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-6purine-H-9 كيميائيا هو الجسم. خاليا جميع في يحدث المنشأ داخلي نوكليوزيد هو األدينوزين
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قابلية تزداد الكحول. في عمليا للذوبان قابل وغير الماء في للذوبان قابل أبيض. بلوري مسحوق األدينوزين

للمحلول.الهيدروجيني الرقم وخفض التسخين طريق عن الذوبان

وكلوريد مل   /مجم3 األدينوزين من للحمى مولد غير معقم محلول على  Adenoscanقنينة كل تحتوي

7.5.و 4.5 بين للمحلول الهيدروجيني الرقم يتراوح  qsللحقن ، الماء في مل   /مجم9 الصوديوم

السريريةالصيدلة علم

العملآلية

الواردة الكلوية الشرايين باستثناء الدموية ، األوعية أسرة معظم في لألوعية قوياً موسعاً األدينوزين يعد

تنشيط خالل من الدوائية آثاره يمارس األدينوزين أن يعُتقد األوعية. تضيق عنه ينتج حيث الكبدية واألوردة

يعمل التي الدقيقة اآللية أن من الرغم على . )األدينوزينمستقبالت 2أو 1أالخلية سطح (البيورين مستقبالت

أدلة هناك أن إال معروفة ، غير الوعائية الملساء العضالت إرخاء على األدينوزين مستقبالت تنشيط بها

إنزيم وتفعيل الكالسيوم ، امتصاص من يقلل الذي البطيء الداخل الكالسيوم تيار تثبيط من كال ًتدعم

A2خالل من األدينيالت

طريق عن الدموية األوعية توتر من أيضاً األدينوزين يقلل قد الملساء. العضالت خاليا في المستقبالت

نقل نظام بواسطة الخاليا داخل األدينوزين امتصاص في التوسط يتم الودي. العصبي النقل تعديل

أدينوسين بواسطة بسرعة فسفرته يتم الخلية ، إلى األدينوزين دخول بمجرد محدد. الغشاء عبر نوكليوزيد

هذه إينوزين. إلى ديميناز أدينوزين بواسطة أمنيه نزع يتم أو الفوسفات ، أحادي أدينوزين إلى كيناز

األوعية.في نشطة ليست لألدينوزين الخاليا داخل المستقلبات

منذ التاجي. الدم تدفق مع مباشر بشكل 201 الثاليوم من القلب عضلة امتصاص يتناسب

Adenoscan  بدونهأو القليل مع الطبيعية التاجية الشرايين في الدم تدفق من كبير بشكل يزيد

TITLE - ADENOSINE / ADENOCOR MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC
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مناطق في نسبياً -201 للثاليوم أقل امتصاص في  Adenoscanيتسبب الشرايين ، تضيق في زيادة

المناطق بين  Adenoscanبعد أكبر فرق يظهر أي الضيقة ، التاجية الشرايين توفرها التي الدموية األوعية

.Adenoscanقبل لوحظ مما أكثر الضيقة األوعية تخدمها التي والمناطق الطبيعية األوعية تخدمها التي

الدمديناميكا
أن ويفترض القلب ، على العضلي للتقلص وموجه كرونوتروبيك في مؤثراً مباشراً سلبياً تأثيراً األدينوزين ينتج

A2إلى يرجع ذلك أن ويفترض المحيطية ، األوعية توسع وينتج المستقبالت ، ناهض - A1إلى يرجع ذلك

معتدل إلى خفيف انخفاض هو البشر في  Adenoscanلـ الصافي التأثير يكون ما عادة ًالمستقبالت. ناهض

نادراً القلب. ضربات معدل في انعكاسية بزيادة المرتبط والمتوسط   واالنبساطي االنقباضي الدم ضغط في

كبير.بشكل القلب وتسرع الدم ضغط انخفاض لوحظ ما

الدوائية
االمتصاص طريق عن الدموية الدورة من بسرعة الوريد طريق عن إعطاؤه يتم الذي األدينوزين إزالة يتم

نظاماً العملية هذه تتضمن الوعائية. البطانية والخاليا الحمراء الدم خاليا طريق عن األول المقام في الخلوي ،

يتم االتجاه. ثنائي ومتناظر مركزّ ، وغير لالنعكاس ، قابال ًيكون الغشاء عبر الحامل للنيوكليوسيد محدداً

بواسطة الفوسفات أحادي أدينوسين إلى الفسفرة طريق عن إما بسرعة الخاليا داخل األدينوزين استقالب

أن بما الخلوية. العصارة في ديميناز أدينوسين بواسطة إينوزين إلى األمين نزع طريق عن أو كيناز ، أدينوسين

عندما فقط مهماً دوراً األمين نزع يلعب األدينوزين ، ديميناز من األعلى.Vو مأقل Kعلى يحتوي كيناز األدينوزين

من األمين نزع عن الناتج اإلينوزين يترك أن يمكن الفسفرة. مسار الخلوي العصاري األدينوزين يشبع

دمج تم اليوريك. حمض النهاية وفي وزانثين ، هيبوكسانثين ، إلى يتحلل أن يمكن أو سليمة الخلية األدينوزين

أن حين في الطاقة. عالي الفوسفات تجمع في األدينوزين فسفرة من يتكون الذي األدينوزين فوسفات أحادي

من أقل نصف عمر مع الخلوي االمتصاص طريق عن أساسي بشكل منه التخلص يتم الخلية خارج األدينوزين

األدينوزين من الخارجي الشكل طريق عن الزائدة الكميات من التخلص يتم قد الكامل ، الدم في ثوان 10ٍ

يغير أن يتُوقع فال تعطيلها ، أو لتفعيلها كلوية أو كبدية وظيفة أي يتطلب ال  Adenoscanألن نظراً ديميناز.

تحمله.أو فعاليته من والكلوي الكبدي الفشل

السريريةالتجارب

متطوعاً 106 ذلك في بما (الرياضة ممارسة يمكنهم شخصاً 319 شملت متقاطعتين مقارنتين دراستين في

صور مقارنة تمت  ، )بهالمشتبه أو المعروف التاجي الشريان مرض من يعانون مريضاً 213 و صحياً

Adenoscan  في التروية عيوب وجود مع متوافقة الصور كانت أعمى. مراقبون بواسطة الرياضية والتمارين

أساس على الحاالت من 93٪ إلى يصل وما  )بمريضمريض (الشامل التحليل طريق عن الحاالت من ٪85.5

حديثاً التاجية الشرايين لتصوير أيضاً مريضاً 193 خضع الدراستين ، هاتين في الدموية. األوعية مناطق

الحقيقي اإليجابي  (Adenoscanالحساسية كانت . ء)األصحاللمتطوعين قسطرة إجراء يتم لم (للمقارنة

عن للكشف  ))الطبيعيغير (اإليجابي الدموية األوعية تصوير من يعانون الذين المرضى عدد على مقسوماً

في 64٪ كانت  )األقلعلى واحد رئيسي لوعاء اللمعي القطر في 50٪ انخفاض (األوعية تصوير في مهم مرض

Adenoscan  المرضى عدد على مقسومة حقيقية سلبية (الخصوصية أن حين في اختبارات، للتمرين 64٪ و

حدود كانت التمرين. الختبار 65٪ و ألدينوسكان 54٪ كانت  )السلبيةالدموية األوعية صور من يعانون الذين

71٪.إلى 37٪ كانت وللخصوصية 78٪ إلى 56٪ من  Adenoscanلحساسية 95٪ الثقة

  /ميكروغرام140 تبلغ الوريد في  Adenoscanمن جرعة أن التاج داخل دوبلر تدفق قسطرة دراسات أظهرت

من 95٪ حوالي في  )التاجداخل بابافيرين إلى نسبة (التاجي الشريان احتقان من حد أقصى تنتج دقيقة   /كغ

إلى التاجي الدم تدفق سرعة تعود التسريب. بداية من دقائق ثالث إلى دقيقتين غضون في الحاالت

.Adenoscanضخ إيقاف من دقيقتين إلى دقيقة غضون في القاعدية المستويات

واالستخدامالمؤشرات



القلب عضلة نضح مضان تصوير 201- للثاليوم كمساعد الوريد طريق عن  Adenoscanإلى يشار

.) تحذيراتانظر(كاف ٍبشكل الرياضة ممارسة على القادرين غير المرضى في

موانع

من:يعانون الذين لألفراد  )األدينوزينحقن (الوريد طريق عن  Adenoscanإعطاء ينبغي ال

.)االصطناعيالقلب ضربات تنظيم جهاز لديهم الذين المرضى باستثناء (الثالثة أو الثانية الدرجة من  AVإحصار 1.

المرضى باستثناء (بأعراض المصحوب القلب بطء أو المريضة األنفية الجيوب متالزمة مثل الجيبية ، العقدة مرض 2.

.)االصطناعيالقلب ضربات تنظيم جهاز من يعانون الذين
.)الربومثل (به المشتبه أو المعروف الهوائية القصبات تشنج أو الهوائية الشعب تضيق مرض 3.
لألدينوزين.المعروفة الحساسية فرط 4.

تحذيرات

واحتشاء للحياة ، المهددِّ البطيني القلب ضربات انتظام عدم القاتلة ، القلبية السكتة
القلبعضلة

واحتشاء  ، )اإلنعاشيتطلب الذي (المستمر البطيني القلب تسرع القاتل ، القلب توقف عن اإلبالغ تم

الذبحة من يعانون الذين المرضى يكون قد . Adenoscanحقن مع بالتزامن المميت غير القلب عضلة

متوفرة.المناسبة اإلنعاش تدابير تكون أن يجب أكبر. لخطر معرضين المستقرة غير الصدرية

البطينيةواألذينية األذينية الجيبية العقدي كتلة

في التسبب على القدرة ولديه  AVو  SAالعقد على مباشراً مثبطاً تأثيراً  )األدينوزينحقن ( Adenoscanيمارس

يصابون المرضى من ٪ 6.3 من يقرب ما الجيبي. القلب بطء أو الثالثة أو الثانية أو األولى الدرجة من  AVإحصار

 ، ٪)2.6 (الثانية والدرجة  ، ٪)2.9 (األولى الدرجة من القلب كتلة ذلك في بما  ، Adenoscanمع  AVبإحصار

يجب األنفية. الجيوب القلب بطء  Adenoscanيسبب أن يمكن . ٪)0.8 (الثالثة الدرجة من القلبية والكتلة

كتلة أو مسبقاً الموجودة األولى الدرجة من  AVكتلة من يعانون الذين المرضى في بحذر  Adenoscanاستخدام

(األنفية الجيوب عقدة ضعف أو الجودة عالية  AVكتلة من يعانون الذين المرضى في تجنبه ويجب حزمة فرع
أي في  Adenoscanإيقاف يجب . )االصطناعيالقلب ضربات تنظيم جهاز من يعانون الذين المرضى باستثناء

مع األنفية الجيوب توقف لوحظ ما نادرا بأعراض. مصحوب أو مستمر الجودة عالي  AVبإحصار يصاب مريض

األدينوزين.حقن

الدمضغط انخفاض

المرضى في بحذر  Adenoscanبأعراض المصحوب أو المستمر الدم ضغط انخفاض من يعاني مريض أي .في

االنصباب أو التامور والتهاب الضيقة ، الصمامية القلب وأمراض الالإرادي ، الوظيفي الخلل من يعانون الذين

المصحح ، غير الدم حجم نقص أو الدماغية ، الدموية األوعية قصور مع الضيق السباتي الشريان ومرض التامور ،

 Adenoscanاستخدام عن التوقف يجب المرضى. هؤالء لدى الدم ضغط انخفاض مضاعفات حدوث خطر بسبب

وعائي موسع هو  Adenoscanاستخدام يجب ذلك ، ومع القلبي. والناتج القلب ضربات معدل زيادة طريق عن

منعكس آلية من يعانون الذين للمرضى يمكن كبير. بشكل الدم ضغط انخفاض يسبب أن ويمكن قوي محيطي

( Adenoscanاألدينوزينحقن ـ )لاستجابة ًاألنسجة ونضح الدم ضغط على الحفاظ السليمة الضغط مستقبالت

الدمضغط ارتفاع

حالة في االنقباضي زئبق ملم 140 إلى تصل (االنبساطي والضغط االنقباضي الضغط في زيادات لوحظت

ولكن دقائق ، عدة غضون في تلقائياً الزيادات معظم حل يتم  ؛ Adenoscanحقن ذلك يصاحب  )واحدة

ساعات.لعدة الدم ضغط ارتفاع يستمر الحاالت ، بعض في

الهوائيةالقصبات تضيق

الكيميائية المستقبالت تنشيط خالل من ربما (التنفسي الجهاز منبهات  هو ( )Veويقلل PCOالشرياني

األدينوزينحقن  )الدقيقةالتهوية من يزيد لإلنسان الوريدي اإلعطاء أن ثبت وقد  )السباتيللجسم

Adenoscan )2 التنفس ضيق من المرضى من 28٪ من يقرب ما يعاني التنفسي. الجهاز في قالء مسببة)
ما ونادرا ًعابرة التنفسية الشكاوى هذه . Adenoscanباستخدام بعمق التنفس في الرغبة أو  )التنفسضيق

التدخل.تتطلب



الربو ، مرضى في القصبات تضيق يسبب االستنشاق طريق عن تناوله يتم الذي األدينوزين أن عن اإلبالغ تم

في التأثيرات هذه مالحظة يتم لم الهيستامين. وإطالق البدينة الخاليا تحلل بسبب ذلك أن ويفترض

عن اإلبالغ وتم الربو من يعانون الذين المرضى من محدود لعدد  Adenoscanإعطاء تم العاديين. األشخاص

الذين المرضى في األدينوزين ضخ أثناء التنفسي الجهاز في خلل حدث ألعراضهم. معتدل إلى خفيف تفاقم

مرض من يعانون الذين المرضى في بحذر  Adenoscanاستخدام يجب الرئوي. االنسداد مرض من يعانون

 )ذلكإلى وما الهوائية الشعب والتهاب الرئة انتفاخ مثل (القصبات بتضيق المرتبط غير الرئوي االنسداد
إيقاف يجب . )الربومثل (القصبات تشنج أو القصبات تضيق من يعانون الذين المرضى في تجنبه ويجب

Adenoscan  شديدة.تنفسية صعوبات من يعاني مريض أي في

أذينيرجفان

لتصوير يخضعون الذين  )األذينيالرجفان من تاريخ وبدون مع (المرضى في األذيني الرجفان عن اإلبالغ تم

دقائق 3 إلى 1.5 بعد األذيني الرجفان بدأ الحاالت ، هذه في األدينوزين. تسريب مع القلب عضلة نضح

األنفية الجيوب إيقاع إلى تلقائياً وتحول ساعات ، 6 إلى ثانية 15 لمدة واستمر األدينوزين ، تناول بدء من

الطبيعي.

احتياطات

األدويةتفاعل

منع عوامل مثل (للقلب نشطة أخرى أدوية مع  )األدينوزينحقن (الوريد طريق عن  Adenoscanإعطاء تم

ولكن واضحة ، عكسية تفاعالت دون  )الكالسيومقنوات وحاصرات القلبية ، والجليكوزيدات األدرينالية ، بيتا

أو مضافة مثبطة تأثيرات حدوث احتمالية بسبب منهجي. بشكل العوامل هذه مع فعاليتها تقييم يتم لم

العوامل.هذه وجود في بحذر  Adenoscanاستخدام يجب ذلك ، ومع  ، AVو  SAالعقد على تآزرية

مثل األدينوزين ، مستقبالت مضادات طريق عن األوعية في النشطة  Adenoscanتأثيرات تثبيط يتم

هذه وجود في  Adenoscanوفعالية سالمة تقييم يتم لم . )والثيوفيلينالكافيين مثل (زانثين ميثيل

منهجي.بشكل العوامل

ديبيريدامول. مثل النيوكليوزيد ، نقل مثبطات طريق عن األوعية في النشطة  Adenoscanتأثيرات تعزيز يتم

منهجي.بشكل ديبيريدامول وجود في  Adenoscanوفعالية سالمة تقييم يتم لم

خمسة لمدة األدينوزين تأثيرات من تزيد أو تثبط قد التي األدوية حجب يجب ممكناً ، ذلك كان كلما

.Adenoscanاستخدام قبل األقل على عمر أنصاف

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ،

. )األدينوزينحقن ( Adenoscanفي بالسرطان اإلصابة إمكانية لتقييم الحيوانات على دراسات إجراء يتم لم

الثدييات.ميكروزوم وفحص  )أميساختبار (السالمونيال في الجينية السمية إلمكانية سلبيا ًاألدينوزين كان

موالر الملي بتركيزات األخرى النيوكليوسيدات مثل مثله األدينوزين ، أن المعروف من ذلك ، ومع

الصبغية.التغيرات من متنوعة مجموعة ينتج المزرعة ، في للخاليا مضاعفة مرات عدة في الموجودة

األدينوزين.باستخدام الحيوانات في الخصوبة دراسات إجراء يتم لم

جفئة الحمل:

الحوامل. النساء على دراسات إجراء يتم ولم األدينوزين ؛ باستخدام الحيوان استنساخ دراسات إجراء يتم لم

للنساء إعطائه عند للجنين ضرراً يسبب أن يمكن  Adenoscanكان إذا ما المعروف غير من ألنه نظراً

األمر.لزم إذا فقط الحمل أثناء  Adenoscanاستخدام يجب الحوامل ،



األطفالاستخدام

عاماً.18 عن أعمارهم تقل الذين المرضى في  Adenoscanوفعالية سالمة إثبات يتم لم

الشيخوخةاستخدام

65 عن أعمارهم تقل الذين األشخاص من كافية أعداداً  Adenoscanلـ السريرية الدراسات تتضمن لم

عن عنها اإلبالغ تم التي األخرى التجارب تكشف لم مختلف. بشكل يستجيبون كانوا إذا ما لتحديد عاماً

يمكن ال ذلك ، ومع سناً. األصغر بالمرضى مقارنة السن كبار استجابة في سريرياً صلة ذات اختالفات

سناً.األكبر األفراد بعض لدى الحساسية زيادة استبعاد

السلبيةالفعل ردود

1421 بين الوريد طريق عن  Adenoscanمع ٪ 1 عن يقل ال ما حدوث مع التالية التفاعالت عن اإلبالغ تم

العمر قصر من الرغم على للرقابة. خاضعة وغير للرقابة خاضعة أمريكية سريرية تجارب في مسجلين مريضاً

ساعات عدة بعد ولكن  Adenoscanحقن مع تحدث لم الجانبية اآلثار من 10.6٪ فإن لألدينوزين ، النصفي

إلى تصل لمدة التسريب مع بالتزامن بدأت التي الجانبية اآلثار من 8.4٪ استمرت أيضاً ، التسريب. إنهاء من

الضائرة األحداث هذه كانت إذا ما معرفة يمكن ال الحاالت ، من كثير في التسريب. اكتمال بعد ساعة 24

.Adenoscanحقن عن ناتجة المتأخرة

صرف- مائى تدفق

الصدرفي الراحة عدم

التنفس في الرغبة أو التنفس ضيق

صداعبعمق

أو العنق أو الحلق في الراحة عدم

الفك.

األولىالدرجة من  AVكتلة

الثانيةالدرجة من  AVكتلة

تنمل

الدمضغط انخفاض

العصبية

القلبضربات انتظام عدم

44٪

40٪

28٪

18٪

15٪

13٪

12٪

4٪

3٪

3٪

3٪

2٪

2٪

2٪

1٪

يلي:ما المرضى من 1٪ من أقل في عنها اإلبالغ تم خطورة ألي الضائرة التجارب تشمل

ككلالجسد

نظام  ضعفالسفلية. األطراف في الراحة عدم الظهر آالم

الدمويةواألوعية القلب

الثالثة ؛ الدرجة من  AVكتلة الحياة. يهدد الذي البطيني القلب ضربات انتظام عدم المميت غير القلب عضلة احتشاء

(الدم ضغط ارتفاع  Tالموجة تغييرات التعرق. األنفية الجيوب توقف األنفية الجيوب خروج كتلة خفقان؛ القلب؛ بطء
)زئبقملم 200  >االنقباضيالدم ضغط

المركزيالعصبي الجهاز

االرتعاشالعاطفي؛ االستقرار عدم النعاس.



البوليالجهاز   /التناسليةاألعضاء

 االستعجالمهبلي ضغط

التنفسيالجهاز

سعال

المميزةالحواس

اللسانانزعاج العتامة. باألنف؛ إحتقان معدني؛ طعم األذن انزعاج جاف؛ فم واضحة غير رؤية

)التحذيراتانظر (التسويقبعد ما خبرة
يتم األحداث هذه ألن نظراً . Adenoscanمع التسويق تجربة من التالية السلبية األحداث عن اإلبالغ تم

متعددة دوائية وعالجات مصاحبة بأمراض وترتبط مؤكد ، غير حجم ذات مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ

التعرض مع سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل تواترها تقدير دائماً الممكن من فليس جراحية ، وإجراءات

(التالية: العوامل من أكثر أو واحد إلى عادة ًالعالمات وضع في األحداث هذه تضمين قرارات تستند للعقاقير.
العوامل.هذه من مزيج أو بالدواء ، السببي االرتباط قوة  )3(اإلبالغ ، تكرار  )2(الحدث ، خطورة  )1

ككلالجسد

الحقنموقع فعل رد

المركزيالعصبي الجهاز

الوعيوفقدان  )الكبيرالصرع (االرتجاجية النوبات ذلك في بما النوبات ، نشاط

الهضميالجهاز

غثيانو استفراغ

تنفسي

التنفستوقف

الجرعةفرط

 )حدوثهاعند (لألدينوزين الجانبية اآلثار حل يتم ما وعادة ًثوان ٍ، 10 من أقل لألدينوزين النصف عمر يبلغ
مثل زانثين ، ميثيل المستمرة. أو المتأخرة اآلثار مالحظة من الرغم على التسريب ، إيقاف عند بسرعة

اآلثار إلنهاء الثيوفيلين استخدام تم وقد التنافسية األدينوزين مستقبالت مضادات هي والثيوفيلين ، الكافيين

(الثيوفيلين كان المتحدة ، بالواليات المضبوطة السريرية التجارب في فعال. بشكل المستمرة الجانبية
من ٪ 2 من أقل في  Adenoscanلـ الجانبية اآلثار إلجهاض مطلوباً  ء)البطيالوريدي بالحقن مجم 125-50

المرضى.

االستعمالوطريقة الجرعة

فقط.الوريد في للتسريب

مستمر.محيطي وريدي كتسريب  Adenoscanإعطاء يجب



اإلجمالية الجرعة (دقائق ست لمدة مملوءة دقيقة   /كغ  /ميكروغرام140 للبالغين بها الموصى الوريدية الجرعة

.)كجم  /مجم0.84
الثالث الدقائق بعد أي ( Adenoscanضخ منتصف في 201 الثاليوم من المطلوبة الجرعة حقن يجب

في مباشرة حقنه ويمكن  Adenoscanمع مادياً متوافقاً  201Thallium-يعتبر . )Adenoscanمن األولى

.Adenoscanالتسريب مجموعة

جرعة في المقصودة غير الزيادة لمنع اإلمكان قدر الوريدي الوصول من قريباً الحقن يكون أن يجب

Adenoscan ) تناولها.يتم التي  )الرابعاألنبوب محتويات

البديلة. Adenoscanحقن بروتوكوالت فعالية أو سالمة حول بيانات توجد ال

التاج.داخل الطريق بواسطة إعطاؤه يتم الذي  Adenoscanوفعالية سالمة إثبات يتم لم

الجسم لوزن المصحح المناسب التسريب معدل لتحديد التالي  Adenoscanحقن مخطط استخدام يمكن

الكلي:

التسريبمعدلالمريضوزن

دقيقة  /مل

2.1

2.3

2.6

2.8

3.0

3.3

3.5

3.8

4.0

4.2

كلغ

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

رطل

99

110

121

132

143

154

165

176

187

198

التالية:العامة الصيغة من البياني الرسم هذا اشتقاق تم

قبل اللون وتغير الجسيمات عن بحثاً بصرياً بالحقن األدوية منتجات فحص يجب ملحوظة:

اإلعطاء.

زودتكيف

البيروجيني غير المعقم المحلول من مل 30 و مل 20 سعة قوارير في  )األدينوزينحقن ( Adenoscanتوفير يتم

عادي.ملحي محلول في

0469-0871-20NDC
عشرة.من عبوات وفي فردي بشكل مغلفة مل ، 20 سعة الجرعة أحادية زجاجية قارورة في  )مل  /مجم3 (مل 20   /مجم60

87120المنتج كود

0469-0871-30NDC
عشرة.من عبوات وفي فردي بشكل ومعبأة مل ، 30 سعة الجرعة أحادية زجاجية قارورة في  )مل  /مجم3 (مل 30   /مجم90

87130المنتج كود



)فهرنهايتدرجة -86 درجة 59 (مئوية درجة -30 درجة 15 عليها تسيطر التي الغرفة حرارة درجة في تخزين

درجة إلى التسخين طريق عن البلورات بإذابة قم التبلور ، حدث إذا تبلور. يحدث قد حيث بالتبريد تقم ال

االستخدام.وقت واضحاً الحل يكون أن يجب الغرفة. حرارة

 المستخدم.غير الجزء تجاهل حافظة. مواد على يحتوي ال

Rxفقط

تسويقها:
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Inc.، Hospira
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