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الدواء؟هذا وصف لماذا

التهاب أعراض من يحسن الروماتويدي. المفاصل التهاب لعالج الدوائي ، غير والعالج الراحة مع  ، Auranofinيستخدم

الصباح.وتيبس والمتورمة المؤلمة أو المؤلمة المفاصل ذلك في بما المفاصل

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات أحياناً الدواء هذا يوصف

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

زمني لجدول وفقاً تناوله يتم أن يجب اليوم. في مرتين أو مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة  Auranofinيأتي

بعض في أشهر ؛ 3-4 لمدة الدواء لهذا الكامل بالتأثير الشعور يتم ال عادة فعاالً. ليكون طبيبك ، يحدده الذي النحو على منتظم ،

من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع أشهر. 6 إلى يصل ما األمر يستغرق قد الناس ،

مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  auranofinخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك

طبيبك.وصفه

الدواءلهذا استخدامات هناك

الستخدام المحتملة المخاطر حول طبيبك إلى تحدث الصدفي. المفاصل اللتهاب األحيان بعض في أيضاً  Auranofinيستخدم

لحالتك.الدواء هذا

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،auranofinأخذ قبل

أخرى.أدوية أي أو  auranofinمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

(والفينيتوين المفاصل التهاب أدوية وخاصة تتناولها ، التي الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر
والفيتامينات. )ديالنتين

التهاب األمعاء؛ التهاب مرض النزيف مشاكل السكري؛ داء الكبد ؛ أو الكلى أو القلب أمراض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

العظام.نخاع اكتئاب من تاريخ أو ؛ )الجهازيةالحمامية الذئبة (الجهازية الحمامية الذئبة األكزيما. متسرع؛ القولون.

فاتصل  ، auranofinتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

تناولكأثناء الحمل تحاولي أال يجب بطبيبك.
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auranofinطويلة لفترة الجسم في يبقى ألنه الدواء تناول عن التوقف بعد األقل على أشهر 6 لمدة .أو

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

الدواء.هذا تناول أثناء الكحول شرب عليك يجب ال أنه تدرك أن يجب

يجعل قد الشمس. من والواقي الواقية المالبس وارتداء الشمس ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض لتجنب خطط

Auranofin  الشمس.ألشعة حساسية أكثر بشرتك

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

خفيفة.وجبة أو الوجبات بعد  auranofinخذ المعدة. في اضطراب  Auranofinيسبب قد

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جرعة تأخذ ال متساو.ٍ بشكل متباعدة فترات على اليوم لذلك متبقية جرعات أي وتناول تتذكرها ، أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

معدنيطعم

إسهالأو رخو براز

المعدةفي آالم

مضطربهمعده

التقيؤ

غاز

الشعرتساقط

الفور:على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا

قطرانيأو دموي براز

متشوقمتلهف،

الجلديالطفح

الحلقإلتهاب

الفمتقرحات

حمُى

قشعريرة

عاديغير نزيف أو كدمات

البولفي دم
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إعياء

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

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[

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

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

لألورانوفين.استجابتك من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.auranofinتتناول أنك االختبار يجري الذي الشخص أخبر  ،  )tuberculin )TBجلدياختبار لديك كان إذا

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
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®ريدورا

2017/10/15- 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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