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أفانافيل
)fil) 'a van aباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

)الرجالعند عليه الحفاظ أو االنتصاب على القدرة عدم الجنسي ؛ العجز الجنسي: الضعف (االنتصاب ضعف لعالج أفانافيل يستخدم
القضيب إلى الدم تدفق زيادة طريق عن يعمل وهو . )(PDEفوسفوديستيراز مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى أفانافيل ينتمي .

الرغبة من يزيد أو االنتصاب ضعف يعالج ال أفانافيل االنتصاب. يسبب أن يمكن الدم تدفق في الزيادة هذه الجنسي. التحفيز أثناء

.)(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس مثل جنسيا ًالمنقولة األمراض انتشار أو الحمل أفانافيل يمنع ال الجنسية.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

يتم ما عادة مجم ، 200 أو مجم 100 جرعات يتناولون الذين للرجال بالنسبة الفم. طريق عن ليأخذ قرص شكل على أفانافيل يأتي

جرعة يتناولون الذين للرجال بالنسبة الجنسي. النشاط من دقيقة 15 حوالي قبل الحاجة ، حسب طعام بدون أو مع أفانافيل تناول

أفانافيل تأخذ ال الجنسي. النشاط من دقيقة 30 حوالي قبل الحاجة ، حسب طعام بدون أو مع أفانافيل تناول يتم ما عادة مجم ، 50

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع ساعة. 24 كل واحدة مرة من أكثر

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط الدواء هذا خذ تفهمه. ال جزء أي شرح

أخبر للدواء. استجابتك كيفية على اعتماداً جرعتك ينقص أو يزيد وقد أفانافيل من متوسطة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

جانبية.آثار من تعاني كنت إذا أو جيد بشكل يعمل ال افانافيل عقار كان إذا طبيبك

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

افانافيل ،تناول قبل

أقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو أفانافيل عقار تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول المريض معلومات من تحقق أو الصيدلي اسأل أفانافيل.
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 ، (Isordilإيزوسوربيد نترات ثنائي مثل نترات أو  )(Adempasريوسيجوات مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا أفانافيل تأخذ ال

SR-Dilatrate ،  فيBiDil( ،  إيزوسوربيد نيترات أحاديMonoket)( ،  ونتروجليسرينNitromist) ، Dur-Nitro ، Minitran ، 

ومعاجين ، وبقع ، وبخاخات ،  ، )اللسانتحت (اللسان تحت وأقراص أقراص ، شكل على النترات تأتي . )آخروننيتروستات ،

النترات.على بك الخاصة األدوية من أي احتواء من متأكداً تكن لم إذا طبيبك اسأل ومراهم.

أفانافيل.تناول أثناء  )بوبرس(البوتيل ونيترات األميل نترات مثل النترات على تحتوي التي الشوارع أدوية تأخذ ال

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

 ، )كاردورا(دوكسازوسين  ، )أوروكساترال(الفوزوسين مثل ألفا حاصرات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

المضادة األدوية بعض وتيرازوسين ؛  ، )رابافلو(سيلودوسين  ، )جالينفي فلوماكس ، (تامسولوسين  ، )مينيبريس(برازوسين

 ؛ )إميند(أبريبيتانت  ؛ )نيزورال(وكيتوكونازول  )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول  ، )ديفلوكان(فلوكونازول مثل للفطريات

Mycin-E ، EES ، (Erythrocinاالريثروميسين  ؛ )تيازاككارتيا ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين
 ، )ليكسيفا(وفوسامبرينافير  ، )إيفوتازفي رياتاز ، (أتازانافير مثل البشرية المناعة نقص لفيروس البروتياز إنزيم مثبطات  ؛ )

العالجات أو األدوية  ؛ )إنفيراز(وساكوينافير  ، )كاليترافي نورفير ، (وريتونافير  ، )فيراسبت(ونلفينافير  ، )كريكسيفان(وإندينافير

و ؛ )آخرونفيريالن ، كوفرا ، كاالن ، (فيراباميل نيفازودون. الدم. ضغط الرتفاع أدوية االنتصاب ؛ لضعف األخرى

telithromycin )Ketek(  . قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد

التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا أفانافيل ، عقار مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل

القائمة.هذه في تظهر ال

القلب في جراحة أجريت قد كنت إذا طبية ، ألسباب الجنسي النشاط بتجنب طبيب قبل من نصحك قد كان إذا طبيبك أخبر

أن سبق أو تعاني كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر ساعات. 4 من ألكثر استمر انتصاب لديك كان وإذا الماضية الستة األشهر خالل

انتظام عدم دماغية سكتة قلبية نوبة بيروني ؛ مرض أو الكهفي التليف أو التواء مثل القضيب شكل على تؤثر حالة من عانيت

الدم خاليا مشاكل القلب؛ فشل الدم. ضغط انخفاض أو ارتفاع . )الصدرفي ألم (الصدرية الذبحة مسدود شريان القلب. ضربات

خاليا سرطان (اللوكيميا أو  ، )البالزماخاليا سرطان (المتعددة المايلوما  ، ء)الحمراالدم خاليا يصيب مرض (المنجلي الدم فقر مثل

الكلى.أو الكبد أمراض أو النزيف مشاكل المعدة؛ قرحة  ؛ ء)البيضاالدم

أو يحملن قد أو حامالت كن إذا خاصة أفانافيل ، تناول عدم النساء على يجب للذكور. فقط يستخدم أفانافيل أن تعلم أن يجب

بطبيبها.االتصال فعليها أفانافيل ، عقار الحامل المرأة تناولت إذا يرضعن.

(الكحول من كبيرة كمية تشرب كنت إذا بأفانافيل. عالجك أثناء الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام حول طبيبك إلى تحدث
اآلثار بعض من تعاني أن المرجح فمن الدواء ، هذا تناول أثناء  )الويسكيمن جرعات ثالث أو النبيذ من أكواب ثالثة من أكثر

الدم .ضغط وانخفاض القلب ضربات وسرعة والصداع الدوخة مثل ألفانافيل الجانبية

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

افانافيل.

كنت إذا القلب. أمراض من تعاني كنت إذا خاصة ًقلبك ، على ضغطاً يشكل قد الجنسي النشاط أن تعلم أن يجب

الجنسي النشاط وتجنب الفور على بطبيبك فاتصل الجنسي ، النشاط أثناء غثيان أو دوار أو الصدر في ألم من تعاني

ذلك.بخالف طبيبك يخبرك حتى

فسوف القلب ، في لمشكلة طارئ طبي عالج إلى بحاجة كنت إذا أفانافيل. عقار تتناول أنك الصحية الرعاية مقدمي جميع أخبر

أفانافيل.فيها تناولت مرة آخر معرفة إلى يعالجونك الذين الصحية الرعاية مقدمو يحتاج

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

a614010.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/2



MedlinePlusاألدوية معلومات أفانافيل:مساء3:13ً 14 ، /22/4

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير وشرب فروت الجريب تناول حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

الراسصداع

صرف- مائى تدفق

الظهرفي ألم

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

ساعات4 عن تزيد لمدة يستمر انتصاب

)المعلوماتمن لمزيد أدناه انظر (كلتيهما أو العينين إحدى في للرؤية مفاجئ فقدان

)المعلوماتمن لمزيد أدناه انظر (المفاجئ السمع فقدان

األذنينفي طنين

دوخة

متسرع

متشوقمتلهف،

الجفونانتفاخ

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

في دائماً البصر فقدان كان أفانافيل. تشبه التي األدوية تناولهم بعد رؤيتهم كل أو لبعض مفاجئ فقدان من المرضى بعض عانى

تناول أثناء الرؤية في مفاجئ فقدان من تعاني كنت إذا الدواء. عن ناتجاً البصر فقدان كان إذا ما المعروف غير من الحاالت. بعض

 ، )فياجراريفاتيو ، (سيلدينافيل مثل مماثلة أدوية أو أفانافيل من أخرى جرعات أي تأخذ ال الفور. على بطبيبك فاتصل الدواء ، هذا

طبيبك.مع تتحدث حتى  )ليفيترا(فاردينافيل أو  )سياليس(تاداالفيل

فقدان ينطوي ما عادة ألفانافيل. مشابهة أخرى أدوية تناول بعد فقدانه أو السمع في مفاجئ انخفاض من المرضى بعض عانى

إذا الدواء. عن ناتجاً السمع ضعف كان إذا ما المعروف غير من الدواء. توقف عند دائماً يتحسن ولم فقط واحدة أذن على السمع

ال الفور. على بطبيبك اتصل الدواء ، هذا تناول أثناء دوار ، أو األذنين في رنين مع أحياناً السمع ، في مفاجئ فقدان من تعاني كنت

ليفيترا(فاردينافيل أو  )سياليس(تاداالفيل  ، )فياجراريفاتيو ، (سيلدينافيل مثل مماثلة أدوية أو أفانافيل من أخرى جرعات أي تأخذ

طبيبك.مع تتحدث حتى  )
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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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

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

®ستيندرا

15/02/2017- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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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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