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كلوربروباميد
)mide) 'pa proe klorكـ تنطق

يالحظ:

المتحدة.الواليات في متوفراً الكلوربروباميد يعد لم

الدواء؟هذا وصف لماذا

السكري مرض لعالج أخرى ، أدوية مع وأحياناً الرياضة ، وممارسة الغذائي النظام مع جنب إلى جنباً الكلوربروباميد يستخدم

ينتمي . )الدمفي السكر كمية في التحكم يمكنه ال وبالتالي طبيعي ، بشكل األنسولين الجسم فيها يستخدم ال حالة (2 النوع من

في التسبب طريق عن الدم في السكر نسبة الكلوربروباميد يخفض يوريا. السلفونيل تسمى األدوية من فئة إلى الكلوربروباميد

بكفاءة. األنسولين استخدام على الجسم ومساعدة  )الجسمفي السكر لتكسير ضرورية طبيعية مادة (لألنسولين البنكرياس إنتاج

ال طبيعي. بشكل األنسولين أجسامهم تنتج الذين األشخاص لدى الدم في السكر نسبة خفض في فقط الدواء هذا سيساعد

وبالتالي ،األنسولين ، الجسم فيها ينتج ال التي الحالة (1 النوع من السكري مرض لعالج الكلوربروباميد يستخدم

تهدد أو خطيرة بمضاعفات الدم في السكر نسبة وارتفاع بالسكري المصابون األشخاص يصاب أن يمكن الوقت ، بمرور

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

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

أو قلبية بنوبة اإلصابة فرص من أيضاً العالج هذا يقلل قد صحتك. وتحسين السكري مرض إدارة في بانتظام الدم في السكر

برودة أو خدر (األعصاب وتلف الكلوي الفشل مثل السكري بمرض المرتبطة المضاعفات من غيرها أو دماغية سكتة

فقدان أو التغييرات ذلك في بما العين ، في مشاكل  ، ء)والنساالرجال لدى الجنسية القدرة انخفاض القدمين ؛ أو الساقين

السكري مرض إلدارة طريقة أفضل حول اآلخرون الصحية الرعاية ومقدمو طبيبك معك سيتحدث اللثة. أمراض أو البصر

بك.الخاص

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

طبيبك أخبر اليوم. في واحدة مرة اإلفطار وجبة مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز الكلوربروباميد يأتي

الطعام. وجبات مع يومياً مرتين الكلوربروباميد من أصغر جرعات بتناول طبيبك يخبرك قد معدتك. الكلوربروباميد أزعج إذا

على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً  )األوقات(الوقت نفس في تناوله الكلوربروباميد ، تناول تذكر على لمساعدتك

واسألبعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق
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أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً الكلوربروباميد خذ تفهمه. ال جزء أي الصيدلي أو الطبيب يشرح

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله

الكلوربروباميد تناول بعد األمر. لزم إذا تدريجيا ًجرعتك ويزيد الكلوربروباميد من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

جرعة بتعديل طبيبك يقوم قد العالج. بداية في فعل كما الدم في السكر نسبة في الكلوربروباميد يتحكم ال قد الوقت ، لبعض

اختبار نتائج كانت إذا وما به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد لك. بالنسبة أفضل بشكل الدواء يعمل حتى الحاجة حسب الدواء

العالج.أثناء وقت أي في المعتاد من أقل أو أعلى الدم في السكر

حتى الكلوربروباميد تناول في استمر السكري. مرض يعالج ال ولكنه الدم في السكر نسبة في التحكم في الكلوربروباميد يساعد

طبيبك.مع التحدث دون الكلوربروباميد تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو

الدواءلهذا استخدامات هناك

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

الكلوربروباميد ،تناول قبل

الكلوربروباميد. مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو الكلوربروباميد ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

أو تتناولها التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

غير االلتهاب مضادات من وغيره األسبرين  ؛ )الكومادين(الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات ذكر من تأكد لتناولها. تخطط

الباربيتورات  ؛ )ونابروسينأليف (ونابروكسين  )موترينأدفيل ، (إيبوبروفين مثل  )الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات (الستيرويدية

والسيكوباربيتال الفينوباربيتال ،  ،  )mephobarbital )Mebaral( ، butabarbital )Butisol( ، amobarbital )Amytalمثل

Seconal)( أتينولول مثل بيتا حاصرات  ؛)(نادولول  ، )إلإكس توبرول لوبريسور ، (ميتوبرولول  ، )نورمودين(البيتالول  ، )تينورمين
تيازاك ، ديالكور ، كارديزم ، (ديلتيازيم  ، )نورفاسك(أملوديبين مثل الكالسيوم قنوات حاصرات  ؛ )إندرال(وبروبرانولول  ، )كورجارد

)نيموتوب(نيموديبين  ، )بروكاردياأداالت ، (نيفيديبين  ، )كارديبين(نيكارديبين  ، )سيركدينا (إيزراديبين  ، )بلنديل(فيلوديبين  ، )وغيرها
ديفلوكان(فلوكونازول  ؛ ء)الماحبوب (البول مدرات الكلورامفينيكول.  ؛ )فيريالنإيزوبتين ، كاالن ، (وفيراباميل  ، )سوالر(نيسولديبين  ،

أو األنسولين  ؛ )والحقنالغرسات ، الحلقات ، الالصقات ، الحمل ، منع حبوب (الهرمونية الحمل وموانع البديلة بالهرمونات العالج  ؛ )

مثل MAOمثبطات  ؛ )(INHأيزونيازيد السكري ؛ مرض أو الدم في السكر نسبة ارتفاع لعالج األخرى األدوية

isocarboxazid )Marplan(  ، وphenelzine )Nardil(  ،  وselegiline Eldepryl) ،  وEmsam ،  وZelapar( ، و

tranylcypromine )Parnate(  ميكونازول والغثيان. العقلية لألمراض أدوية البرد. ونزالت الربو أدوية  ؛)النياسين.  ؛ )مونيستات

(الفينيتوين  ؛ )ديلتاسون(وبريدنيزون  ، )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل  ، )ديكسونديكادرون ، (ديكساميثازون مثل الفموية الستيرويدات
الساليسيالت الساليسيالت ، ثالثي المغنيسيوم الكولين مثل الساليسيالت األلم مسكنات  ؛ )(Benemidالبروبينسيد  ؛ )ديالنتين

ديسالسيد ، أرجيسيك ، (والسالساالت  ، )وغيرهادوان ، (المغنيسيوم ساليسيالت  ، )دولوبيد(الديفلونيسال  ، )آرثروبان(الكولين

الدرقية. الغدة وأدوية  ؛ )أزولفدين(سلفاساالزين  ؛ )سيبتراباكتريم ، (الكوتريموكسازول مثل السلفا الحيوية المضادات  ؛ )سالجيسيك

جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد الكلوربروباميد. تناول أثناء أدوية أي تناول عن توقفت إذا الصيدلي أو طبيبك إخبار من أيضاً تأكد

أدوية أي تناول عن توقفت إذا الصيدلي أو طبيبك إخبار من أيضاً تأكد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية

أيضاً تأكد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد الكلوربروباميد. تناول أثناء

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد الكلوربروباميد. تناول أثناء أدوية أي تناول عن توقفت إذا الصيدلي أو طبيبك إخبار من

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

الدم فقر أو الحمراء الدم لخاليا مبكراً تدميراً تسبب وراثية حالة ( G6PDنقص من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

إذا أو الدرقية. الغدة أو النخامية الغدة أو الكظرية الغدة تشمل هرمونية اضطرابات من تعاني كنت إذا  ؛ )االنحاللي

الكبد.أو الكلى أو القلب أمراض من تعاني كنت

a682479.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/2



MedlinePlusالدواء معلومات كلوربروباميد:مساء2:07ً 14 ، /22/4

فاتصل الكلوربروباميد ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

السن كبار يتناول أال يجب أكبر. أو عاماً 65 عمرك كان إذا الكلوربروباميد تناول وفوائد مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الحالة.نفس لعالج استخدامها يمكن التي األخرى األدوية مثل فعاالً أو آمناً ليس ألنه الكلوربروباميد عادة

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

الكلوربروباميد.

اآلثار يجعل أن للكحول يمكن الدواء. هذا تناول أثناء الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام عن طبيبك اسأل

مثل أعراض ظهور في أيضاً الكلوربروباميد تناول أثناء الكحول استهالك يتسبب قد أسوأ. للكلوربروباميد الجانبية

واالرتباك الرؤية ، وضوح وعدم والضعف ، الصدر ، وألم والقيء ، والغثيان ، والصداع ،  ، )الوجهاحمرار (الوجه احمرار

والقلق.التنفس ، وصعوبة واالختناق ، والتعرق ، العقلي ،

الشمسية والنظارات الواقية المالبس وارتداء الشمس ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض لتجنب خطط

الشمس.ألشعة حساسة بشرتك الكلوربروباميد يجعل قد الشمس. من والواقي

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

تحتاجها.قد التي الكلوربروباميد وكمية الدم في السكر نسبة على الحاالت هذه تؤثر أن يمكن لإلصابة.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

األمر.لزم إذا الوزن وفقدان بانتظام الرياضة وممارسة صحي غذائي

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

التوجيهات هذه اكتب جرعة. تناول نسيت إذا فعله عليك يجب عما طبيبك اسأل الكلوربروباميد ، تناول في تبدأ أن قبل

الحقاً.إليها الرجوع يمكنك بحيث

وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة تناول عامة ، كقاعدة

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول

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 الكلوربروباميد يسبب قد

تختفي:

غثيان

التقيؤ

الشهيةفقدان

جوع

دوخة
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الراسصداع

متشوقمتلهف،

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

الفور:على

العينينأو الجلد اصفرار

اللونفاتح براز

الداكنالبول

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

عاديغير نزيف أو كدمات

إسهال

حمُى

الحلقإلتهاب

متسرع

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

للوفاة عرضة أكثر لديهم السكري مرض لعالج لكلوربروباميد مشابهاً دواء ًتناولوا الذين األشخاص كان الدراسات ، إحدى في

مخاطر حول طبيبك إلى تحدث الغذائي. النظام وتغييرات باألنسولين عولجوا الذين األشخاص من القلب في مشاكل من

الكلوربروباميد.تناول

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 (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة

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

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

األمانأغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من
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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[

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 إلى باإلضافة الدم في السكر نقص أعراض الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

النوبات

الوعيفقدان

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

 )(HbA1cالغليكوزيالتي والهيموجلوبين الدم في السكر نسبة فحص يجب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ
للكلوربروباميد. استجابتك من للتحقق أخرى معملية اختبارات طبيبك يطلب قد للكلوربروباميد. استجابتك لتحديد بانتظام

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

بعناية.التعليمات هذه

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

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

®ديابينيزي

¶®جلوكاميد

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶
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الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help
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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.

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد
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