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التناسليالبولي للجهاز ألبروستاديل
)dil) 'ta pros alباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

أو االنتصاب على القدرة عدم الجنسي ؛ الضعف (االنتصاب ضعف من معينة أنواع لعالج ألبروستاديل وتحاميل حقن تستخدم

ألبروستاديل ينتمي االنتصاب. ضعف لتشخيص أخرى اختبارات مع أحياناً  Alprostadilحقن يستخدم الرجال. عند  )عليهالحفاظ

كمية على للحفاظ القضيب في الدموية واألوعية العضالت إرخاء طريق عن يعمل وهو األوعية. موسعات تسمى األدوية من فئة إلى

االنتصاب.يحدث حتى القضيب في الدم من كافية

جنسيا ًالمنقولة األمراض انتشار أو الحمل ألبروستاديل يمنع ال الجنسية. الرغبة من يزيد أو االنتصاب ضعف ألبروستاديل يعالج ال

.)(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس مثل

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

بيليه (البول مجرى وكتحاميل القضيب في ويحقن العبوة في الموجود السائل مع يخلط مسحوق شكل على ألبروستاديل يأتي

في االنتصاب يحدث قد الجنسي. النشاط قبل الحاجة حسب ألبروستاديل يستخدم . )للقضيبالبولية المسالك فتحة في توضع

30 حوالي االنتصاب يستمر أن يجب الحبيبات. استخدام بعد دقائق 10 إلى 5 وخالل الحقن استخدام بعد دقيقة 20 إلى 5 غضون

االستخدامات. بين األقل على ساعة 24 مع األسبوع ، في مرات ثالث من أكثر  Alprostadilحقن استخدام ينبغي ال دقيقة. 60 إلى

بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع ساعة. 24 فترة في مرتين من أكثر ألبروستاديل حبيبات استخدام ينبغي ال

التوجيهات.حسب تماماً ألبروستاديل استخدم تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ،

استخدام في تبدأ أن بعد لك. المناسبة الجرعة لتحديد مكتبها أو مكتبه في ألبروستاديل من األولى الجرعة بإعطاء طبيبك سيقوم

أو المرضي االنتصاب من تعاني ال كنت إذا طبيبك أخبر تدريجياً. تقليلها أو الجرعة بزيادة طبيبك يقوم قد المنزل ، في ألبروستاديل

طبيبك.إلى التحدث دون جرعتك تغير ال لكن جداً ، طويلة لفترة االنتصاب استمر إذا

استخدام كيفية بالضبط تفهم أنك من تأكد المنزل. في ألبروستاديل استخدام قبل طبيبك قبل من تدريبك يتم أن يجب

بك.الخاص الدواء استخدام كيفية حول أسئلة أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك اسأل ألبروستاديل.

في المستعملة والحقن اإلبر من تخلص التطبيق. أدوات أو الكريات أو القوارير أو الخراطيش أو المحاقن أو اإلبر استخدام تعيد ال

الحاوية.من التخلص كيفية عن الصيدلي أو طبيبك اسأل للثقب. مقاوم وعاء
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للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

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

ألبروستاديل ،استخدام قبل

سيتوتك ، (الميزوبروستول مثل األخرى البروستاغالندين أدوية ألبروستاديل. من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

أخرى.أدوية أي أو  ؛ )ترافاتان(وترافوبروست  ، )زاالتان(التانوبروست  ، )لوميجان(بيماتوبروست  ، )أرثروتيكفي

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

)الكومادين(والوارفارين الهيبارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي
لضعف أخرى عالجات وأي األنفية ؛ الجيوب ومشاكل الدم ضغط وارتفاع البرد ونزالت الحساسية أدوية الشهية مثبطات  ؛

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

مشاكل من تعاني كنت وإذا طبية ألسباب الجنسي النشاط بتجنب صحية رعاية أخصائي قبل من نصحك تم إذا طبيبك أخبر

المايلوما  ، ء)البيضاالدم خاليا . )الدمسرطان (اللوكيميا  ، ء)الحمراالدم خاليا يصيب مرض (المنجلي الدم فقر مثل الدم خاليا في

(الحمر كثرة أو  ، )الدمويةالصفائح من جداً كبير عدد فيها ينتج التي الحالة (الصفيحات كثرة  ، )البالزماخاليا سرطان (المتعددة
أو الكهفي ، التليف التزاوي ، (القضيب شكل على تؤثر التي الحاالت  ؛ ء)الحمراالدم خاليا من جداً كبير عدد فيها ينتج حالة

طبيبك أخبر القلب. قصور أو  ؛ )االنتصابضعف لعالج القضيب داخل جراحيا ًوضعه يتم جهاز (قضيبية غرسة  ؛ )بيرونيمرض

مؤخراً خضعت قد كنت وإذا الرئتين ، أو الساقين في دموية بجلطة أصيب قد أسرتك أفراد من فرد أي أو أنت كنت إذا أيضاً

كبرى.جراحية لعملية

المسالك فتحة في تورم أو تندب أو تضيق أي من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر ألبروستاديل ، حبيبات تستخدم كنت إذا

ألبروستاديل.أقراص استخدام بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من القضيب. طرف أو القضيب في البولية

الرئة.أو الكبد أو الكلى أمراض أو اإلغماء من تاريخ نزيف ؛ اضطراب من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

أو حامل امرأة مع الجنس ممارسة قبل ألبروستاديل حبيبات تستخدم ال للحمل. يخطط أو حامل شريكك كان إذا طبيبك أخبر

الذكري.الواقي حاجز استخدام دون تحمل قد امرأة

ألبروستاديل استخدام بعد اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال واإلغماء. والدوار الدوخة يسبب قد ألبروستاديل أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى

الدواء.هذا فعالية من الكحول يقلل قد بألبروستاديل. عالجك أثناء الكحول استخدام حول طبيبك إلى تحدث

نقل خطر من ذلك يزيد أن يمكن فيها. الدواء إعطاء تم التي المنطقة في تحدث قد النزيف من صغيرة كمية أن تعلم أن يجب

 Bالكبد والتهاب البشرية المناعة نقص فيروس مثل  )الملوثالدم طريق عن تنتشر التي الحاالت (بالدم المنقولة األمراض
الدم.طريق عن ينتقل بمرض مصابين شريكك أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر شريكك. وبين بينك  Cالكبد والتهاب

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما
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الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً ألبروستاديل يسبب قد

تختفي:

الدواءفيه تناولت الذي المكان في كدمات أو نزيف

)والمستقيمالقضيب بين الواقعة المنطقة (العجان أو الساقين أو الخصيتين أو القضيب في وجع أو ألم

للقضيبالبولية المسالك فتحة في حرقان أو دفء

القضيباحمرار

الراسصداع

الظهرفي ألم

بشرةمشاكل

الرؤيةفي مشاكل

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:

ساعات4 من ألكثر االنتصاب يستمر

المنتصبللقضيب عادي غير انحناء أو إيالم أو تورم أو احمرار

القضيبعلى صلبة مناطق أو عقيدات

سريعةقلب ضربات

إغماء

الساقينفي األوردة تورم

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

وخراطيش قوارير بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

للحصول المصنعة الشركة تعليمات اقرأ . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة حرارة درجة في ألبروستاديل

 Alprostadilحبيبات تخزين يجب حفظه. ومكان الخلط بعد ألبروستاديل محلول تخزين فيها يمكن التي المدة حول معلومات على

الدواء تعرض ال االستخدام. قبل يوماً 14 إلى تصل لمدة الغرفة حرارة درجة في حفظها يمكن ولكن الثالجة ، في األصلية العبوة في

فعال.غير سيجعله هذا ألن المباشر الشمس ضوء في تضعه أو عالية حرارة لدرجات

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[
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شديدة. حرارة لدرجات يتعرض قد حيث السيارة في تركه أو المسجلة األمتعة في ألبروستاديل بتخزين تقم ال السفر ، عند

مبرد.أو محمول ثلج كيس في ألبروستاديل حبيبات بتخزين قم

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

إذا 1-800-222-1222. الرقم على المحلي السموم مكافحة بمركز فاتصل ألبروستاديل ، من الكثير ما شخص استخدم إذا

911.الرقم على المحلية الطوارئ بخدمات فاتصل تتنفس ، لم أو الضحية انهارت

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

إغماء

دوخة

الرؤيةوضوح عدم

غثيان

يزولال القضيب في ألم

ساعات6 عن تزيد لمدة االنتصاب يستمر

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

.)أشهر3 كل المثال ، سبيل على (طبيبك مع منتظمة متابعة زيارات إجراء المهم من الطبيب. مع المواعيد جميع ابقاء

الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل الحقن. أو اإلبر أو األدوية يستخدم آخر شخص أي تدع ال

بك.الخاصة

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

®كافيرجيكت

®Caverjectدافع

®اديكس

®تأمل
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هناكأسماء

)1PGE)1إيالبروستاغالندين

2018/02/15- مراجعة آخر

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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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