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كالفوالنيكوحمض أموكسيسيلين
)'in) sil i mox( ic) lan yoo klav'كـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

التهابات ذلك في بما البكتيريا ، تسببها التي العدوى أنواع بعض لعالج الكالفوالنيك وحمض األموكسيسيلين مزيج يستخدم

المضادات تسمى األدوية من فئة إلى األموكسيسيلين ينتمي البولية. والمسالك والجلد األنفية والجيوب والرئتين األذن

تسمى األدوية من فئة إلى الكالفوالنيك حمض ينتمي البكتيريا. نمو وقف طريق عن يعمل وهو بالبنسلين. الشبيهة الحيوية

األموكسيسيلين.تدمير من البكتيريا منع طريق عن يعمل وهو الكتاماز. بيتا مثبطات

الحيوية المضادات استخدام يزيد أخرى. فيروسية عدوى أي أو األنفلونزا أو البرد نزالت مع الحيوية المضادات تعمل لن

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

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

طويلة (المفعول ممتدة وأقراص للمضغ ، قابلة وأقراص أقراص ، شكل على الكالفوالنيك وحمض األموكسيسيلين مزيج يأتي

بداية في والمعلق للمضغ القابلة واألقراص األقراص تناول يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها  )سائل(وتعليق  ، )المفعول

المفعول الممتدة األقراص تناول يتم ما عادة . )اليومفي مرتين (ساعة 12 كل أو  )اليومفي مرات ثالث (ساعات 8 كل الوجبة

في خذه وكالفوالنات ، أموكسيسيلين تناول تذكر على لمساعدتك . )اليومفي مرتين (ساعة 12 كل خفيفة وجبة أو وجبة مع

أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس

أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً الكالفوالنيك وحمض أموكسيسيلين خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله

تسحقها.أو تمضغها ال بالكامل ؛ المفعول ممتدة أقراص ابتالع

بالتساوي.الدواء لخلط استخدام كل قبل جيداً السائل رج

الماء.من كامل بكوب األخرى األقراص تناول يجب بلعها. قبل جيداً األقراص مضغ يجب

ال الكالفوالنيك. حمض من الكمية نفس على الكالفوالنيك وحمض أموكسيسيلين من مجم 500 و مجم 250 أقراص تحتوي

ملغ 250 للمضغ القابل والقرص ملغ 250 العادي القرص يحتوي مجم. 500 عيار واحد بقرص مجم 250 قرصين تستبدل

استبدالها.ينبغي ال كما الكالفوالنيك. حمض من مختلفة كميات على
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تناول عن توقفت إذا بتحسن. تشعر كنت لو حتى الطبية ، الوصفة من تنتهي حتى الكالفوالنيك وحمض أموكسيسيلين خذ

وقد كامل بشكل العدوى معالجة تتم ال فقد الجرعات ، تخطيت أو جداً ، مبكر وقت في والكالفوالنيك األموكسيسيلين

الحيوية.للمضادات مقاومة البكتيريا تصبح

الدواءلهذا استخدامات هناك

. )(STDجنسيا ًالمنقولة األمراض بعض لعالج األحيان بعض في أيضاً الكالفوالنيك وحمض األموكسيسيلين يستخدم

لحالتك.الدواء هذا الستخدام المحتملة المخاطر حول طبيبك إلى تحدث

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

الكالفوالنيك ،وحمض أموكسيسيلين تناول قبل

حمض  ، )ويموكستريموكس ، أموكسيل ، (أموكسيسيلين من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

الكالفوالنيك. وحمض األموكسيسيلين مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي السيفالوسبورين ، البنسلين ، الكالفوالنيك ،

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

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

(وارفارين  ، )بروباالن(بروبينيسيد  )زيلوبريملوبورين ، ألوبريم ، (ألوبيورينول يلي: مما أي ذكر من تأكد تتناولها. التي
الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )جانتوفينكومادين ،

النحل ، خاليا أو القش ، حمى أو الربو ، أو الحساسية ، أو الكبد ، أو الكلى أمراض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

البيضاء.الدم كريات عدد أو

. )الحملمنع حبوب (الفموية الحمل موانع فعالية من يقلالن قد الكالفوالنيك وحمض األموكسيسيلين أن تعلم أن يجب

الكالفوالنيك.وحمض أموكسيسيلين تناول أثناء النسل تحديد أشكال من آخر شكل الستخدام خطط

وحمض أموكسيسيلين تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل الكالفوالنيك ،

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

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. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً الكالفوالنيك وحمض أموكسيسيلين يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة األعراض

إسهال

مضطربهمعده
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التقيؤ

خفيفجلدي طفح

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

الفور:

شديدجلدي طفح

متشوقمتلهف،

قشعريرة

البلعأو التنفس في صعوبة

أزيز

مهبليةوإفرازات حكة

العينينأو الجلد اصفرار

أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً الكالفوالنيك وحمض األموكسيسيلين يسبب 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

درجة في اللوحية األجهزة بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

بإحكام ، مغلقاً الثالجة ، في السائل بالدواء احتفظ . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة حرارة

تجمد.ال أيام. 10 بعد مستخدم غير دواء أي من وتخلص

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.orgوصولهم.

اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع تناولها. من

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن
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عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

المعدةفي آالم

التقيؤ

إسهال

متسرع

النشاطفرط

النعاس

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

الكالفوالنيك.وحمض لألموكسيسيلين

هذا تناول أثناء البول في السكر الختبار  )Clinitestوليس ( TesTapeأو  Clinistixفاستخدم السكري ، بداء مصاباً كنت إذا

الدواء.

من االنتهاء بعد العدوى أعراض استمرت إذا الملء. إعادة ال وربما بك الخاصة الوصفة دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

بطبيبك.فاتصل الكالفوالنيك ، وحمض األموكسيسيلين تناول

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

المركبةللمنتجات راند أسماء

أموكسيسيلين ، على تحتوي (®أموكالف

¶)كالفوالنات

أموكسيسيلين ، على تحتوي (®اوجمنتين

)كالفوالنات

أموكسيسيلين على يحتوي )®اوجمنتين

( XRوكالفوالنات

أموكسيسيلين ، على تحتوي (®كالفاموكس

¶)كالفوالنات

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶
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15/08/2018- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.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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