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)peen) 'a sen aباسم تنطق

هام:تحذير

السن:كبار في استخدم

والتواصل بوضوح والتفكير التذكر على القدرة على يؤثر دماغي اضطراب (بالخرف المصابين السن كبار أن الدراسات أظهرت

لألمراض أدوية (الذهان مضادات يتناولون الذين  )والشخصيةالمزاج في تغيرات تسبب قد والتي اليومية األنشطة وأداء

فرصة أيضاً بالخرف المصابين السن كبار لدى يكون قد العالج. أثناء للوفاة متزايد خطر لديهم  asenapineمثل  )العقلية

العالج.أثناء صغيرة دماغية سكتة أو دماغية بسكتة لإلصابة أكبر

المصابين السن كبار لدى السلوكية المشاكل لعالج  )(FDAوالدواء الغذاء إدارة قبل من  Asenapineعلى الموافقة تتم لم

بالخرف مصاباً به تعتني شخص أي أو أسرتك أفراد أحد أو أنت كنت إذا الدواء هذا وصف الذي الطبيب إلى تحدث بالخرف.

/FDA:Drugs[/Drugs ]http://www.fda.govموقع بزيارة قم المعلومات من لمزيد أسينابين. ويتناول
http://www.fda.gov.

.asenapineتناول  )مخاطر(مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

بالحياة ، االهتمام وفقدان عادي ، غير أو مضطرباً تفكيراً يسبب عقلي مرض (الفصام أعراض لعالج  Asenapineيستخدم

الحالة (الهوس نوبات منع أو لعالج أخرى أدوية مع باالشتراك أو بمفرده  Asenapineيستخدم . )المناسبةغير أو القوية والعواطف

وأعراض طبيعي غير بشكل والمثيرة المسعورة المزاجية الحالة (المختلط الهوس أو  )طبيعيغير بشكل والمثيرة المسعورة المزاجية

(اضطراب أنا القطب ثنائي باالضطراب المصابين فوق فما سنوات 10 أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين عند  )االكتئاب
ينتمي . )أخرىطبيعية غير مزاجية وحاالت االكتئاب من ونوبات الهوس ، من نوبات يسبب مرض االكتئابي ؛ الهوس اضطراب

Asenapine  الطبيعية المواد بعض نشاط تغيير طريق عن يعمل إنه التقليدية. غير الذهان مضادات تسمى األدوية من فئة إلى

الدماغ.في

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

 asenapineخذ اليوم. في مرتين تناوله يتم ما عادة اللسان. تحت ليذوب اللسان تحت قرص شكل على  Asenapineيأتي

بكالخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس في
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منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  asenapineخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ،

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو

مع التعامل عند يديك جفاف من وتأكد لتناولها ، جاهزاً تصبح أن قبل إال العبوة من اللسان تحت  Asenapineأقراص بإزالة تقم ال

الجهاز دفع دون العلبة من اللوحي الجهاز إلزالة العبوة إرشادات اتبع اللوحي ، الكمبيوتر ألخذ جاهزاً تكون عندما اللوحية. األجهزة

أو تبتلع ال يذوب. حتى وانتظر لسانك تحت ضعه اللوحي ، الجهاز إزالة بعد اللوحي. الجهاز كسر أو اللوحي الجهاز حزمة عبر اللوحي

القرص.ذوبان بعد دقائق 10 لمدة شيء أي تشرب أو تأكل ال القرص. تسحق أو تمضغ أو تقسم

طبيبك أخبر تواجهها. التي الجانبية واآلثار لك بالنسبة الدواء نجاح مدى على اعتماداً جرعتك تقليل أو زيادة إلى طبيبك يحتاج قد

بأسينابين.عالجك أثناء شعورك عن

 asenapineتناول في استمر حالتك. يعالج لن ولكنه بك الخاصة األعراض على السيطرة في  Asenapineيساعد قد

طبيبك.مع التحدث دون  asenapineتناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى

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

 ،Asenapineتناول قبل

أقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  Asenapineتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

asenapine  المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل اللسان. تحت

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

غير (  )gatifloxacin )Tequinذلكفي بما الحيوية المضادات بعض يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

 ، )أنافرانيل(كلوميبرامين ذلك في بما االكتئاب مضادات  ؛  )Avelox( moxifloxacinو )المتحدةالواليات في متوفر

الهيستامين. مضادات  ؛ )بيكسيفاباكسيل ، (وباروكستين  ، )لوفوكس(فلوفوكسامين  ، )سيمبالتا(دولوكستين

انتظام لعدم األدوية بعض الدم. ضغط وارتفاع للقلق أدوية إبراتروبيوم.  ؛ )موسينكسفي ديلسيم ، في (ديكستروميتورفان

الجلوكوما أدوية  ؛ )سورينبيتاباس ، (وسوتالول كينيدين ، بروكاييناميد ،  ، )باسيرونكوردارون ، (أميودارون مثل القلب ضربات

البولية ؛ المسالك مشاكل أو القرحة أو باركنسون مرض أو الشديد العضلي الوهن أو الحركة دوار أو األمعاء التهاب مرض أو

منومة؛ حبوب للنوبات ؛ أدوية  ؛ )جيودون(وزيبراسيدون وثيوريدازين ،  ، )ثورازين(الكلوربرومازين مثل العقلية لألمراض األدوية

الجانبية.اآلثار لمعرفة بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج فقد والمهدئات ،

أو إسهال من تعاني كنت إذا به ؛ أصبت أن سبق أو السكري بمرض مصاباً عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر

األدوية استخدام إساءة أو الشوارع في األدوية استخدام لك سبق إذا بالجفاف ؛ مصاب أنك تعتقد كنت أو شديد قيء

قد نادرة قلبية مشكلة (األمد طويلة  QTفترة قتلها ؛ أو نفسك إيذاء في مضى وقت أي في فكرت أو راودتك وإذا الموصوفة ؛

قلب ضربات القلب؛ فشل قلبية نوبة منخفض؛ دم ضغط  ؛ )المفاجئالموت أو اإلغماء أو القلب ضربات انتظام عدم تسبب

في البيضاء الدم خاليا مستوى انخفاض الثدي؛ سرطان النوبات؛  ؛  )TIA )ministrokeأودماغية سكتة منتظمة. غير أو بطيئة

الدم. في المغنيسيوم أو البوتاسيوم من منخفض مستوى تناولتها ؛ التي األدوية بسبب البيضاء الدم خاليا في انخفاض أو الدم

البلع ؛عليك الصعب من تجعل حالة أي توازنك على الحفاظ في مشكلة  ؛ )الكوليسترولمستويات ارتفاع (دسليبيدميا
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الرضاعة أو للحمل تخططين كنت إذا أو الحمل ، من األخيرة القليلة األشهر في كنت إذا خاصة حامال ً، كنت إذا طبيبك أخبر

حديثي األطفال عند مشاكل  Asenapineيسبب قد بطبيبك. فاتصل  ، Asenapineتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية.

الحمل.من األخيرة األشهر خالل تناوله تم إذا الوالدة بعد الوالدة

عقار تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

asenapine.

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال نعسان. يجعلك قد  asenapineأن تعلم أن يجب

الجانبية اآلثار يجعل أن للكحول يمكن ألسبينابين. تناولك أثناء الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام عن طبيبك اسأل

أسوأ.ألسينابين

شيوعاً أكثر هذا الكذب. وضع من كبيرة بسرعة تستيقظ عندما واإلغماء والدوار الدوخة يسبب قد  Asenapineأن تعلم أن يجب

على قدميك إراحة مع ببطء السرير من انهض المشكلة ، هذه تجنب في للمساعدة مرة. ألول األسينابين تناول في البدء عند

الوقوف.قبل دقائق لبضع األرض

األسينابين ، تناول أثناء جداً. حاراً الجو يصبح عندما يبرد أن جسمك على الصعب من يجعل قد  asenapineأن تعلم أن يجب

واالبتعاد الحار ، الطقس في خفيفة مالبس وارتداء اإلمكان ، قدر الداخل في والبقاء الرياضة ، ممارسة في اإلفراط تجنب يجب

السوائل.من الكثير وشرب الشمس ، أشعة عن

تكن لم لو حتى الدواء ، هذا تناول أثناء  )الدمفي السكر نسبة في زيادة (الدم في السكر ارتفاع من تعاني قد أنك تعلم أن يجب

المصابين غير األشخاص من السكري بمرض لإلصابة عرضة أكثر فأنت بالفصام ، مصاباً كنت إذا بالفعل. بالسكري مصاباً

األعراض من أي لديك كان إذا الفور على طبيبك أخبر الخطر. هذا زيادة إلى مماثلة أدوية أو أسينابين تناول يؤدي وقد بالفصام ،

جداً المهم من الضعف. أو الرؤية ، وضوح عدم الشديد ، الجوع التبول ، كثرة الشديد ، العطش ألسبينابين: تناولك أثناء التالية

تسمى خطيرة حالة يسبب أن يمكن الدم في السكر نسبة ارتفاع ألن األعراض ، هذه من أي ظهور بمجرد بطبيبك االتصال

الحماض أعراض تشمل مبكرة. مرحلة في عالجه يتم لم إذا للحياة مهدداً الكيتوني الحماض يصبح قد الكيتوني. الحماض

التنفس.وضيق والقيء والغثيان الفم جفاف الكيتوني

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 التالية ، للجرعة تقريباً الوقت 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

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

تختفي:

جاففم

المعدةفي آالم

إمساك

التقيؤ
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المعدةمن حرقة

الشهيةزيادة

الفمفي اللعاب كمية زيادة

الذوقفي تغير

أسنانوجع

الوزنزيادة

الفمأو الشفتين في اإلحساس فقدان

توازنكعلى الحفاظ في صعوبة أو االستقرار بعدم الشعور أو الدوخة

المفرطالتعب

الحركةفي االستمرار في المستمرة الرغبة أو األرق

التهيج

القلق

كآبة

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

الساقينأو الذراعين أو المفاصل في ألم

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  ، PRECAUTION SPECIALقسم

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو العينين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

الصوتفي بحة

أزيز

حمُى

األلمأو العضالت تصلب

الرقبةعضالت شد أو تشنج

ارتباك

منتظمةغير أو سريعة قلب ضربات

التعرق

الخدينأو الشفاه أو الفك أو اللسان أو الفم أو الوجه أو الساقين أو الذراعين في عليها السيطرة يمكن ال حركات

هبوط
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النوبات

العدوىعالمات من وغيرها والسعال والقشعريرة الحلق التهاب

بنيأو أحمر البول لون

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Asenapineيسبب قد

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

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

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

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[

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

ارتباك

اإلثارة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الدواء.لهذا تلقيك أثناء بانتظام وزنك فحص يجب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

a610015.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/5
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بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

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

®سافريس
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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
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