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السيكلوسبورين
)een) spor 'kloe syeباسم تنطق

هام:تحذير

في أفضل بشكل الدواء امتصاص يمكن بحيث  )تغييره(تعديله تم آخر وكمنتج األصلي شكله في السيكلوسبورين يتوفر

استبدالهما يمكن ال لذلك مختلفة ، بكميات  )المعدل(والسيكلوسبورين األصلي السيكلوسبورين الجسم يمتص الجسم.

تحقق مكتوبة ، طبية وصفة طبيبك يعطيك عندما طبيبك. وصفه الذي السيكلوسبورين نوع فقط خذ البعض. ببعضهما

بك ، الخاصة الطبية الوصفة ملء فيها يتم مرة كل في تتلقاه. أن يجب الذي السيكلوسبورين نوع حدد قد أنه من للتأكد

من النوع نفس تلقيت أنك من للتأكد بك الخاصة الطبية الوصفة ملصق على المطبوع التجارية العالمة اسم إلى انظر

الصحيح النوع تلقيك من متأكداً تكن لم أو مألوف غير التجارية العالمة اسم كان إذا الصيدلي إلى تحدث السيكلوسبورين.

السيكلوسبورين.من

سرطان وخاصة سرطان ، أو بعدوى اإلصابة خطر زيادة إلى  )المعدل(السيكلوسبورين أو السيكلوسبورين تناول يؤدي قد

تتناول كنت إذا أعلى المخاطر هذه تكون قد الجلد. سرطان أو  )المناعةجهاز من جزء سرطان (الليمفاوية الغدد

(اآلزوثيوبرين مثل المناعي الجهاز أداء من تقلل التي األخرى األدوية مع  )المعدل(السيكلوسبورين أو السيكلوسبورين
(وتاكروليموس  ، )راباميون(وسيروليموس  ، )روماتريكس(والميثوتريكسات للسرطان ، الكيميائي والعالج  ، )إيموران

أنواع من نوع بأي أصبت أن سبق أو مصاباً كنت وإذا األدوية ، هذه من أياً تتناول كنت إذا طبيبك أخبر . . )بروغراف

وارتداء الشمس ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض لتجنب خطط الجلد ، بسرطان اإلصابة خطر لتقليل السرطان.

فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا العالج. أثناء الشمس من والواقي الشمسية والنظارات الواقية المالبس

االنفلونزا؛ اعراض تشبه باعراض العدوى. عالمات من وغيرها قشعريرة ، الحمى ، الحلق ، التهاب الفور: على بطبيبك

على تلون أو جديدة تقرحات الجلد ؛ على منتفخة أو منتفخة أو حمراء منطقة التبول. عند ألم التبول صعوبة يسعل؛

التنفس في صعوبة الفخذ. أو اإلبط أو الرقبة في الغدد تورم ليلي؛ تعرق جسمك ؛ في مكان أي في كتل أو كتل الجلد ؛

المعدة.في امتالء أو تورم أو ألم أو يزول ؛ ال تعب أو ضعف صدر؛ ألم

تعاني كنت إذا طبيبك أخبر الكلى. وتلف الدم ضغط ارتفاع في  )المعدل(والسيكلوسبورين السيكلوسبورين يتسبب قد

(ب أمفوتيريسين التالية: األدوية من أياً تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر الكلى. مرض أو الدم ضغط ارتفاع من
أنتارا ، (فينوفايبرات الكولشيسين.  ؛ )سيبرو(سيبروفلوكساسين  ؛ )تاجامت(سيميتيدين  ؛ )فونجيزونأمفوتيك ،

غير العقاقير  ؛ )الكيران(ملفالن  )نيزورال(الكيتوكونازول جنتاميسين.  ؛ )لوبيد(جمفبروزيل  ؛ )تريكورليبوفين ،

و ، )نابروسينأليف ، (نابروكسين  ، )فولتارينكاتافالم ، (ديكلوفيناك مثل لاللتهابات المضادة الستيرويدية
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 ؛ )سيبتراباكتريم ، (سلفاميثوكسازول مع تريميثوبريم  ؛ )توبي(توبراميسين  )زانتاك(رانيتيدين  ؛ )كلينوريل(سولينداك

في تورم الدوخة. الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا . )فانكوسين(وفانكومايسين

ضربات انتظام عدم أو غثيان؛ الضحل السريع التنفس الساقين ؛ أسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين

القلب.

الماضي. في استخدمتها أو تستخدمها التي واألدوية الصدفية عالجات جميع عن طبيبك أخبر بالصدفية ، مصاباً كنت إذا

عالج البنفسجية ؛ فوق واألشعة السورالين ( PUVAبـ عولجت أن لك سبق إذا أكبر الجلد بسرطان إصابتك خطر يكون

(ميثوتريكسات  ؛ )أالبنفسجية فوق لألشعة التعرض مع الموضعية أو الفموية األدوية بين يجمع الذي الصدفية
قطران  ؛ )الصدفيةلعالج  Bالبنفسجية فوق لألشعة التعرض ( UVBالمناعة ؛ جهاز تثبط أخرى أدوية أو  )روماتريكس

تناول أثناء المناعة جهاز تثبط التي األدوية أو  UVBأو  PUVAباستخدام تعالج أن يجب ال اإلشعاعي. العالج أو الفحم؛

الصدفية.لعالج  )المعدل(السيكلوسبورين

استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.)معدل(السيكلوسبورين أو للسيكلوسبورين جسمك

الدواء؟هذا وصف لماذا

قبل من المزروع العضو على هجوم (الزرع رفض لمنع أخرى أدوية مع  )المعدل(والسيكلوسبورين السيكلوسبورين يستخدم

يستخدم والقلب. والكبد الكلى زرع عمليات تلقوا الذين األشخاص في  )العضوعلى حصل الذي للشخص المناعي الجهاز

التهاب (الروماتويدي المفاصل التهاب أعراض لعالج  )الروماتيزم(الميثوتريكسات مع أو بمفرده أيضاً  )المعدل(السيكلوسبورين

يستخدم وحده. بالميثوتريكسات أعراضهم تخفيف يتم لم الذين المرضى في  )المفاصلبطانة تورم عن الناجم المفاصل

في  )الجسممناطق بعض في متقشرة حمراء بقع فيه تتشكل جلدي مرض (الصدفية لعالج أيضاً  )المعدل(السيكلوسبورين

تسمى األدوية من فئة في  )المعدل(والسيكلوسبورين السيكلوسبورين األخرى. العالجات تساعدهم لم الذين المرضى بعض

المناعة.مثبطات

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

ما عادة الفم. طريق عن ألخذهما  )سائل(ومحلول كبسولة شكل على  )المعدل(والسيكلوسبورين السيكلوسبورين من كل يأتي

تناول المهم من اليوم. في مرتين  )المعدل(السيكلوسبورين تناول يتم ما عادة اليوم. في واحدة مرة السيكلوسبورين تناول يتم

(الوقت نفس في  )معدل(السيكلوسبورين أو السيكلوسبورين خذ منتظم. زمني لجدول وفقاً السيكلوسبورين من النوعين كال
ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل والوجبات الجرعات بين الوقت من القدر نفس واترك يوم ، كل  )األوقات

(السيكلوسبورين أو السيكلوسبورين خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة
طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو الدواء من أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  )معدل

أياً تتناول كنت إذا العالج. أثناء  )المعدل(السيكلوسبورين أو السيكلوسبورين من جرعتك بتعديل طبيبك يقوم أن المحتمل من

إذا تدريجياً. جرعتك ويقلل الدواء من عالية بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل فمن الزرع ، رفض لمنع السيكلوسبورين نوعي من

بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل فمن الصدفية ، أو الروماتويدي المفاصل التهاب لعالج  )معدل(السيكلوسبورين تتناول كنت

جرعتكمن أيضاً طبيبك يقلل قد تدريجيا.ً جرعتك ويزيد الدواء من منخفضة
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العالج.أثناء شعورك عن طبيبك أخبر الدواء. من جانبية آثار من تعاني كنت إذا

هذه يعالج ال ولكنه الروماتويدي ، المفاصل والتهاب الصدفية أعراض على السيطرة في  )المعدل(السيكلوسبورين يساعد

في األعراض تبدأ حتى أكثر أو أسبوعين األمر يستغرق فقد الصدفية ، لعالج  )معدل(السيكلوسبورين تتناول كنت إذا الحاالت.

لعالج  )معدل(السيكلوسبورين تتناول كنت إذا الدواء. من الكاملة باالستفادة تشعر حتى أسبوعاً 16 إلى 12 ومن التحسن ،

تناول في استمر األعراض. تتحسن حتى أسابيع 8 إلى 4 من األمر يستغرق فقد الروماتويدي ، المفاصل التهاب

طبيبك. مع التحدث دون  )معدل(السيكلوسبورين تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  )معدل(السيكلوسبورين

تدريجيا.جرعتك يقلل قد طبيبك

أو تالف الدواء أن يعني وال طبيعي أمر هذا السيكلوسبورين. كبسوالت من نفطة بطاقة فتح عند عادية غير رائحة تالحظ قد

لالستخدام.آمن غير

20 (فهرنهايت درجة 68 من أقل حرارة لدرجات تعرض إذا يتكتل أو هالم إلى  )المعدل(الفموي السيكلوسبورين محلول يتحول قد

درجة إلى بالتدفئة له بالسماح سائل إلى المحلول إعادة يمكنك أو متبلوراً ، كان لو حتى المحلول استخدام يمكنك . )مئويةدرجة

.])مئويةدرجة 25 [فهرنهايت درجة 77 (الغرفة حرارة

محلول خلط يمكن االستخدام. قبل سائل مع الفم طريق عن  )المعدل(والسيكلوسبورين السيكلوسبورين خلط يجب

محلول خلط يمكن الحليب. مع خلطه ينبغي ال ولكن التفاح عصير أو البرتقال عصير مع  )المعدل(الفموي السيكلوسبورين

القائمة من واحداً مشروباً تختار أن يجب البرتقال. عصير أو الشوكوالتة حليب أو الحليب مع الفموي السيكلوسبورين

المشروب.هذا مع دوائك دائماً وتخلط المناسبة

التالية:الخطوات اتبع الفموي ، المحلول نوعي من أي ألخذ

اخترته.الذي بالمشروب  ً)بالستيكياوليس (زجاجياً كوباً امأل

بك.الخاص الدواء مع المرفقة الجرعات حقنة من العلوي الجزء من الواقي الغطاء بإزالة قم

طبيبك.وصفها التي المحلول بكمية المحقنة لملء المكبس واسحب المحلول زجاجة في المحقنة طرف ضع

الكوب.في الدواء لوضع المكبس على ألسفل واضغط الزجاج في الموجود السائل فوق المحقنة أمسك

جيدا.ًالخليط يقلب

الفور.على الكوب في الموجود السائل كل اشرب

السائل.واشرب لشطفه ، حوله الكوب ولف الكوب ، في اخترته الذي المشروب من القليل اسكب

بحاجة كنت إذا بالماء. المحقنة تغسل ال الواقي. الغطاء واستبدل نظيفة بمنشفة المحقنة من الخارجي الجزء جفف

أخرى.جرعة لقياس استخدامها قبل تماماً جفافها من فتأكد المحقنة ، لغسل

الدواءلهذا استخدامات هناك

الجسم فيها يهاجم حالة (كرون مرض لعالج األحيان بعض في أيضاً  )المعدل(والسيكلوسبورين السيكلوسبورين يستخدم

البنكرياس تلقوا الذين المرضى عند الرفض ولمنع  )والحمىالوزن وفقدان واإلسهال األلم يسبب مما الهضمي ، الجهاز بطانة

لحالتك.الدواء هذا الستخدام المحتملة المخاطر حول طبيبك إلى تحدث القرنية. زرع أو
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المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى. الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،)معدل(السيكلوسبورين أو السيكلوسبورين تناول قبل

أو أخرى أدوية أي أو  )المعدل(السيكلوسبورين أو السيكلوسبورين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

عن الصيدلي اسأل . )المعدل(السيكلوسبورين محلول أو كبسوالت أو السيكلوسبورين في النشطة غير المكونات من أي

النشطة.غير المكونات قائمة

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

)زيلوبريم(الوبيورينول  ؛ )زوفيراكس(أسيكلوفير يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المذكورة األدوية ذكر من تأكد لتناولها.
 ، )Univascil( )Aindopril( moexiprilمثل )(ACEلألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات  )كوردارون(أميودارون  ؛

Zestril(  ، lisinopril )Prinivil، fosinopril )Monopril( ، enalapril )Vasotec( ، captopril )Capoten( ، 

benazepril )Lotensin( ( ،  ،  راميبريل)مثل 2 األنجيوتنسين مستقبالت مضادات  ؛ )مافيك(وتراندوالبريل  ، )ألتاس

(وتيلميسارتان  )بينيكار(وأولميسارتان  )كوزار(ولوسارتان  )أفابرو(وإربيسارتان  )تيفيتين(وإبروسارتان  )أتاكاند(كانديسارتان
(وإيتراكونازول  ، )ديفلوكان(فلوكونازول مثل للفطريات المضادة األدوية بعض  ؛ )ديوفان(وفالسارتان  )ميكارديس

(ديلتيازيم مثل الكالسيوم قنوات حاصرات  ؛ )بارلوديل(بروموكريبتين  ؛ )زيثروماكس(أزيثروميسين  ؛ )سبورانوكس
الستاتين(للكوليسترول المخفضة األدوية  ؛ )تيجريتول(كاربامازيبين  ؛ )كاالن(وفيراباميل  )كارديني(ونيكارديبين  )كارديزيم

 ، )برافاشول(برافاستاتين  ، )ميفاكور(لوفاستاتين  ، )ليسكول(فلوفاستاتين  ، )ليبيتور(أتورفاستاتين مثل  )

دانازول.  ؛ )سينرسيد(وكوينوبريستين دالفوبريستين مزيج  ؛ )بياكسين(كالريثروميسين  ؛ )زوكور(سيمفاستاتين

 )ألداكتون(وسبيرونوالكتون  )ميدامور(أميلوريد ذلك في بما  ء)الماحبوب (البول مدرات بعض  ؛ )النوكسين(الديجوكسين
)كريكسيفان(إندينافير مثل البشرية المناعة نقص لفيروس البروتياز إنزيم مثبطات االريثروميسين.  ؛ )ديازيد(وتريامتيرين

(ميتوكلوبراميد  ؛ )جليفيك(إيماتينيب  ؛ )فورتوفاز(وساكوينافير  ، )كاليترافي نورفير ، (ريتونافير  ، )فيراسبت(نلفينافير  ،
الحملمنع حبوب (الفموية الحمل موانع  ؛ )ساندوستاتين(أوكتريوتيد نافسيلين.  ؛ )ميدرول(بريدنيزولون ميثيل  ؛ )ريجالن

ريباجلينيد  ؛ )بيديابريد(بريدنيزولون البوتاسيوم مكمالت  ؛ )ديالنتين(الفينيتوين الفينوباربيتال.  ؛ )زينيكال(أورليستات  ؛ )

و  ؛ )لميسيل(تيربينافين  ؛ )أنتوران(سلفينبيرازون  ؛ )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )براندين(

الجانبية. اآلثار لمعرفة أكبر بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تيكليد(تيكلوبيدين

اآلثار لمعرفة أكبر بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تيكليد(تيكلوبيدين و

لمعرفة أكبر بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تيكليد(تيكلوبيدين و الجانبية.

الجانبية.اآلثار

(السيكلوسبورين أو السيكلوسبورين تناول من ساعات 4 بعد فتناوله  ،  )sirolimus )Rapamuneتتناولكنت إذا
.)معدل

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

انخفاض يلي: مما أي أو هام تحذير قسم في المذكورة الحاالت من أي من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

جسمك على الصعب من تجعل حالة وأي الدم ، في المغنيسيوم مستويات وانخفاض الدم ، في الكوليسترول نسبة

الكبد.مرض أو الغذائية ، العناصر امتصاص

فاتصل السيكلوسبورين ، من نوع أي تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

جداً.مبكراً طفلك والدة خطر من السيكلوسبورين من النوعين كال يزيد قد بطبيبك.

لإلرضاع.تخططين أو مرضعة كنت إذا طبيبك أخبر

طبيبك.مع التحدث دون التطعيمات تأخذ ال

واستشارة بعناية أسنانك تنظيف من تأكد لثتك. في زائدة أنسجة نمو يسبب قد السيكلوسبورين أن تعلم أن يجب

الجانبي.التأثير بهذا اإلصابة خطر لتقليل العالج أثناء بانتظام األسنان طبيب

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة
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.)معدل(السيكلوسبورين أو السيكلوسبورين تناول أثناء فروت الجريب تناول أو فروت الجريب عصير شرب تجنب

كمية عن طبيبك إلى تحدث بعناية. التعليمات هذه اتبع الغذائي. نظامك في البوتاسيوم كمية من بالحد طبيبك يخبرك قد

العديد تحتوي الغذائي. نظامك في تتناولها قد التي البرتقال وعصير والزبيب والخوخ الموز مثل بالبوتاسيوم الغنية األطعمة

العالج.أثناء استخدامها حول طبيبك مع تحدث لذا البوتاسيوم ، على الملح بدائل من

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة فتناول جرعة ، تناول نسيت إذا

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

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثارا يسببان قد  )المعدل(والسيكلوسبورين السيكلوسبورين

تختفي:ال أو شديدة األعراض هذه

الراسصداع

إسهال

المعدةمن حرقة

غاز

الظهرأو الذراعين أو الوجه على الشعر نمو زيادة

اللثةعلى الزائدة األنسجة نمو

الشبّاَبحبَ ُّ

صرف- مائى تدفق

جسمكمن لجزء عليه السيطرة يمكن ال اهتزاز

الساقينأو القدمين أو الذراعين أو اليدين في وخز أو حرق

المفاصلأو العضالت آالم

تشنجات

الوجهفي ضغط أو ألم

األذنفي مشاكل

الرجالعند الثدي تضخم

كآبة

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

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

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

عاديةغير كدمات أو نزيف

شاحبجلد
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العينينأو الجلد اصفرار

النوبات

الوعيفقدان

المزاجأو السلوك في تغييرات

الجسمحركات في التحكم صعوبة

الرؤيةفي تغييرات

ارتباك

متسرع

الجلدعلى أرجوانية بقع

الساقينأسفل أو والكاحلين والقدمين والذراعين اليدين في تورم

غير مشاكل واجهت إذا طبيبك إلى تحدث أخرى. جانبية آثاراً يسببان قد  )المعدل(والسيكلوسبورين السيكلوسبورين

األدوية.من أي تناول أثناء عادية

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 مغلقاً فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

من تخلص بتجميده. تقم وال الثالجة في الدواء هذا بتخزين تقم ال . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

مرة.ألول الزجاجة فتح من شهرين بعد متبقي محلول أي

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

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.

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن
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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 ،

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

العينينأو الجلد اصفرار

الساقين.أسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين في تورم

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

®جينجراف

®نيورال

Sandimmune®كبسوالت

Sandimmune® شفهيحل

15/12/2015- 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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