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الدواء؟هذا وصف لماذا

الهوائية الشعب والتهاب  )الرئةالتهاب (الرئوي االلتهاب مثل البكتيرية ، العدوى أنواع بعض لعالج كالريثروميسين يستخدم

انتشارهومنع لعالج يستخدم أنه كما والحلق. والجلد األنفية والجيوب األذنين والتهابات  )الرئتينإلى المؤدية األنابيب عدوى (

المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص غالباً تصيب التي الرئة عدوى من نوع [ )(MACمعقدة عدوى الطيريةالمتفطرة

ينتمي كالريثروميسين القرحة. تسبب جرثومة وهي المعدةجرثومة منهاللتخلص أخرى أدوية مع استخدامه يتم . )](HIVالبشرية

البكتيريا.نمو وقف طريق عن يعمل وهو ماكرواليد. الحيوية المضادات تسمى األدوية من فئة إلى

تناول يؤدي أخرى. فيروسية عدوى أي أو األنفلونزا أو البرد نزالت مع كالريثروميسين مثل الحيوية المضادات تعمل لن

الحيوية.بالمضادات العالج تقاوم بعدوى اإلصابة خطر زيادة إلى إليها حاجة هناك تكون ال عندما الحيوية المضادات

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ  )سائل(ومعلق  ، )المفعولطويل (المفعول ممتد قرص لوحي ، كجهاز كالريثروميسين يأتي

إلى 7 لمدة  )اليومفي مرتين (ساعة 12 إلى  )اليومفي مرات ثالث (8 كل طعام بدون أو مع والسائل العادي القرص تناول يتم

يوماً. 14 إلى 7 لمدة  )اليومفي واحدة مرة (ساعة 24 كل الطعام مع المفعول ممتد اللوحي الجهاز تناول يتم ما عادة يوماً. 14

اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في كالريثروميسين خذ حالتك. حسب أطول لفترة كالريثروميسين بتناول طبيبك يخبرك قد

خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً كالريثروميسين

بالتساوي.الدواء لخلط استخدام كل قبل جيداً المعلق برج قم

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة ؛ المفعول طويلة األقراص ابتالع

تتحسن لم إذا كالريثروميسين. باستخدام العالج من األولى القليلة األيام خالل بالتحسن الشعور في تبدأ أن يجب

بطبيبك.فاتصل سوءاً ، تزداد أو األعراض

في كالريثروميسين تناول عن توقفت إذا بتحسن. تشعر كنت لو حتى الطبية ، الوصفة من تنتهي حتى كالريثروميسين خذ

البكتيرياعالج يتم ال وقد كامل بشكل العدوى عالج يتم ال فقد الجرعات ، تخطيت أو جداً ، مبكر وقت
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الحيوية.للمضادات مقاومة تصبح قد

الدواءلهذا استخدامات هناك

بعد تتطور قد عدوى (اليم مرض ذلك في بما االلتهابات من أخرى أنواع لعالج األحيان بعض في أيضاً كالريثروميسين يستخدم

تعرض بعد تتطور قد عدوى (القط خدش مرض  ، )اإلسهالتسبب عدوى (األبواغ خفية  ، )القرادقبل من شخص يلدغ أن

خطيرة عدوى الديكي ؛ السعال (الديكي والسعال  )الرئةعدوى من نوع (الفيالقة ومرض  )قطةمن الخدش أو للعض الشخص

إلجراءات يخضعون الذين المرضى لدى القلب عدوى من للوقاية أحياناً يستخدم أنه كما . )الشديدالسعال تسبب أن يمكن

لحالتك.الدواء هذا الستخدام المحتملة المخاطر حول طبيبك إلى تحدث أخرى. إجراءات أو أسنان

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

كالريثروميسين ،تناول قبل

إريثروميسين  ، )زماكسزيثروماكس ، (أزيثروميسين كالريثروميسين ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

PCE) ، Erythrocin ، Eryc ، EES ، وغيرها( ، telithromycin ) المتحدة ؛ الواليات في متوفر غيرKetek( ،  أدوية أي

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل كالريثروميسين. مستحضرات في المكونات األخرى. األدوية من أي أو أخرى ،

 ، (Mitigareكولشيسين  ، )المتحدةالواليات في متوفر غير  ؛ (Propulsidسيسابريد تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

Colcrys(  الكبد ،أو الكلى أمراض من تعاني كنت إذاMigranal(  ،  45dihydroergotamine )DHE ،  اإلرغوتامين

Ergomar) ،  فيCafergot ،  فيMigergot( ،  لوميتابيد)أو  ، )أوراب(بيموزيد  ، )أدفيكورفي (لوفاستاتين  ، )جوكستابيد

كنت إذا كالريثروميسين تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )فيتورينفي زوكور ، فلوليبيد ، (سيمفاستاتين

األدوية.هذه من أكثر أو واحداً تتناول

أثناء الكبد في أخرى مشاكل أو  )العينينأو الجلد اصفرار (اليرقان من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

كالريثروميسين.تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من كالريثروميسين. تناول

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

(الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية
(بروموكريبتين  ؛ )هالسيون(وتريازوالم وميدازوالم  )زاناكس(ألبرازوالم مثل البنزوديازيبينات بعض  ؛ )جانتوفينكومادين ،

كارديزيم ، (ديلتيازيم  ، )لوتريلفي كادويت ، في نورفاسك ، (أملوديبين مثل الكالسيوم قنوات حاصرات  ؛ )بارلوديل

(كاربامازيبين  ؛ )وغيرهاتاركا ، في فيريالن ، كاالن ، (وفيراباميل  ، )Afeditab ، Adalat (CRنيفيديبين  ، )تيازاككارتيا ،
المناعة نقص لفيروس األدوية بعض  ؛ )ميتيغاريكولكريس ، (كولشيسين  ؛ )أخرىوأدوية تيريل ، تيجريتول ، إبيتول ،

(نيفيرابين  ، )إنتيلنس(إيترافيرين  ، )أتريبالسوستيفا ، (إيفافيرينز  ، )فيديكس(ديدانوزين  ، )رياتاز(أتازانافير مثل البشرية
 ،  )Retrovirو  )Invirase( saquinavirو Kaletra(  in ، ritonavir )Norvirو  )Viracept( nelfinavir ،)فيراميون

zidovudine )AZT نوربيس(ديسوبيراميد  ، )باسيرون(أميودارون مثل القلب ضربات انتظام لعدم األدوية بعض  ؛( ، 

الخافضة األدوية  ؛ )سورينبيتاباس ، (وسوتالول  ، )نيويديكستافي (كينيدين بروكاييناميد ،  ، )تيكوسين(دوفيتيليد

سيلوستازول.  ؛ )برافاشول(وبرافاستاتين  ، )كادويتفي ليبيتور ، (أتورفاستاتين مثل  )الستاتينات(للكوليسترول

 ؛ )النوكسينديجيتك ، (الديجوكسين  ؛ )انابليكس(داريفيناسين  ؛ )سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين

 ؛ )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول األنسولين.  ؛ )ديفلوكان(فلوكونازول  ؛ )لونيستا(إيزوبيكلون  ؛ )تارسيفا(إرلوتينيب

مثلالسكري لمرض الفموية األدوية  ؛ )بريلوسيك(أوميبرازول  ؛ )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل  ؛ )سيلزنتري(مارافيروك

nateglinide )Starlix(   وpioglitazone Actos) ،  فيMet Actoplus ،  فيDuetact( ،  وrepaglinide Prandin) ، 

ديالنتين ، (الفينيتوين الفينوباربيتال.  ؛ )أفانداريلفي أفانداميت ، في أفانديا ، (روزيجليتازون و  ، )Prandimetفي

في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  )زانتاك(رانيتيدين  ؛ )سيروكويل(كيوتيابين  ؛ )فينيتيك

 ؛ )بروغرافأستاغراف ، (تاكروليموس  ؛ )الفياجراريفاتيو ، (سيلدينافيل  ؛ )بريفتين(ريفابنتين  ؛ )ريفاماتفي ريفاتر ،

 ،(Adcircaتاداالفيل  ؛ )ثيوكرون24 ، ثيو إليكسوفيلين ، (الثيوفيلين
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تتفاعل قد فينبالستين. و  ؛ )ستاكسينليفيترا ، (فاردينافيل  ؛ )ديباكون(فالبروات  ؛ )ديترول(تولتيرودين  ؛ )سياليس

ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر لذلك كالريثروميسين ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد القائمة. هذه في تظهر

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

عدم أو اإلغماء تسبب قد نادرة قلبية مشكلة (األمد طويلة  QTفترة من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

مستوى انخفاض  ، )الطبيعيةغير القلب إيقاعات (البطيني القلب ضربات انتظام عدم  ، )القلبضربات انتظام

)العضالتضعف يسبب العصبي الجهاز في اضطراب  ؛ MGالشديد. العضلي الوهن الدم ، في البوتاسيوم أو المغنيسيوم
القلب تمد التي الدموية األوعية تضيق (التاجي الشريان مرض أو القلب ، ضربات انتظام عدم من تعاني كنت إذا أو  ،

الكبد.أو الكلى أمراض أو  ، )بالدم

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

الجنين.يؤذي قد كالريثروميسين بطبيبك.

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

كالريثروميسين.

حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال االرتباك. أو االرتباك أو بالدوار تصاب يجعلك قد كالريثروميسين أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

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. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تختفي:

إسهال

غثيان

التقيؤ

المعدةفي آالم

المعدةمن حرقة

غاز

الذوقفي تغير

الراسصداع

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور
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الكالمفي تشنج أو جسمك ، من جانب في ضعف أو وألم التنفس ، في وصعوبة التنفس ، في وضيق الصدر ، في ألم

)العالجبعد شهرين حتى (دموي أو مائي براز مع شديد إسهال

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو العينين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

البلعأو التنفس في صعوبة

الصوتفي بحة

الجلدفي تقرحات ظهور أو تقشير

حمُى

العينينأو الجلد اصفرار

الشديدالتعب

عاديةغير كدمات أو نزيف

الطاقةنقص

الشهيةفقدان

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

اللونداكن بول

االنفلونزااعراض تشبه باعراض

منتظمةغير أو متقطعة أو سريعة قلب ضربات

اليوميةاألنشطة أداء أو التحدث أو المضغ صعوبة مثل العضالت ضعف

مزدوجةرؤية

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

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

في اللوحية األجهزة بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

درجة في احفظه التعليق. بتبريد تقم ال . )الحمامفي وليس (والرطوبة الزائدة والحرارة الضوء عن وبعيداً الغرفة حرارة درجة

يوماً.14 بعد مستخدم غير تعليق أي تجاهل الزائدة. والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة حرارة
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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

المعدةفي آالم

غثيان

التقيؤ

إسهال

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للكالريثروميسين.

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

الدواء.من الكاملة الجرعة على تحصل لم أنك يعني وال طبيعي أمر هذا البراز. في اللوحي الجهاز

بعد العدوى أعراض من تعاني تزال ال كنت إذا الملء. إعادة ال وربما بك الخاصة الوصفة دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

بطبيبك.فاتصل الكالريثروميسين ، من االنتهاء

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
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


MedlinePlusالدواء معلومات كالريثروميسين:مساء1:49ً 14 ، /22/4

®فيلمتاب®بياكسين

حبيبات®بياكسين

XLفيلمتاب ®بياكسين

¶XLباك ®بياكسين

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

2020/06/15- 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.

.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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