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الدواء؟هذا وصف لماذا

السكر مستويات لخفض أخرى ، أدوية مع وأحياناً الرياضة ، وممارسة الغذائي النظام مع جنب إلى جنباً  Canagliflozinيستخدم

أو األنسولين ينتج ال الجسم ألن جداً مرتفعاً الدم سكر فيها يكون حالة (2 النوع من السكري بداء المصابين األشخاص لدى الدم في

لدى الوفاة أو القلبية النوبات أو الدماغية بالسكتة اإلصابة مخاطر لتقليل أيضاً  Canagliflozinيستخدم . )طبيعيبشكل يستخدمه

لتقليل أيضاً  Canagliflozinيستخدم الدموية. واألوعية القلب أمراض جانب إلى 2 النوع من السكري بداء المصابين األشخاص

القلب ، قصور بسبب المستشفى دخول إلى والحاجة الكلى ، وظائف وتدهور المطاف ، نهاية في الكلى بأمراض اإلصابة مخاطر

ينتمي الحادة. الكلى أمراض جانب إلى 2 النوع من السكري بداء المصابين األشخاص لدى الدموية واألوعية القلب وموت

Canagliflozin  2 الناقل الجلوكوز الصوديوم مثبطات تسمى األدوية من فئة إلىSGLT2)( . عن الدم في السكر نسبة يخفض

البول.في الجلوكوز من المزيد من تتخلص الكلى جعل طريق

تهدد أو خطيرة بمضاعفات يصابوا أن الدم في السكر نسبة وارتفاع السكري مرض من يعانون الذين لألشخاص يمكن الوقت ، بمرور

األدوية ، تناول يساعد قد العين. ومشاكل األعصاب وتلف الكلى ومشاكل الدماغية والسكتة القلب أمراض ذلك في بما الحياة ،

الدم في السكر نسبة وفحص  ، )التدخينعن واإلقالع الرياضية ، والتمارين الغذائي ، النظام مثل (الحياة نمط في تغييرات وإجراء

غيرها أو دماغية سكتة أو قلبية بنوبة اإلصابة فرص من أيضاً العالج هذا يقلل قد صحتك. وتحسين السكري مرض إدارة في بانتظام

القدرة انخفاض القدمين ؛ أو الساقين برودة أو خدر (األعصاب وتلف الكلوي الفشل مثل السكري بمرض المرتبطة المضاعفات من

طبيبك معك سيتحدث اللثة. أمراض أو البصر فقدان أو التغييرات ذلك في بما العين ، في مشاكل  ، ء)والنساالرجال لدى الجنسية

بك.الخاص السكري مرض إلدارة طريقة أفضل حول اآلخرون الصحية الرعاية ومقدمو

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في رئيسية وجبة أول أو اإلفطار قبل يومياً واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Canagliflozinيأتي

واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في  canagliflozinخذ اليوم.

تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط  canagliflozinخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من

طبيبك.وصفه مما أكثر

تدريجيا.ًجرعتك ويزيد  canagliflozinمن منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ قد

جيداً. تشعر كنت لو حتى  canagliflozinتناول في استمر يعالجها. ال ولكنه 2 النوع من السكري مرض في  Canagliflozinيتحكم

طبيبك.مع التحدث دون  canagliflozinتناول عن تتوقف ال
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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

 ،canagliflozinتناول قبل

أو حلقك أو لسانك أو شفتيك أو وجهك تورم أو خاليا أو جلدي طفح (حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

أو الصيدلي اسأل . canagliflozinأقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  canagliflozinإلى  )التنفسفي صعوبة

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق

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

 ، Lotrel(  inمثل )(ACEلألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

benazepril )Lotensin ،  ، إناالبريل كابتوبريلVaseretic) in ، Vasotec( ، Uniretic، moexipril )Univasc( ، 

Zestoretic(  lisinopril )in ، fosinopril( ، وPrestalia(  in ، perindopril )Aceon ، وQuinaretic(  in ، Accuretic in ، 

quinapril )Accupril ، وramipril )Altace(  ، وTarka(  in ، trandolapril )Mavik األنجيوتنسين مستقبالت حاصرات  ؛

  )HCT Atacand( ، Olmesartan، Hyzaarفي  ، (Candesartan، Edarbyclor(  in ، azilsartan )Edarbi Atacandمثل

in ، losartan )Cozaar، Avalide(  in ، irbesartan )Avapro، eprosartan )Teveten(  Benicar) ،  فيHCT Benicar ، 

 HCTفي  ، (Diovanوفالسارتان  ، )Twynstaفي  ، HCT Micardisفي  ، Tribenzor( ، telmisartan Micardis)في

Diovan ،  فيExforge( الديجوكسين  ؛)السكري. لمرض أخرى أدوية األنسولين.  ؛ ء)الماحبوب (البول مدرات  ؛ )النوكسين

نورفير ، (وريتونافير  ؛ )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين الفينوباربيتال.

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

.canagliflozinتناول بعدم طبيبك يخبرك قد الكلى. غسيل تستخدم كنت إذا طبيبك أخبر

كنت أو  ، )بنهمالشرب (قصير وقت في الكحول من كبيرة كميات أحياناً تشرب أو بانتظام الكحول تشرب كنت إذا طبيبك أخبر

أي في عانيت أو مضى ، وقت أي في بتر لعملية خضعت قد كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر الصوديوم. منخفض غذائياً نظاماً تتبع

مما الذراعين أو الساقين أو القدمين في الدموية األوعية تضيق (الطرفية الدموية األوعية أمراض أو القلب أمراض من وقت

واأللم ، والخدر الوخز يسبب الذي األعصاب تلف (األعصاب اعتالل  ، )الجسممن الجزء هذا في برودة أو ألم أو خدر إلى يؤدي

في مشاكل أو البولية ، المسالك التهابات الدم ، ضغط انخفاض القدم ، في تقرحات أو قرح  ، )والقدميناليدين في عادة

في جراحية لعملية خضعت لديك أو  )البنكرياستورم (البنكرياس التهاب ذلك في بما البنكرياس أمراض البولية ، المسالك

وضعيفة ضعيفة العظام فيها تصبح حالة وهي (العظام وهشاشة التناسلية ، األعضاء منطقة في الخميرة والتهابات البنكرياس ،

أقل تأكل كنت إذا طبيبك أخبر قبل. من ختانك يتم لم إذا طبيبك أخبر ذكرا ، كنت إذا الكبد. أو الكلى وأمراض  ، )بسهولةوتنكسر

أو الغثيان بسبب طبيعي بشكل الشرب أو األكل على قادر غير كنت إذا أو الغذائي نظامك في تغيير أو جراحة أو مرض بسبب

طويلة .لفترة للشمس التعرض بسبب بالجفاف أصبت إذا أو اإلسهال أو القيء

تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا . canagliflozinتأخذ وأنت ترضع ال مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

canagliflozin ،  بطبيبك.فاتصل

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

canagliflozin.

للمشروبات اآلمن االستخدام عن طبيبك اسأل الدم. في السكر نسبة في تغيير حدوث في الكحول يتسبب قد

.canagliflozinتناولك أثناء الكحولية

كانت إذا الكذب. وضع من كبيرة بسرعة تستيقظ عندما واإلغماء والدوار الدوخة يسبب قد  canagliflozinأن تعلم أن يجب

هذه لتجنب مرة. ألول  canagliflozinتناول في البدء عند شيوعاً أكثر المشكلة هذه بطبيبك. فاتصل المشكلة ، هذه لديك

الوقوف.قبل دقائق لبضع األرض على قدميك إراحة مع ببطء السرير من انهض المشكلة ،

لإلصابة. تعرضت أو عادي ، غير لضغط تعرضت أو حمى ، أو بعدوى أصبت أو مرضت ، إذا فعله عليك يجب عما طبيبك اسأل

تتناولهاقد التي  canagliflozinوكمية الدم في السكر نسبة على الحاالت هذه تؤثر أن يمكن
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إلى.بحاجة

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

نظام تناول المهم من التغذية. اختصاصي أو طبيبك قدمها التي الغذائية والتوصيات التمارين جميع اتباع من تأكد

بانتظام.الرياضة وممارسة صحي غذائي

الدواء.لهذا تناولك أثناء اليوم مدار على السوائل من كافية كمية شرب حول طبيبك تعليمات اتبع

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

الجرعات 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.

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

في السكر انخفاض أعراض تعرف أن يجب الدم. في السكر نسبة في تغيرات الدواء هذا يسبب قد
األعراض.هذه لديك كانت إذا تفعل وماذا وارتفاعه الدم

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

تختفي:

الليلفي ذلك في بما التبول ، كثرة

العطشزيادة

إمساك

جاففم

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

الفور:

المؤلمأو الحارق أو العاجل أو المتكرر التبول

البولكمية في انخفاض

البنيأو الوردي أو األحمر أو المعكر البول

للبولقوية رائحة

المستقيمأو الحوض ألم

في حكة أو  ، )القريشالجبن تشبه أو متكتلة تكون قد (صفراء أو بيضاء مهبلية إفرازات مهبلية ، رائحة  ء)النساعند (

المهبل

في ألم أو القضيب. من الرائحة كريهة إفرازات القضيب. على جلدي طفح القضيب ؛ في تورم أو حكة أو احمرار  )الرجالعند (

القضيبحول الجلد

بين المنطقة أو التناسلية األعضاء وتورم واالحمرار والحنان واأللم الحمى جانب إلى الراحة ؛ عدم أو الضعف أو بالتعب الشعور

والمستقيمالتناسلية األعضاء

الفور على بطبيبك واتصل  canagliflozinتناول عن فتوقف التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا
طارئ:طبي عالج على احصل أو
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متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

البلعفي صعوبة

العينينأو الفم أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

الصوتفي بحة

ارتفاع عالج يتم لم إذا تتطور قد خطيرة حالة (الكيتوني للحماض التالية األعراض من أياً واجهت إذا

على احصل أو الفور على بطبيبك واتصل كاناجليفلوزين تناول عن فتوقف  ، )الدمفي السكر نسبة

هذه لديك كانت إذا البول في الكيتونات وجود من تحقق ممكناً ، ذلك كان إذا طارئ. طبي عالج

ديسيلتر:  /مجم250 من أقل لديك الدم سكر كان إذا حتى األعراض ،

غثيان

التقيؤ

المعدةمنطقة في آالم

تعب

التنفسفي صعوبة

طبيبك سيخبرك . )الساقأو القدم أو القدم إصبع (السفلي الطرف بتر خطر من يزيد أن يمكن  canagliflozinأن تعلم أن يجب

تعليمات اتبع البتر. إلى تؤدي قد التي والمضاعفات العدوى تجنب في للمساعدة صحيح بشكل وقدميك بساقيك العناية بكيفية

في منطقة احمرار أو دفء أو تورم أو قرح أو تقرحات أو إيالم أو ألم أي لديك كان إذا الفور على بطبيبك واتصل بعناية الطبيب

للعدوى.أخرى وأعراض عالمات أو قشعريرة أو حمى أو قدمك أو ساقك

طبيبك إلى تحدث اليدين. أو الرسغين أو الذراعين في خاصة  ، )العظامفي كسر (كسر حدوث فرصة من  Canagliflozinيزيد قد

الدواء.هذا تناول مخاطر حول

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

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

األمانأغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،
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وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الدواء ضع الفور وعلى

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

من للتحقق  canagliflozinبـ عالجك وأثناء قبل معملي اختبار إجراء طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

طبيبك سيطلب . canagliflozinلعقار استجابتك لتحديد بانتظام الدم في السكر مستويات فحص يجب كليتيك. عمل كفاءة مدى

. canagliflozinلعقار استجابتك من للتحقق  ، )(HbA1cالغليكوزيالتي الهيموغلوبين ذلك في بما أخرى ، معملية اختبارات

هذه اتبع المنزل. في الدم في السكر مستويات قياس طريق عن الدواء لهذا استجابتك من التحقق بكيفية أيضاً طبيبك سيخبرك

بعناية.التعليمات

هذا عمل طريقة بسبب . canagliflozinعقار تتناول أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

للجلوكوز.إيجابياً البول اختبار يكون قد الدواء ،

الطوارئ.حاالت في المناسب العالج على حصولك من للتأكد السكري مرض تحديد سوار ارتداء دائماً عليك يجب

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

Invokana®

المركبةللمنتجات راند أسماء

Invokamet®) على تحتويCanagliflozin  وMetformin(
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
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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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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