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سيناكالسيت
)set) cal a sin'كـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

هرمون من الكثير الجسم فيها ينتج حالة (الثانوي الدرقية جارات نشاط فرط لعالج أخرى أدوية مع أو بمفرده  Cinacalcetيستخدم

العظام في خطيرة مشاكل تسبب أن يمكن والتي  ]الدمفي الكالسيوم كمية في للتحكم ضرورية طبيعية مادة [درقية الجار الغدة

ببطء العمل عن الكلى فيها تتوقف حالة (المزمن الكلى مرض من يعانون الذين المرضى في  )والرئتينالدموية األوعية والقلب ،

أيضاً  Cinacalcetيستخدم . )صحيحبشكل الكلى تعمل ال عندما الدم لتنظيف طبي عالج (الكلى بغسيل يعالجون الذين  )وتدريجي

تصنع التي الرقبة في الغدد سرطان (درقية الجار الغدة بسرطان المصابين المرضى دم في الكالسيوم من المرتفعة المستويات لعالج

.calcimimeticsتسمى األدوية من فئة في  Cinacalcetيقع . )درقيةالجار الغدة هرمون

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

قصير. بوقت الوجبة بعد أو الطعام مع يومياً واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Cinacalcetيأتي

الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في خذها سيناكالسيت ، تناول تذكر على لمساعدتك

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

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة. األقراص ابتالع

2-4 كل واحدة مرة من أكثر ليس تدريجيا ً، جرعتك ويزيد سيناكالسيت من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

أسابيع.

تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى سيناكالسيت تناول في استمر يعالجها. لن ولكنه حالتك في التحكم في  Cinacalcetيساعد قد

طبيبك.مع التحدث دون سيناكالسيت تناول عن

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

سيناكالسيت ،أخذ قبل
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أخرى.أدوية أي أو سيناكالسيت من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

 ، )أنافرانيل(كلوميبرامين  ، )إيالفيل(أميتريبتيلين مثل  )المزاجمصاعد (االكتئاب مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد تتناولها.

أفينتيل ، (نورتريبتيلين نيفازودون ،  ، )توفرانيل(إيميبرامين  ، )سارافيمبروزاك ، (فلوكستين  ، )نوربرامين(ديسيبرامين

مثل الفطريات مضادات  ؛ )سورمونتيل(وتريميبرامين  )فيفاكتيل(بروتريبتيلين  ، )باكسيل(باروكستين  ، ) )بيفازودون

نيورال ، (السيكلوسبورين  ؛ )تاجامت(سيميتيدين  ؛ )نيزورال(كيتوكونازول  ، )سبورانوكس(إيتراكونازول  ، )ديفلوكان(فلوكونازول

االريثروميسين  ؛ )تيازاكديالكور ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ؛ )ريسكريبتور(ديالفيردين  ؛ )دانوكرين(دانازول  ؛ )سانديموني

Erythrocin) ، Mycin-E ، EES( فليكاينيد  ؛)(إندينافير مثل البشرية المناعة نقص لفيروس البروتياز إنزيم مثبطات  ؛ )تامبوكور
الحملمنع حبوب (الفموية الحمل موانع  ؛ )فالجيل(ميترونيدازول  ؛ )نيدرازيد ، (INHأيزونيازيد  ؛ )نورفير(وريتونافير  )كريكسيفان

و ؛ )فيلبان(فينبالستين  ؛ )فيريالنإيزوبتين ، كوفرا ، كاالن ، (فيراباميل  ؛ )تاو(ترولياندوميسين  ؛ )ميالريل(ثيوريدازين  ؛ )

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

الكبد.في مرض أو صرع نوبات من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

فاتصل سيناكالسيت ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

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

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

مضطربهمعده

التقيؤ

إسهال

دوخة

ضعف

صدرألم

منها ، أياً واجهت إذا ولكن شائعة ، غير التالية األعراض خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك فاتصل

القدمينأو األصابع أو اللسان أو بالشفتين معتاد غير شعور أو وخز أو حرقان

تقلصاتأو العضالت في آالم

الحلقأو الوجه أو القدمين أو اليدين لعضالت مفاجئ شد
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النوبات

)الكلىغسيل أثناء الجسم ويدخل الدم يترك حيث جراحياً إنشاؤها تم التي الدموية األوعية (الكلى غسيل منفذ عدوى

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

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

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

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

القدمينأو األصابع أو اللسان أو بالشفتين معتاد غير شعور أو وخز أو حرقان

تقلصاتأو العضالت في آالم

الحلقأو الوجه أو القدمين أو اليدين لعضالت مفاجئ شد

النوبات

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة
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جسمك استجابة من للتحقق معينة معملية اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لسيناكالسيت.

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

®سينسيبار
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