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من الغرض ذلك في بما الدواء ، هذا حول لمعرفته تحتاج ما يشرح ®Lexicompمن المعلومات هذه

بك.الخاص الصحية الرعاية بمقدم تتصل ومتى الجانبية ، وآثاره تناوله ، وكيفية استخدامه ،

المتحدةالواليات التجارية: األسماء

الرعايةومقدمي المرضى تعليم
إداربيكلور

كنداالتجارية: األسماء

إداربيكلور

تحذير

فقدان أو خلقية تشوهات حدوث في الحمل أثناء االستخدام يتسبب قد حامال.ً كنت إذا تتناوليه ال

الفور.على بطبيبك فاتصلي الدواء ، هذا تناول أثناء للحمل تخططين أو تحملين كنت ِإذا الجنين.

الدواء؟هذا يستخدم ماذا في

الدم.ضغط ارتفاع لعالج يستخدم فهو

الدواء؟هذا أتناول أن قبل طبيبي إلخبار أحتاج ماذا

مواد أو أطعمة أو أدوية أي أو الدواء هذا من جزء أي الدواء. هذا تجاه حساسية من تعاني كنت إذا

لديك.التي والعالمات الحساسية عن طبيبك أخبر أخرى.

التبول.تستطيع ال أو الجفاف من تعاني كنت إذا

في مشاكل أو السكري مرض من أيضاً تعاني وكنت أليسكيرين على يحتوي دواء تتناول كنت إذا

الكلى.
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TITLE - AZILSARTAN MEDOXOMIL + CHLORTHALIDONE / 
EDARBYCLOR MEDICATION PATIENT INFORMATION 
IN ARABIC

Source : Memorial Sloan Kettering Cancer Center

www.911globalmeds.com/buy-azilsartan-medoxomil-chlorthalidone-edarbyclor-online
https://www.mskcc.org/pdf/cancer-care/patient-education/azilsartan-and-chlorthalidone


الدواء.هذا تناول أثناء الثدي من ترضعي ال مرضعة. كنت إذا

الدواء.هذا مع تتفاعل التي الصحية المشاكل أو األدوية بجميع قائمة ليست هذه

الطبيعية ، المنتجات طبية ، وصفة بدون أو الطبية الوصفات (األدوية جميع عن والصيدلي طبيبك أخبر

مع الدواء هذا تناول لك اآلمن من أنه من للتأكد التحقق عليك يجب الصحية. والمشاكل  )الفيتامينات

استشارة دون دواء أي جرعة تغير أو توقف أو تبدأ ال بك. الخاصة الصحية والمشاكل األدوية جميع

طبيبك.

الدواء؟هذا تناول أثناء أفعلها أو أعرفها أن يجب التي األشياء بعض هي ما

والصيادلة والممرضات األطباء يشمل وهذا الدواء. هذا تتناول أنك الصحية الرعاية مقدمي جميع أخبر

األسنان.وأطباء

كيف ترى حتى متيقظاً تكون أن منك تتطلب التي األخرى اإلجراءات أو بالمهام والقيام القيادة تجنب

عليك.الدواء هذا يؤثر

صعودا حذرا كن مستلقياً. أو جالساً كنت إذا ببطء قم اإلغماء ، أو بالدوار الشعور فرصة لتقليل

الساللم.وهبوطا

الكحول.تشرب أن قبل طبيبك مع تحدث

الكامل.التأثير لرؤية أسابيع بضعة األمر يستغرق قد

لك.قيل كما لديك الدم ضغط افحص

الطبيب.مع تحدث الطبيب. أخبرك كما الدم بفحص قم

منتج أو للبوتاسيوم ، مقتصد للبول مدر أو البوتاسيوم ، على يحتوي الذي الملح بديل تتناول كنت إذا

طبيبك.مع فتحدث للبوتاسيوم ،

طبيبك.مع فتحدث الملح ، من خال ٍأو الملح قليل غذائياً نظاماً تتبع كنت إذا

أو السعال أدوية وتشمل الدم. ضغط ترفع قد التي  OTCمنتجات استخدام قبل طبيبك مع تحدث

اإليبوبروفين مثل لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير واألدوية والمنشطات الحمية وحبوب البرد

الطبيعية.المساعدات أو المنتجات وبعض النابروكسين أو

النقرس.هجمات من احترس
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السوائل.فقدان لوقف السوائل من الكثير اشرب الرياضة. ممارسة أثناء أو الحار الطقس في حذراً كن

قد الرخو. البراز أو التقيؤ ، أو السوائل ، فقدان أو العرق ، من الكثير لديك كان إذا طبيبك أخبر

الدم.ضغط انخفاض إلى ذلك يؤدي

الفور؟على بشأنها بطبيبي أتصل أن يجب التي الجانبية اآلثار بعض هي ما

السوء شديدة جانبية آثار من األشخاص بعض يعاني فقد نادراً ، يكون قد أنه من الرغم على تحذير:الحذر

لديك كان إذا الفور على طبية مساعدة على احصل أو طبيبك أخبر األدوية. أحد تناول عند مميتة وأحياناً

للغاية:سيء جانبي بأثر مرتبطة تكون قد التي التالية األعراض أو العالمات من أي

أو منتفخ أو أحمر جلد متشوق ؛ متلهف، قشعريرة؛ الجلدي. الطفح مثل تحسسي فعل رد عالمات

أو البلع أو التنفس في صعوبة الحلق. أو الصدر في ضيق أزيز. حمى ؛ بدون أو مع مقشر أو متقرح

الحلق.أو اللسان أو الشفتين أو الوجه أو الفم انتفاخ أو عادية غير بحة التحدث ؛

زيادة أو البول ، في الدم أو البول ، كمية تغيير أو التبول ، على القدرة عدم مثل الكلى مشاكل عالمات

كبير.بشكل الوزن

ضعفها ، أو العضالت وآالم واالرتباك ، المزاج ، تغيرات مثل والكهارل السوائل مشاكل عالمات

من والمزيد القلب ، ضربات وسرعة اإلغماء ، أو الشديدة والدوخة طبيعياً ، يبدو ال الذي القلب ونبض

أو التبول على القدرة عدم الجوع ، وعدم الضعف ، أو الشديد بالتعب والشعور والنوبات ، العطش ،

الشديد.التقيؤ أو المعدة اضطراب أو العين جفاف أو الفم جفاف أو المنتجة البول كمية تغيير

بالنعاس.شعور

إمساك.

األرق.

الدواء؟لهذا األخرى الجانبية اآلثار بعض هي ما

آثار لديهم أو جانبية آثار لديهم ليس الناس من فالكثير ذلك ، ومع جانبية. آثاراً األدوية جميع تسبب قد

أو الجانبية اآلثار هذه من أي كان إذا طبية مساعدة على احصل أو بطبيبك اتصل فقط. طفيفة جانبية

تختفي:ال أو تزعجك أخرى جانبية آثار أي
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الضعف.أو التعب أو بالدوار الشعور

فاتصل الجانبية ، اآلثار حول أسئلة لديك كانت إذا تحدث. قد التي الجانبية اآلثار جميع ليست هذه

الجانبية.اآلثار حول الطبية المشورة على للحصول الطبيب استدعاء بطبيبك.

بك.الخاصة الوطنية الصحة لوكالة الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك

اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك 1-800-332-1088. الرقم على  FDAلـ الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك

.medwatch/https://www.fda.govفيالجانبية

أفضل؟بشكل الدواء هذا تناول يتم كيف

بدقة.التعليمات جميع اتبع لك. المقدمة المعلومات جميع اقرأ الطبيب. طلب حسب الدواء هذا استخدم

الطعام.بدون أو مع خذ

اليوم.من الوقت نفس في الدواء هذا خذ

تشعر كنت لو حتى اآلخر ، الصحية الرعاية مقدم أو طبيبك أخبرك كما الدواء هذا تناول في استمر

جيداً.

أال حاول النوم ، مشاكل من معاناتك لتجنب األحيان. من كثير في التبول الدواء هذا لك يسبب قد

النوم.وقت من تقترب

السوائل.من أقل كميات بشرب طبيبك يخبرك لم ما الكافيين من الخالية السوائل من الكثير اشرب

جرعة؟فاتني إذا أفعل ماذا

ذلك.في تفكر أن بمجرد فائتة جرعة خذ

الطبيعي.وقتك إلى وعد الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، الجرعة موعد اقترب إذا

اليوم.نفس في جرعتين تأخذ ال

الدواء؟هذا من التخلص أو   /وبتخزين أقوم كيف

مغلقاً الغطاء على حافظ الغرفة. حرارة درجة في األصلية الحاوية في األقراص بتخزين قم

بإحكام.

الضوء.من احم
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الحمام.في تخزن ال جاف. مكان في تخزينها

األليفة.والحيوانات األطفال متناول عن بعيداً األدوية جميع احفظ آمن. مكان في األدوية بجميع احتفظ

إال البالوعة في تصب أو المرحاض تغسل ال الصالحية. منتهية أو المستخدمة غير األدوية من تخلص

األدوية. من للتخلص طريقة أفضل حول أسئلة لديك كانت إذا الصيدلي استشر ذلك. منك طلب إذا

منطقتك.في المخدرات الستعادة كباش هناك يكون قد

العامةالمخدرات حقائق

بطبيبك.فاتصل ساءت ، إذا أو الصحية مشاكلك أو أعراضك تتحسن لم إذا

آخر.شخص أي أدوية تتناول وال اآلخرين مع بك الخاصة األدوية تشارك ال

هذا حول أسئلة أي لديك كانت إذا للمريض. أخرى معلومات نشرة على األدوية بعض تحتوي قد

آخر.صحية رعاية مقدم أي أو الصيدلي أو ممرضتك أو طبيبك مع التحدث فيرجى الدواء ،

إذا بك. الخاص الصيدلي مع تحقق للمريض. أخرى معلومات نشرة على األدوية بعض تحتوي قد

أو الصيدلي أو ممرضتك أو طبيبك مع التحدث فيرجى الدواء ، هذا حول أسئلة أي لديك كانت

آخر.صحية رعاية مقدم أي

على طبية رعاية على احصل أو السموم مكافحة بمركز فاتصل زائدة ، جرعة هناك أن تعتقد كنت إذا

حدث.ومتى وكميته أخذه تم ما إظهار أو إلخبار مستعداً كن الفور.

المسؤوليةوإخالء المستهلك معلومات استخدام

أن منه يقُصد ال الدواء. معلومات أو   /ووالعالج للتشخيص محدود ملخص هي المعممة المعلومات هذه

التشخيص خيارات تقييم أو   /وفهم على المستخدم لمساعدة كأداة استخدامه ويجب شامال ًيكون

أو الجانبية اآلثار أو األدوية أو العالجات أو الحاالت حول المعلومات جميع يتضمن ال المحتملة. والعالج

المشورة عن بديال ًأو طبية نصيحة تكون أن بها يقُصد ال معين. مريض على تنطبق قد التي المخاطر

ظروف وتقييم الصحية الرعاية مقدم فحص على بناء ًالصحية الرعاية لمقدم العالج أو التشخيص أو الطبية

إلكمالهاالصحية الرعاية مقدم مع التحدث المرضى على يجب نوعها. من والفريدة الخاصة المريض
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تتعلق فوائد أو مخاطر أي ذلك في بما العالج ، وخيارات الطبية وأسئلتهم صحتهم حول معلومات

لعالج معتمدة أو فعالة أو آمنة باعتبارها أدوية أو عالجات أي المعلومات هذه تؤيد ال األدوية. باستخدام

تتعلق مسؤولية أو ضمان أي من لها التابعة والشركات . Inc، UpToDateشركة تتنصل معين. مريض

علىالمتاحة االستخدام لشروط المعلومات هذه استخدام يخضع استخدامها. أو المعلومات بهذه

terms-effectiveness-clinical/know/en/https://www.wolterskluwer.com.

مراجعةآخر تاريخ
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النشرحقوق

©Inc. ، UpToDate  2022محفوظةالحقوق كل المرخصون. أو   /ولها التابعة .والشركات

كنت إذا مباشرة.ً بك الخاص الصحية الرعاية فريق أعضاء بأحد فاتصل أسئلة ، أي لديك كانت إذا

نهاية عطلة خالل مساء ً، 5:00 الساعة بعد رعاية مقدم إلى الوصول إلى وتحتاج  MSKفي مريضاً

212-639-2000.بالرقم فاتصل عطلة ، في أو األسبوع ،

االفتراضية.مكتبتنا في للبحث pe/www.mskcc.orgبزيارةقم الموارد ، من لمزيد

idone thal lor Ch and tan sar Azil- 2022  )أبريل(نيسان 14 في تحديث آخر
للسرطانكيتير سلون ميموريال لمركز محفوظة الحقوق جميع ملكية تعود
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