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حقنأميكاسين
)الخطيئةكاي أنا هل (كـ تنطق

هام:تحذير

األشخاص أو السن كبار عند األحيان من كثير في الكلى مشاكل تحدث قد الكلى. في خطيرة مشاكل أميكاسين يسبب قد

األعراض من أياً واجهت إذا الكلى. في مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر الجفاف. من يعانون الذين

أو الساقين ؛ أسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين أو الوجه في تورم الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ،

العادي.غير الضعف أو التعب

أو السن كبار عند األحيان من كثير في السمع مشكالت تحدث قد السمع. في خطيرة مشاكل أميكاسين يسبب قد

أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبر الحاالت. بعض في دائماً السمع فقدان يكون قد الجفاف. من يعانون الذين األشخاص

بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا األذنين. في طنين أو السمع فقدان أو دوار أو دوار من قبل من عانيت

الدوخة.أو األذنين ، في طنين أو طنين أو السمع ، فقدان الفور: على

اليدين في تنميل أو وخز أو حرق من الماضي في عانيت قد كنت إذا طبيبك أخبر األعصاب. في مشاكل أميكاسين يسبب قد

النوبات.أو العضالت. ضعف أو ارتعاش الساقين ؛ أو القدمين أو الذراعين أو

طبيبك أخبر األدوية. بعض تتناول كنت إذا أكبر أخرى مشاكل أو السمع أو الكلى في خطيرة بمشاكل إصابتك خطر يكون

 ؛ )أمفوتيكأمبيسوم ، أبيلسيت ، (أمفوتريسين  ؛ )سيتافيجزوفيراكس ، (أسيكلوفير تتناول كنت إذا والصيدلي

 ، )كيفزولأنسف ، (سيفازولين مثل السيفالوسبورين من الحيوية المضادات بعض  ؛ )كاباستات(كابريوميسين باسيتراسين.

(السيكلوسبورين  ؛ )Sمايسين كولي (كوليستين سيسبالتين.  ؛ )كيفليكس(سيفاليكسين أو  ، )سوبراكس(سيفيكسيم
 ، )إيدكرين(إيثاكرينيك حمض بوميتانيد ، مثل  ء)الماحبوب (البول مدرات  ؛ )سانديمونريستاسيس ، نيورال ، جينجراف ،

الجنتاميسين ، مثل لألمينوغليكوزيد األخرى الحيوية المضادات  ؛ )ديماديكس(تورسيميد أو  ، )الزيكس(فوروسيميد

أو ب ؛ بوليميكسين توبراميسين ؛ أو والستربتومايسين والباروموميسين ،  ، )فراديننيو (والنيومايسين والكاناميسين ،

أميكاسين.حقن تتلقى أن في طبيبك يرغب ال قد . )فانوسين(فانكومايسين

حقن تستخدم أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

أميكاسين.

قبل السمع ، اختبارات ذلك في بما معينة ، اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لألميكاسين.جسمك استجابة من للتحقق العالج وأثناء

a682661.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov4/1

TITLE - AMIKACIN / AMIKIN MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN ARABIC

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-amikacin-amikin-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682661.html


MedlinePlusالدواء معلومات أميكاسين: حقنمساء2:04ً 14 ، /22/4

الدواء؟هذا وصف لماذا

األغشية التهاب (السحايا التهاب مثل البكتيريا تسببها التي الخطيرة العدوى أنواع بعض لعالج أميكاسين حقن يستخدم

والمسالك والمفاصل ، والعظام والجلد والرئتين  )المعدةمنطقة (والبطن الدم والتهابات  )الشوكيوالحبل بالمخ المحيطة

البكتيريا.قتل طريق عن يعمل أمينوغليكوزيد. الحيوية المضادات تسمى األدوية من فئة في أميكاسين حقن يقع البولية.

المضادات تناول يؤدي أخرى. فيروسية عدوى أي أو األنفلونزا أو البرد نزالت مع أميكاسين حقن مثل الحيوية المضادات تعمل لن

الحيوية.بالمضادات العالج تقاوم بعدوى اإلصابة خطر زيادة إلى إليها حاجة هناك تكون ال عندما الحيوية

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

أو مرتين (ساعة 12 أو 8 كل  )العضلفي (العضل في أو  )الوريدفي (الوريد في حقنه يتم سائل صورة في أميكاسين حقن يأتي

60 إلى 30 مدى على  ء)ببطحقنه (تسريبه يتم ما عادة فإنه الوريد ، طريق عن أميكاسين حقن يتم عندما . )اليومفي مرات ثالث

منها.تعاني التي العدوى نوع على العالج فترة طول يعتمد دقيقة.

المنزل ، في أميكاسين حقن ستتلقى كنت إذا المنزل. في الدواء إعطاء يمكنك أو المستشفى في أميكاسين حقن تتلقى قد

الصحية الرعاية مقدم واسأل التوجيهات ، لهذه فهمك من تأكد الدواء. استخدام كيفية الصحية الرعاية مقدم لك يوضح فسوف

أسئلة.أي لديك كان إذا بك الخاص

تزداد أو األعراض تتحسن لم إذا أميكاسين. بحقن العالج من األولى القليلة األيام خالل بالتحسن الشعور في تبدأ أن يجب

بطبيبك.فاتصل سوءاً ،

في أميكاسين حقن استخدام عن توقفت إذا بتحسن. شعرت لو حتى الطبية ، الوصفة من تنتهي حتى أميكاسين حقن استخدم

الحيوية.للمضادات مقاومة البكتيريا تصبح وقد كامل بشكل العدوى عالج يتم ال فقد الجرعات ، تخطيت أو جداً مبكر وقت

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

الدواءلهذا استخدامات هناك

تحدث . )الجسممن أخرى أجزاء وأحياناً الرئتين تصيب خطيرة عدوى السل ؛ (السل لعالج أخرى أدوية مع أحياناً أميكاسين يستخدم

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

أميكاسين ،حقن تلقي قبل

أو الجنتاميسين مثل لألمينوغليكوزيد األخرى الحيوية المضادات أميكاسين. من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

حقن مكونات من أي أو أخرى أدوية أي كبريتيت. التوبراميسين ؛ أو الستربتومايسين أو النيومايسين أو الكانامايسين

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل أميكاسين.
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أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

(أموكسيسيلين مثل أخرى حيوية مضادات يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط
(ميكليزين  ؛ )درامامين(ديمينهيدرينات بنسلين ؛ أو أمبيسلين ،  ، )بريفاكفي أوجمنتين ، في موكساتاج ، الروتيد ، أموكسيل ،

إلى طبيبك يحتاج قد . )تيفوربيكسإندوسين ، (اإلندوميتاسين مثل لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير أو  ؛ )بونين

مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا أميكاسين ،

مشاكل أو  ، )الهضميوالجهاز الرئتين على تؤثر وراثية حالة (الكيسي بالتليف أصبت أن سبق أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

باركنسون.مرض أو الشديد العضلي الوهن مثل عضالتك في

أميكاسين ، حقن استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الجنين.أميكاسين يؤذي قد الفور. على بطبيبك فاتصل

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

غثيان

التقيؤ

إسهال

الراسصداع

حمُى

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

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

متسرع

الجلدفي تقرحات ظهور أو تقشير

متشوقمتلهف،

قشعريرة

الشفتينأو اللسان أو الحلق أو الوجه أو العين في تورم

البلعأو التنفس في صعوبة

الصوتفي بحة

أو شهرين حتى تحدث قد (المعدة في وتقلصات حمى بدون أو مع يحدث قد الذي  )الدمويأو المائي البراز (الشديد اإلسهال

)العالجبعد أكثر

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثار أميكاسين يسبب قد
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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(.

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

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

®أميكين

15/12/2015- مراجعة آخر
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