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كاربامازيبين
)بينإي ماز با كار (باسم تنطق

هام:تحذير

النخري البشرة انحالل أو  )(SJSجونسون ستيفنز متالزمة تسمى للحياة مهددة حساسية تفاعالت كاربامازيبين يسبب قد

أو  SJSبـ اإلصابة خطر يكون الداخلية. واألعضاء للجلد بالغة أضراراً هذه التحسسية الفعل ردود تسبب قد . )(TENالسمي

TEN  فسيطلب آسيوياً ، كنت إذا . )موروث(وراثي خطر عامل لديهم الذين آسيوي أصل من األشخاص لدى أعلى

عامل لديك يكن لم إذا الكاربامازيبين. وصف قبل الجيني الخطر عامل لديك كان إذا ما لمعرفة اختباراً عادة ًطبيبك

. TENأو  SJSبـ تصاب أن في طفيف خطر هناك يزال ال ولكن كاربامازيبين ، طبيبك لك يصف فقد هذا ، الجيني الخطر

في تقرحات أو سهلة كدمات أو للجلد تقشر أو تقرحات أو خاليا أو مؤلم جلدي بطفح أصبت إذا الفور على بطبيبك اتصل

بكاربامازيبين.عالجك أثناء حمى أو الفم

بدرجة الدم خاليا عدد ينخفض   قد نادرة ، حاالت في جسمك. ينتجها التي الدم خاليا عدد من كاربامازيبين يقلل قد

(العظام نخاع اكتئاب من قبل من عانيت قد كنت إذا طبيبك أخبر الحياة. تهدد أو خطيرة صحية مشاكل لتسبب كافية
األعراض من أياً واجهت إذا آخر. دواء سببها كان إذا خاصة أخرى ، دموية اضطرابات أي أو  )الدمخاليا عدد انخفاض

تأتي التي األخرى العدوى عالمات أو والقشعريرة ، والحمى ، الحلق ، التهاب الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ،

أو األنف نزيف أو الغزير الحيض نزيف مثل كدمات أو عادي غير نزيف إعياء؛ التنفس؛ في ضيق تختفي ؛ ال أو وتختفي

الفم ..تقرحات أو الجلد ؛ على صغيرة أرجوانية أو حمراء بقع أو نقاط اللثة ؛ نزيف

للتحقق العالج وأثناء قبل المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للكاربامازيبين.جسمك استجابة من

العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي كاربامازيبين باستخدام

/]FDA)( )Drugsوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك
Drugs ]http://www.fda.gov/http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو
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الدواء؟هذا وصف لماذا

المصابين األشخاص لدى النوبات من معينة أنواع على للسيطرة أخرى أدوية مع باالشتراك أو بمفرده كاربامازيبين يستخدم

كاربامازيبين كبسوالت تستخدم . )الوجهيالعصب آالم تسبب حالة (الخامس العصب ألم لعالج تستخدم أنها كما بالصرع.

المزاج أو طبيعي غير بشكل اإلثارة أو الهوس المزاج (الهوس نوبات لعالج أيضاً  )فقط Equetroماركة (المفعول ممتدة

من يعانون الذين المرضى في  )الوقتنفس في تحدث التي واالكتئاب الهوس أعراض (المختلطة النوبات أو  )المتهيج

من ونوبات االكتئاب من نوبات يسبب مرض وهو االكتئابي ؛ الهوس  اضطراب (األول النوع من القطب ثنائي اضطراب

عن يعمل إنه االختالج. مضادات تسمى األدوية من فئة إلى الكاربامازبين ينتمي . )أخرىطبيعية غير مزاجية وحاالت الهوس

الدماغ.في الطبيعي غير الكهربائي النشاط تقليل طريق

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

المفعول ، ممتدة كبسولة  ، )المفعولطويل (المفعول ممتد قرص للمضغ ، قابل قرص لوحي ، كجهاز كاربامازيبين يأتي

أربع إلى مرتين والمعلق للمضغ القابل والقرص العادي القرص تناول يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ  )سائل(وكمعلق

الطعام. وجبات مع اليوم في مرتين  )XR) Tegretolالمفعول ممتد قرص تناول يتم ما عادة الوجبات. مع اليوم في مرات

على لمساعدتك وجبات. بدون أو مع يومياً مرتين  )Equetro) ، Carbatrolالمفعول الممتدة الكبسولة تناول يتم ما عادة

بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس في تناوله الكاربامازيبين ، تناول تذكر

أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط كاربامازيبين خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ،

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل

ورش المفعول الممتدة الكبسوالت فتح يمكن تسحقها. أو تمضغها أو تقسمها ال بالكامل ؛ المفعول ممتدة أقراص ابتالع

تمضغ أو تسحق ال مشابه. طعام أو التفاح عصير من صغيرة ملعقة مثل الطعام ، على بداخلها الموجودة الحبيبات

بداخلها.الموجودة الحبيبات أو المفعول الممتدة الكبسوالت

بالتساوي.الدواء لخلط استخدام كل قبل جيداً المعلق برج قم

تدريجيا.ًجرعتك ويزيد الكاربامازبين من منخفضة بجرعة طبيبك سيبدأ

تشعر أن قبل أكثر أو أسابيع بضعة األمر يستغرق قد يعالجها. لن ولكنه حالتك على السيطرة في الكاربامازيبين يساعد قد

الكاربامازيبين تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى الكاربامازبين تناول في استمر لكاربامازيبين. الكاملة بالفائدة

تعاني كنت إذا المزاج. أو السلوك في العادية غير التغيرات مثل جانبية آثار من تعاني كنت لو حتى طبيبك ، مع التحدث دون

تقلل طبيبك أن المحتمل من أسوأ. نوباتك تصبح فقد الكاربامازيبين ، تناول عن فجأة وتوقفت النوبات في اضطراب من

تدريجيا.الجرعة

الدواءلهذا استخدامات هناك

الصدمة ، بعد ما واضطراب واالكتئاب ، العقلية ، األمراض لعالج األحيان بعض في أيضاً كاربامازيبين يستخدم

ومرض األلم ، متالزمات وبعض الكاذب ، السكري ومرض الساقين ، تململ ومتالزمة والكحول ، المخدرات وانسحاب

لحالتك.الدواء هذا الستخدام المحتملة المخاطر حول طبيبك إلى تحدث الرقص. يسمى األطفال يصيب

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

a682237.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov8/2



Information Drug MedlinePlusكاربامازيبين:مساء2:12ً 14 ، /22/4

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

الكاربامازبين ،تناول قبل

تورم التنفس ، أو البلع في صعوبة خاليا ، أزيز ، جلدي ، طفح (حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

(كلوميبرامين أموكسابين ،  ، )إيالفيل(أميتريبتيلين كاربامازيبين ، إلى  )لسانكأو شفتيك ، جفونك ، عينيك ، وجهك ،
 ، )باميلور(نورتريبتيلين  ، )توفرانيل(إيميبرامين  ، )زونالونسيلينور ، (دوكسيبين  ، )نوربرامين(ديسيبرامين  ، )أنافرانيل

أو  ، )ديالنتين(الفينيتوين الفينوباربيتال ، مثل للنوبات أخرى أدوية  ، )فيفاكتيل(بروتريبتيلين  ، )تريليبتال(أوكسكاربازيبين

من تحقق أو الصيدلي اسأل كاربامازيبين. مستحضرات مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، )Mysolineفينيتوين.

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل

(ديالفيردين مثل  )(NNRTIsالنوكليوزيدية غير العكسي النسخ مثبطات بعض أو نيفازادون تتناول كنت إذا طبيبك أخبر
تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر األدوية. هذه مع الكاربامازبين تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )ريسكريبتور

(فينيلزين األزرق ، الميثيلين  ، )زيفوكس(الينزوليد  ، )ماربالن(إيزوكاربوكسازيد مثل  )(MAOاألمين أحادي أوكسيديز مثبط
 MAOمثبطات تناول عن توقفت إذا أو  ، )بارنات(وترانيلسيبرومين  ، )زيالبارإمسام ، إلديبريل ، (سيليجيلين  ، )نارديل

تناول عن توقفت إذا الكاربامازيبين. تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من الماضية. يوماً 14 الـ خالل

األمين.أحادي أكسيداز مثبط تناول في تبدأ أن قبل األقل على يوماً 14 تنتظر أن يجب الكاربامازيبين ،

مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات أمينوفيلين.  ؛ )باناكس(ألبرازوالم  ؛ )ألبينزا(ألبيندازول  ؛ )دياموكس(أسيتازوالميد  ؛ )تايلينول(أسيتامينوفين يلي:

مثل االكتئاب مضادات  ؛ )وجانتوفينكومادين (والوارفارين  )زارلتو(وريفاروكسابان  )سافيسا(وإدوكسابان  )براداكسا(ودابيجاتران  )إليكويس(أبيكسابان

 ، )نوربرامين(ديسيبرامين  ، )أنافرانيل(كلوميبرامين  ، )سيليكسا(سيتالوبرام  ، )بوسبار(بوسبيرون  ، )زيبانويلبوترين ، (بوبروبيون  ، )إيالفيل(أميتريبتيلين

فلوكونازول مثل الفطريات مضادات  ؛ )باميلور(نورتريبتيلين  ، ) ، )سارافيمالزاك ، (فلوكسيتين  ، )سارافيمالزاك ، (فلوكستين  ، )سارافيمبروزاك ، (فلوكستين

(البوبرينورفين  ؛ )أبيليفاي(أريبيبرازول  ؛ )إميند(أبريبيتانت  ؛  )Vfend( voriconazoleوكيتوكونازول ،  ، )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول  ، )ديفلوكان(

القشرية الستيرويدات  ؛ )بالتينول(سيسبالتين سيبروفلوكساسين.  ؛ )تاجميت(سيميتيدين  ؛ )زيبانويلبوترين ، أبلينزين ، (بوبروبيون  ؛ )سوبلوكادبوترانس ،

سيكلوفوسفاميد.  ؛ )كلوزاريل(كلوزابين  ؛ )كلونوبين(كلونازيبام  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين  ؛ )بريلون(وبريدنيزولون ديكساميثازون مثل

(ديلتيازيم  ؛ )دانتريوم(دانترولين  ؛ )دانوكرين(دانازول  ؛ )سينرسيد(وكوينوبريستين دالفوبريستين  ؛ )سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين

 ؛ )فيبراميسين(دوكسيسيكلين  ؛ )روبيكسأدرياميسين ، (دوكسوروبيسين  ؛ ء)الماحبوب (البول مدرات  ؛ )أخرىوأدوية تيازاك ، ديلتزاك ، كارديزيم ،

)هالدول(هالوبيريدول  ؛ )بلينديل(فيلوديبين  ؛ )زورتريسأفينيتور ، ( everolimus ؛ )أبتيوم(إيسليكاربازيبين  ؛ )Erythrocin) ، Mycin-E ، EESاالريثروميسين

فيراسبت(نلفينافير  ، )كاليترافي (لوبينافير  ، )كريكسيفان(إندينافير  ، )رياتاز(أتازانافير ذلك في بما البشرية المناعة نقص لفيروس البروتيني األنزيم مثبطات  ؛

 ؛ )ريفاترفي  ، INH ، (Laniazidأيزونيازيد  ؛ )جليفيك(إيماتينيب  ؛ )أدفيل(ايبوبروفين  ؛ )إنفيراسفورتوفاز ، (وساكوينافير  ، )كاليترافي نورفير ، (ريتونافير  ، )

المالريا لعالج األدوية بعض  ؛ )(Adasuveلوكسابين  ؛ )أتيفان(لورازيبام  ؛ )كالريتين(لوراتادين  ؛ )ليثوبيد(الليثيوم  ؛ )سينثرويدليفوكسيل ، (ليفوثيروكسين

 ، )فيالتول(فلبامات  ، )زارونتين(إيثوسكسيميد مثل للنوبات األخرى األدوية العقلي ؛ المرض أو للقلق أدوية والميفلوكين ؛  )(Aralenالكلوروكين مثل

غير ( )ميلونتين(فينسكسيميد فينوباربيتال ،  ، )تريلبتال(أوكسكاربازيبين  ، )سيلونتين(ميثوكسيميد  ، )الميكتال(الموتريجين  ؛ )سيريبيكس(فوسفينيتوين

ديباكين ، (الفالبرويك وحمض توبيراميت ،  ، )جابيتريل(تياجابين  ، )ميسولين(بريميدون  ، )فينيتيكديالنتين ، (فينيتوين  ، )المتحدةالواليات في متوفر

بوتينين. أوكسي أوميبرازول. أوالنزابين.  ؛ )3ب وفيتامين نيكوتيناميد (النياسيناميد ميدازوالم.  ؛ )ميثادوزدولوفين ، (الميثادون الباتينيب.  ؛ )ديباكوت

 ؛ )زولوفت(سيرترالين المهدئات. ريسبيريدون.  ؛ )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين الكينين. كيتيابين.  ؛ )بيلتريسيد(برازيكوانتيل  ؛ )دارفون(بروبوكسيفين

في متوفر غير ( )سلدين(تيرفينادين  ؛ )توريسل(تيمسيروليموس  ؛ )سياليسأدسيركا ، (تاداالفيل  ؛ )بروغراف(تاكروليموس منومة؛ حبوب سيروليموس.

كاالن ، (فيراباميل  ؛ )تاو(ترولياندوميسين ترازودون. المهدئات.  )ألترام(ترامادول تيكلوبيدين.  ؛ )آخرونثيوكرون ، 24 ، ثيو (الثيوفيلين  ؛ )المتحدةالواليات

ريفادين ، (ريفامبين األخرى األدوية من العديد أيضاً تتفاعل قد .  )Zonegran( zonisamideو ،  )Geodon( ziprasidone ؛)زيفلو(زيليوتون  ؛ )فيريالن

 ؛ )سياليسأدسيركا ، (تاداالفيل  ؛ )بروغراف(تاكروليموس منومة؛ حبوب سيروليموس.  ؛ )زولوفت(سيرترالين المهدئات. ريسبيريدون.  ؛ )ريماكتان

 )ألترام(ترامادول تيكلوبيدين.  ؛ )آخرونثيوكرون ، 24 ، ثيو (الثيوفيلين  ؛ )المتحدةالواليات في متوفر غير ( )سلدين(تيرفينادين  ؛ )توريسيل(تيمسيروليموس

قد .  )Zonegran( zonisamideو ،  )Geodon( ziprasidone ؛)زيفلو(زيليوتون  ؛ )فيريالنكاالن ، (فيراباميل  ؛ )تاو(ترولياندوميسين ترازودون. المهدئات.

منومة؛ حبوب سيروليموس.  ؛ )زولوفت(سيرترالين المهدئات. ريسبيريدون.  ؛ )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين األخرى األدوية من العديد أيضاً تتفاعل

(الثيوفيلين  ؛ )المتحدةالواليات في متوفر غير ( )سلدين(تيرفينادين  ؛ )توريسيل(تيمسيروليموس  ؛ )سياليسأدسيركا ، (تاداالفيل  ؛ )بروغراف(تاكروليموس

 ؛)زيفلو(زيليوتون  ؛ )فيريالنكاالن ، (فيراباميل  ؛ )تاو(ترولياندوميسين ترازودون. المهدئات.  )ألترام(ترامادول تيكلوبيدين.  ؛ )آخرونثيوكرون ، 24 ، ثيو

ziprasidone )Geodon(  ، وzonisamide )Zonegran(  . ؛)زيفلو(زيليوتون  ؛ )فيريالناألخرى األدوية من العديد أيضاً تتفاعل قد 

ziprasidone )Geodon(  ، وzonisamide )Zonegran(  . ؛)زيفلو(زيليوتون  ؛ )فيريالناألخرى األدوية من العديد أيضاً تتفاعل قد 

ziprasidone )Geodon(  ، وzonisamide )Zonegran(  . األخرىاألدوية من العديد أيضاً تتفاعل قد
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قد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية جميع عن طبيبك إخبار من تأكد لذا كاربامازيبين ،

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

الكاربامازيبين.تعليق وقت نفس في تتناولها فال أخرى ، سائلة أدوية أي تتناول كنت إذا

العين في المتزايد الضغط فيها يؤدي أن يمكن حالة وهي (الجلوكوما من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

والكبد.الدرقية والغدة والكلى القلب أمراض أو  ؛ )للرؤيةتدريجي فقدان إلى

أو الالصقات ، أو الحمل ، منع حبوب (الهرمونية الحمل موانع فعالية من يقلل قد الكاربامازيبين أن تعلم أن يجب

تناول أثناء النسل تحديد أشكال من آخر شكال ًاستخدم . )الرحمداخل األجهزة أو الغرسات ، أو الحقن ، أو الحلقات ،

الكاربامازيبين.تناول أثناء حامل أنك تعتقد أو متوقع غير مهبلي نزيف لديك كان إذا طبيبك أخبر الكاربامازيبين.

تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الجنين. الكاربامازبين يؤذي قد مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الفور.على بطبيبك فاتصل الكاربامازيبين ،

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

الكاربامازيبين.

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

عليك.الدواء

الدواء.هذا يسببه الذي النعاس من يزيد أن يمكن الكحول أن تذكر

أو نفسك قتل أو إيذاء في التفكير (انتحارياً تصبح وقد متوقعة غير بطرق تتغير قد العقلية صحتك أن تعلم أن يجب

من قليل عدد أخرى. حاالت أو العقلي المرض أو الصرع لعالج الكاربامازيبين تناول أثناء  )بذلكالقيام محاولة أو التخطيط

االختالج مضادات تناولوا الذين  )شخص500 كل من 1 حوالي (فوق فما سنوات 5 أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين

هؤالء بعض طور عالجهم. أثناء انتحاريين أصبحوا السريرية الدراسات أثناء مختلفة حاالت لعالج كاربامازيبين مثل

تواجه قد أنك من خطر هناك الدواء. تناول بدء من واحد أسبوع بعد مبكر وقت في انتحارية وسلوكيات أفكاراً األشخاص

من خطر أيضاً هناك يكون قد ولكن كاربامازيبين ، مثل لالختالج مضاداً دواء ًتتناول كنت إذا العقلية صحتك في تغييرات

المضادة األدوية تناول مخاطر كانت إذا ما وطبيبك أنت ستقرر حالتك. عالج يتم لم إذا العقلية صحتك في تغييرات حدوث

على بطبيبك االتصال بك الخاص الرعاية مقدم أو عائلتك أو أنت عليك يجب الدواء. تناول عدم مخاطر من أكبر لالختالج

العمل متفاقم ؛ أو جديد اكتئاب أو قلق أو تهيج األرق. أو اإلثارة الهلع ؛ نوبات التالية: األعراض من أياً واجهت إذا الفور

بشكل متحمس مسعور ، مزاج (هوس العنيف ؛ أو الغاضب أو العدواني السلوك النوم. في صعوبة خطيرة. نبضات على

االنشغال والعائلة ؛ األصدقاء من االنسحاب حياتك ؛ إنهاء أو نفسك إيذاء في الرغبة في التفكير أو التحدث  ؛ )طبيعيغير

المزاجية.الحالة أو السلوك في أخرى عادية غير تغييرات أي أو الثمينة ؛ الممتلكات عن التخلي واالحتضار. بالموت

الفاكهة سكر [الفركتوز لتكسير الالزم البروتين إلى الجسم فيها يفتقر وراثية حالة (الفركتوز تحمل عدم من تعاني كنت إذا

إذا طبيبك أخبر بالسوربيتول. محلى الفموي المعلق أن تعلم أن يجب  ، ])السوربيتولمثل المحليات بعض في الموجود

الفركتوز.تحمل عدم من تعاني كنت

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة
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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 الكاربامازيبين يسبب قد

تختفي:

دوخة

طبيعيغير تفكير

الكالمصعوبة

الجسممن لجزء عليه السيطرة يمكن ال اهتزاز

إمساك

جاففم

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل خاص ، احتياطي وقسم هام تحذير قسمي

ارتباك

متسرع

خاطفةأو بطيئة أو سريعة قلب ضربات

العينينأو الجلد اصفرار

الداكنالبول

معدتكمنطقة من األيمن الجانب في ألم

الشهيةفقدان

غثيان

التقيؤ

الرؤيةتغيرات

إعياء

لسانكأو شفتيك أو جفونك أو عينيك أو وجهك في تورم

التنفسأو البلع في صعوبة

الثباتعدم أو الضعف أو االرتباك أو التركيز صعوبة أو النوبات عدد زيادة أو صداع

أو حمراء عيون المفاصل ، أو العضالت في آالم حمى ، التالية: األعراض من أكثر أو بواحد مصحوب حاد جلدي طفح

رقبتك.أو وجهك في تورم أو الفم ، في تقرحات الجلد ، في تقشر أو بثور منتفخة ،

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

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

.)الحمامفي وليس (والرطوبة الزائدة والحرارة الضوء عن بعيداً الغرفة ،

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.orgوصولهم.

اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع تناولها. من

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

الوعيفقدان

النوبات

األرق

العضالتأرتعاش

طبيعيةغير حركات

فيهالتحكم يمكنك ال جسمك من جزء اهتزاز

الثباتعدم

النعاس

دوخة

الرؤيةتغيرات

البطيءأو المنتظم غير التنفس
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الخفقانأو القلب ضربات سرعة

غثيان

التقيؤ

التبولصعوبة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

كاربامازيبين.تتناول أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

تناول أثناء حامل أنك تعتقد كنت إذا طبيبك إلى تحدث المنزلية. الحمل اختبارات نتائج مع كاربامازيبين يتداخل أن يمكن

المنزل.في الحمل اختبار تحاولي ال كاربامازيبين.

طالء تالحظ قد الهضمي. الجهاز عبر مروره أثناء ببطء الدواء يطلق البلع. بعد المعدة في المفعول الممتد القرص يذوب ال

البراز.في اللوحي الجهاز

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

®كارباترول

®ابيتول

®ايكويترو

®تجريتول

-XR®تجريتول

2020/05/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.
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.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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