقين للبالغين لوبين الميفودين   /أباكافيرمن بها الموصى الجرعة

اليوم.في واحدة مرة واحد قرص هي أكثر أو

طعام.بدون أو مع لوبين الميفودين   /أباكافيرتناول يمكن الماء. من القليل مع كاملة األقراص ابتلع

طبيبكمع منتظم اتصال على ابق

مرضك. تفاقم لمنع يوم كل تناوله في تستمر أن يجب حالتك. في التحكم على لوبين الميفودين   /أباكافيريساعد

البشرية.المناعة نقص فيروس بعدوى مرتبطة أخرى وأمراض عدوى تطوير بإمكانك يزال ال

طبيبك.نصيحة بدون  لوبينالميفودين   /أباكافيرتناول عن تتوقف وال طبيبك مع اتصال على ابق

ينبغيمما أكثر لوبين الميفودين   /أباكافيرتناولت إذا

بأقرب اتصل أو الصيدلي ، أو طبيبك أخبر لوبين ، الميفودين   /أباكافيرمن الكثير الخطأ طريق عن تناولت إذا

النصائح.من مزيد على للحصول المستشفى في للطوارئ قسم

لوبينالميفودين   /أباكافيرتناول نسيت إذا

مضاعفة جرعة تأخذ ال قبل. من كان كما عالجك في استمر ثم تتذكرها. حالما فتناولها جرعة ، تناول نسيت إذا

المنسية.الجرعة لتعويض

أكثر تكون فقد منتظمة ، غير فترات على تناولته إذا ألنك بانتظام ، لوبين الميفودين   /أباكافيرتناول المهم من

الحساسية.فرط تفاعل لحدوث عرضة

لوبينالميفودين   /أباكافيرتناول عن توقفت إذا

أو جانبية ، آثار من تعاني أنك تعتقد ألنك خاصة ً- سبب ألي لوبين الميفودين   /أباكافيرتناول عن توقفت إذا

آخر:مرض من تعاني ألنك

مرتبطة أعراضك كانت إذا مما طبيبك سيتحقق . أخرىمرة تناوله في البدء قبل طبيبك إلى تحدث

بعدم أبداً إخبارك سيتم البعض ،ببعضهما مرتبطان أنهما الطبيب اعتقد إذا الحساسية. فرط بتفاعل

 Triumeqأو  Trizivirمثل (أباكافير على يحتوي آخر دواء أي أو لوبين ، الميفودين   /أباكافيرتناول

النصيحة.هذه تتبع أن المهم من . )Ziagenأو

جرعاتك تناول منك يطُلب فقد أخرى ، مرة لوبين الميفودين   /أباكافيرتناول في البدء يمكنك أنه طبيبك نصح إذا

إليها.بحاجة كنت إذا بسهولة الطبية الرعاية إلى الوصول فيه يمكنك مكان في األولى

المحتملةالجانبية اآلثار 4.
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والجلوكوز. الدم في الدهون ومستويات الوزن في زيادة هناك يكون قد البشرية المناعة نقص فيروس عالج أثناء

نقص فيروس أدوية إلى أحياناً الدم في الدهون حالة وفي الحياة ، ونمط الصحة باستعادة جزئياً هذا ويرتبط

التغييرات.هذه طبيبك سيختبر نفسها. البشرية المناعة

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

اآلثار أحد هو العرض كان إذا ما معرفة الصعب من يكون قد البشرية ، المناعة نقص فيروس من عالجك يتم عندما

البشرية المناعة نقص فيروس لمرض تأثير أو تتناولها ، التي األخرى األدوية أو لوبين الميفودين   /ألباكافيرالجانبية

.صحتكفي تغييرات أي حول طبيبك مع التحدث جداً المهم من لذلك  نفسه.

فعل رد (الحساسيةفرط تفاعل تطورهميستمر قد  B-HLA *5701 جين لديهم ليس الذين المرضى حتى

."الحساسيةفرط تفاعالت "بعنوان لوحة في النشرة هذه في الموصوف  ، )خطيرتحسسي

هذا.الخطير الفعل رد حول المعلومات وتفهم تقرأ أن جداً المهم من

أثناء أخرى حاالت تتطور أن يمكن ، لوبينالميفودين   /ألباكافيرأدناه المذكورة الجانبية اآلثار عن فضال

البشرية.المناعة نقص لفيروس المركب العالج

المشترك للعالج األخرى المحتملة الجانبية اآلثار "عنوان تحت القسم هذا في الحقاً المعلومات قراءة المهم من

."البشريةالمناعة نقص لفيروس

الحساسيةفرط تفاعالت

وتريومكتريزيفير ، مثلاألدوية في فعالة مادة أيضاً وهو (أباكافيرعلىيحتوي ترمسالميفودين   /أباكافير

شوهدت الحساسية. فرط تفاعل باسم يعرف خطير تحسسي فعل رد  Abacavirيسبب أن يمكن . )زياجين

أباكافير.على تحتوي التي األدوية يتناولون الذين األشخاص عند متكرر بشكل هذه الحساسية فرط تفاعالت

هذه؟الفعل ردود على يحصل من

يهدد قد والذي أباكافير ، تجاه الحساسية فرط تفاعل تطوير لوبين الميفودين   /أباكافيريتناول شخص ألي يمكن

لوبين.الميفودين   /أباكافيرتناول في استمر إذا الحياة

رد على الحصول يمكنك ولكن (B-HLA *5701 يسمىجين لديك كان إذا هذا الفعل برد إصابتك احتمالية تزداد

لك.لوبين الميفودين   /أباكافيروصف قبل الجين هذا اختبار يتم أن يجب . )الجينهذا لديك يكن لم لو حتى فعل

لوبين.الميفودين   /أباكافيرتأخذ أن قبل طبيبك أخبر الجين ، هذا لديك أن تعرف كنت إذا

طوروا  B-HLA *5701 جين لديهم يكن لم سريرية تجربة في بأباكافير عولجوا مريض 100 كل من 4 إلى 3 حوالي

الحساسية.فرط تفاعل

األكثر األعراض  االعراض؟هي ما

هي:شيوعاً

.الجلديالطفح و )الحرارةدرجة في ارتفاع (حمُى-

هي:األخرى الشائعة األعراض

الشديد.التعب  ، )المعدة(البطن آالم اإلسهال ،  ، )المرض(القيء  ، )بالغثيانالشعور (الغثيان-

األخرى:األعراض تشمل

عرضي ، صداع سعال ، الحلق ، التهاب التنفس ، في ضيق الرقبة ، في تورم العضالت ، أو المفاصل في آالم

أووخز الدم ، ضغط انخفاض الفم ، تقرحات ، )الملتحمةالتهاب (العينفي التهاب
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القدمين.أو اليدين في خدر

هذه؟الفعل ردود تحدث متى

ولكن لوبين ، الميفودين   /أباكافيرباستخدام العالج أثناء وقت أي في الحساسية فرط تفاعالت تبدأ أن يمكن

العالج.من األولى الستة األسابيع خالل احتمالية تزداد

1الفور: على بطبيبك اتصل

2

أوجلدي ، بطفح أصبت إذا

التالية:المجموعات من األقل على مجموعتين من أعراض عليك ظهرت إذا

⁻
⁻
⁻
⁻

حمُى

أو غثيان سعال أو الحلق في ألم التنفس ، في ضيق

أو وجع ، أو شديد إرهاق البطن ، في ألم أو إسهال قيء ،

عام.بشكل بالمرض الشعور

.لوبينالميفودين   /أباكافيرتناول عن بالتوقف طبيبك ينصحك قد

لوبين.الميفودين   /أباكافيرتناول عن توقفت إذا

  /أباكافيرأبداً تتناول أال يجب الحساسية ،فرط تفاعل بسبب لوبين الميفودين   /أباكافيرتناول عن توقفت إذا

قمت إذا . )Ziagenأو  Triumeqأو  Trizivirمثل (أباكافير على يحتوي آخر دواء أي أو لوبين ، الميفودين

الوفاة.إلى يؤدي قد مما خطير ، بشكل الدم ضغط ينخفض   قد ساعات ، غضون في بذلك ،

أو جانبية ، آثار من تعاني أنك تعتقد ألنك خاصة ً- سبب ألي لوبين الميفودين   /أباكافيرتناول عن توقفت إذا

آخر:مرض من تعاني ألنك

فرط بتفاعل مرتبطة أعراضك كانت إذا مما طبيبك سيتحقق . أخرىمرة تبدأ أن قبل طبيبك إلى تحدث

  /أباكافيرتناول بعدم أبداً ذلك بعد إخبارك سيتم كذلك ،تكون قد أنها الطبيب اعتقد إذا الحساسية.

من . )Ziagenأو  Triumeqأو  Trizivirمثل (أباكافير على يحتوي آخر دواء أي أو لوبين ، الميفودين

النصيحة.هذه تتبع أن المهم

المحتوية المنتجات تناول في بدأوا الذين األشخاص لدى الحساسية فرط تفاعالت تطورت األحيان ، بعض في

تناولها.عن التوقف قبل التنبيه بطاقة على فقط واحد عرض لديهم ولكن أخرى ، مرة أباكافير على

برد الحساسية لفرط أعراض أي دون الماضي في أباكافير على تحتوي أدوية تناولوا الذين المرضى يصاب ما نادراً

أخرى.مرة األدوية هذه تناول بدء عند تحسسي فعل

تناول منك يطُلب فقد أخرى ، مرة لوبين الميفودين   /أباكافيرتناول في البدء يمكنك أنه طبيبك نصح إذا

إليها.بحاجة كنت إذا بسهولة الطبية الرعاية إلى الوصول فيه يمكنك مكان في األولى جرعاتك

غير لوبين الميفودين   /أباكافيرأقراص جميع فأعد الميفودين ،   /ألباكافيرالحساسية شديدة كنت إذا

المشورة.على للحصول الصيدلي أو طبيبك اسأل منها.اآلمن للتخلص المستخدمة

فرط بتفاعالت الطبي والطاقم أنت لتذكيرك تنبيهبطاقة الترمس Lamivudine/  Abacavirحزمة تتضمن

.األوقاتجميع في معك بها احتفظ مهمة ، أمان معلومات على البطاقة هذه تحتوي الحساسية.

الشائعةالجانبية اآلثار
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اشخاص:10كل من 1 حتى هذهتؤثر قد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

فرط فعل رد صداع

الحساسية

 )التقيؤ(مريض يكون
 )غثيان(بالمرض الشعور
إسهال

المعدةاالم

الشهيةفقدان

(حمى الطاقة ، في نقص إرهاق ،
عام شعور  ، )الحرارةدرجة في ارتفاع

 )األرق(النوم في صعوبة بالتوعك ،
في الراحة وعدم العضالت في آالم

المفاصلآالم

سعال

أو متهيج جلدي طفح

األنفسيالن

الشعر.تساقط

شائعةغير جانبية أعراض

الدم:فحوصات في يظهرون وقد الناس 100في 1 حتى هذهتؤثر قد

-

-

-

 )العدالت(البيضاء الدم خاليا عدد انخفاض أو  )دمفقر (الحمراء الدم خاليا عدد انخفاض
الكبدإنزيمات مستوى ارتفاع

.)الصفيحاتقلة (الدم تخثر في المشاركة الخاليا عدد في انخفاض

نادرةجانبية اعراض

اشخاص:1000في 1 حتى هذهتؤثر قد

-

-

-

التهاب  )الكبدالتهاب (والتهاب الدهني الكبد أو الكبد وتضخم اليرقان مثل الكبد ، اضطرابات

العضلية.األنسجة انهيار  )البنكرياسالتهاب (البنكرياس

هي:الدم اختبارات في تظهر قد التي النادرة الجانبية اآلثار

األميليز.يسمىإنزيم في زيادة-

جدانادرة جانبية اعراض

اشخاص:10000من 1 حتى هذهتؤثر قد

-

-

-

بضعف إحساس  )وإبردبابيس (الجلد في بوخز شعور خدر ،

األطراففي

شاحبة ، بمنطقة محاطة مركزية داكنة بقع (صغيرة أهداف وكأنه ويبدو بثوراً يشكل قد الذي الجلدي ، الطفح

)األشكالعديدة حمامي ()الحافةحول داكنة حلقة مع
(التناسليةواألعضاء والعينين واألنف الفم حول خاصة الجلد ، وتقشر بثور ظهور مع منتشر جلدي طفح

(الجسمسطح من 30٪ من أكثر في الجلد تقشر يسبب حدة أكثر شكل وهو ، )جونسونستيفنز متالزمة
)الدمفي الزائد الالكتيك حمض (اللبني الحماض . )السميالبشرة انحالل

-

-

.السرعةوجه على بالطبيب فاتصل األعراض ، هذه من أياً الحظت إذا

هي:الدم اختبارات في تظهر قد التي جداً النادرة الجانبية اآلثار
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.)النقيةالحمراء الخاليا تنسج عدم (جديدة حمراء دم خاليا إنتاج في العظم نخاع فشل-

جانبيةآثار لديك كان إذا

أي الحظت إذا أو مزعج ، بشكل تفاقمت أو الجانبية األعراض إحدى تفاقمت إذا الصيدليأو طبيبك أخبر

النشرة.هذه في مدرجة غير جانبية أعراض

البشريةالمناعة نقص لفيروس المركب للعالج األخرى المحتملة الجانبية اآلثار

المناعة نقص فيروس عالج أثناء أخرى حاالت ظهور في الميفودين   /أباكافيرمثل المركب العالج يتسبب قد

البشرية.

وااللتهاباتالعدوى اعراض

القديمةااللتهابات تتفاقم قد

المناعة ، جهاز في ضعف من  )اإليدز(المتقدمة البشرية المناعة نقص فيروس بعدوى المصابون األشخاص يعاني

جهاز يكتشفها ولم  "صامتة"االلتهابات هذه تكون قد . )االنتهازيةالعدوى (خطيرة بعدوى لإلصابة عرضة أكثر وهم

يمكن التي االلتهابات يهاجم وقد أقوى ، المناعي الجهاز يصبح العالج ، بدء بعد العالج. بدء قبل الضعيف المناعة

يلي:ما بعض إلى باإلضافة ، حمُىعادةاألعراض تشمل االلتهاب. أو العدوى أعراض تسبب أن

-

-

-

السليمةالجسم أنسجة مهاجمة أيضاً يمكنه أقوى ، المناعة جهاز يصبح عندما نادرة ، حاالت في

لعالج الدواء تناول بدء من أشهر عدة بعد الذاتية المناعة اضطرابات أعراض تظهر قد . )الذاتيةالمناعة اضطرابات (

األعراض:تشمل قد لديك. البشرية المناعة نقص فيروس عدوى

-

-

-

الراسصداع

المعدةألم

التنفسفي صعوبة

فرط أو  )المنتظمةغير أو السريعة القلب ضربات (الخفقان

)والحركةالمفرط التململ (الرعاش النشاط
الجسم.جذع نحو صعوداً ويتجه والقدمين اليدين في يبدأ ضعف

أعاله:المذكورة األعراض من أياً الحظت إذا أو والتهاب للعدوىأعراض أي عليك ظهرت إذا

طبيبك.نصيحة بدون للعدوى أخرى أدوية تأخذ ال . الفورعلى طبيبك أخبر

عظامكفي مشاكل لديك يكون قد

. العظمتنخر تسمىبحالة البشرية المناعة نقص لفيروس المركب العالج يتناولون الذين األشخاص بعض يصاب

عرضة أكثر األشخاص يكون قد بالدم. العظام إمداد نقص بسبب العظام أنسجة من أجزاء تموت الحالة ، هذه في

الحالة:بهذه لإلصابة

-

-

-

-

-

طويلةلفترة المركب العالج يتناولون كانوا إذا

كانوا إذا الكورتيكوستيرويدات تسمى لاللتهابات مضادة أدوية أيضاً يتناولون كانوا إذا

الكحوليشربون

كانوا إذا للغاية ضعيفة المناعية أجهزتهم كانت إذا

الوزن.زيادة من يعانون

يلي:ما العظمي النخر عالمات تشمل

-

-

-

األعراض:هذه من أياً الحظت إذا

.طبيبكأخبر

المفاصلتصلب

صعوبة  )الكتفأو الركبة أو الورك في خاصة (واآلالم األوجاع

الحركة.في
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الجانبيةاألعراض عن التبليغ

مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

الصفراء:البطاقة مخطط ويب موقع عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في

yellowcard/www.mhra.gov.uk  عن ابحث أوCard Yellow MHRA  فيPlay Google  أوStore App 

Apple. هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من

الدواء.

لوبينالميفودين   /أباكافيرتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء تاريخ يشير الكرتون. على المبين الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تأخذ ال

الشهر.نفس

ج.ا25من أقل في التخزين يجب

األدوية من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

لوبينالميفودين   /أباكافيريحتوي ماذا

ملغ 600 يعادل ما هيدروكلوريد أباكافير هي لوبين الميفودين   /أباكافيرمن مغلف قرص كل في الفعالة المواد

الميفودين.من ملغ 300 و أباكافير

األصفر الحديد أكسيد  ، )30K-(البوفيدون  ، )أالنوع (كروسبوفيدون الجريزوفولفين ، السليلوز هي األخرى المكونات

E172)(  على اللوحي الجهاز طالء يحتوي القرص. قلب في المغنيسيوم وستيراتmPas 2910-3HPMC 

hypromellose ،  وmPas 2910-6HPMC hypromellose ،  التيتانيوم أكسيد وثانيE171)( ،  400 و

macrogol ،  80 وpolysorbate ،  الشمس غروب صفراء ألمنيوم وبحيرةE110)(.

العبوةمحتويات هي وما لوبين الميفودين   /أباكافيريبدو كيف

أقراص 9.1  ×مم 20.6 الجانبين ، من محدب كبسولة ، شكل على اللون ، برتقالي لوبين الميفودين   /أباكافير

اآلخر.الجانب على  "600"و واحد جانب على  "300"بـ محفور مغلفة ،

أو مغلفاً قرصاً 90 أو 60 أو 30 على تحتوي نفطة عبوات في  Lupine Lamivudine/  Abacavirتوفير يتم

مغلفاً.قرصاً 90 أو 60 على تحتوي متعددة نفطة عبوات

وامتصاص الكربون من كيس أأو المنشط الكربون من كيس على تحتوي عبواتفي بالفيلم ملبسة مضغوطة 30

الزجاجة.في الرطوبة في للتحكم األكسجين

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد

المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب

المحدودة )المتحدةالمملكة (الصحية للرعاية لوبين

Kingdom United، BE 2SL1 Berkshire، 

Slough، Street Albert  3-9floor nd، 2

Building Urban The

2021.مارس في مرة آلخر النشرة هذه مراجعة تمت
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