
®سوفوداك
لغسيل تخضع كنت إذا أو الكلى في خطيرة مشاكل من تعاني كنت إذا

مشاكل من يعانون الذين المرضى على ®سوفوداكتأثير نتيجة الكلى

كامل.بشكل اختبارهم يتم لم الكلى في خطيرة

)مجم400 سوفوسبوفير   /مجم60 داكالتاسفير (

للمريضمعلومات التغليف: نشرة
®سوفوداك

)مغلفةأقراص مجم 400 سوفوسبوفير   /مجم60 داكالتاسفير (
الدمتحاليل

هذا . ®سوفوداكمع العالج وبعد وأثناء قبل دمك بفحص طبيبك سيقوم

من:طبيبك يتمكن حتى

متى.وإلى ®سوفوداكمع تتناولها أن يجب التي األخرى األدوية حدد

سي.الكبد التهاب فيروس من خالي وأنك عالجك نجاح من تأكد

على يحتوي الدواء. هذا بتناول تبدأ أن قبل بتمعن النشرة اقرأ
مهمة.معلومات

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ

أوطبيبك اسأل أخرى ، أسئلة أي لديك كان إذا

صيدالني.

حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم

أعراضك.نفس هي مرضهم أعراض كانت لو

يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي الحظت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك

والمراهقوناألطفال

عاماً. 18 عن أعمارهم تقل الذين للمرضى به ينصح ال ®سوفوداك

والمراهقين.األطفال عند بعد دراستها يتم لم ®سوفوداك

®وسوفوداكأخرى أدوية

تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

بعض عمل طريقة على تؤثر قد ®سوفوداكألن هذا أخرى. أدوية أي

®سوفوداكطريقة على تؤثر قد األدوية بعض أن إلى باإلضافة األدوية.

األخرى األدوية أو ®سوفوداكجرعة تعديل إلى طبيبك يحتاج قد يعمل.

األدوية.بعض مع ®سوفوداكتناول من تتمكن ال قد بك. الخاصة

عدم لعالج يستخدم ( أميودارونتأخذكنت إذا ®سوفوداكخذ التفعل

منذ توقفت لو حتى  )القلبضربات انتظام وعدم القلب ضربات انتظام

أشهر.6 من أقل

في طبيبك يرغب قد التالية. األدوية من أي تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

إضافية:أمان إجراءات تنفيذ أو دوائك جرعة تغيير

تستخدم (الفينوباربيتال أو أوكسكاربازيبين كاربامازيبين ، الفينيتوين ،

)الصرعنوبات لعالج
لعالج تستخدم حيوية مضادات (ريفابنتين أو ريفابوتين أو ريفامبيسين

)السل
الحساسية أمراض لعالج يستخدم ستيرويد (ديكساميثازون

.)وااللتهابات
مستحضر ، يوحناالقديس عشبة (جون سانت نبتة على تحتوي أدوية

 ،)عشبي

(إندينافير أو دارونافير ريتونافير ، ساكوينافير ، أتازانافير ، تيبرانافير ،
.)البشريةالمناعة نقص فيروس عدوى لعالج يستخدم

 ، )سيالكبد التهاب لعالج يستخدم (تيالبريفير أو بوسيبريفير

لعالج يستخدم (إريثروميسين أو تيليثروميسين كالريثروميسين ،

.)البكتيريةااللتهابات
كيتوكونازول ،  ، )الدمتجلط لمنع يستخدم (إتكسيالت دابيغاتران

االلتهابات لعالج يستخدم (فوريكونازول أو بوساكونازول إيتراكونازول ،

.)الفطرية
.)القلبوفشل القلب ضربات انتظام عدم لعالج يستخدم (الديجوكسين
لخفض يستخدم (أملوديبين أو نيفيديبين ديلتيازيم ، فيراباميل ،

.)الدمضغط
أتورفاستاتين ،رسيوفاستاتين ،

 ، )الدمفي الكوليسترول نسبة لخفض يستخدم (برافاستاتين أو بيتافاستاتين

الفموية.الحمل موانع

النشرة؟هذه في هو ما
استخدامهيتم ولماذا هو ®سوفوداكما 1.

®سوفوداكتناول قبل تعرفه أن يجب ما 2.

®سوفوداكتأخذ كيف 3.
المحتملةالجانبية اآلثار 4.

®سوفوداكتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

على يحتوي ®سوفوداك استخدامهيتم ولماذا هو ®سوفوداكما 1.

قرص ( mg 400Sofosbuvirو  mg 60Daclatasvirالنشطة المكونات

وهو سي ، الكبد بالتهاب المصابين البالغين لعالج استخدامه يتم . )أصفر

سي.الكبد التهاب فيروس عن وينتج الكبد يصيب معد مرض

التكاثر من  Cالكبد التهاب فيروس منع طريق عن الدواء هذا يعمل

الوبائي الكبد التهاب فيروس كمية من يقلل هذا الجديدة. الخاليا وإصابة

الزمن.من فترة مدى على دمك من الفيروس ويزيل جسمك في سي

األخرى باألدوية الخاصة العبوة منشورات أيضاً تقرأ أن جداً المهم من

األدوية حول أسئلة أي لديك كان إذا . ®سوفوداكمع ستتناولها التي

الصيدلي.أو طبيبك سؤال يرجى بك ، الخاصة

®سوفوداكتناول قبل تعرفه أن يجب ما 2.
®سوفوداكتتناول ال

القلبضربات انتظام عدم لعالج يستخدم دواء (أميودارونتأخذكنت إذا

(.
أي أو داكالتاسفير أو سوفوسبوفير تجاه حساسية من تعاني كنت إذا

)النشرةهذه من 6 القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من

القديس عشبة ( جونسانت نبتة على تحتوي أدوية تتناول كنت إذا

مرضعةأو حامال كنت إذا . )عشبيمستحضر ، يوحنا

سيمفاستاتين ،فلوفاستاتين ،

واإلحتياطاتالمحاذير
إذا طبيبك أخبر . ®سوفوداكتناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

ينطبق:يلي مما أي كان

التهاب عدوى أو  )(HIVالبشرية المناعة نقص بفيروس عدوى لديك

 ،Bالكبد

آخر ،عضو أي أو كبد زرع عملية إجراء تنتظر أو لك أجريت

 ،)تعويضيالال الكبد مرض (صحيح بشكل يعمل وال الكبد تلف

الصيدليأو طبيبك إلى تحدث الكلى. في مشاكل لديك

الحملومنع الحمل
للحمل. تخططين أو حامل أنك تعتقدين أو حامال ً، كنت إذا طبيبك أخبر

الفور.على طبيبك وأخبر ®سوفوداكتناول عن توقفي حامال ً، أصبحت إذا

أحياناً يستخدم ®سوفوداك. ®سوفوداكتناول يجوز فال حامال ًكنت إذا

لذلك بعد. يولد لم الذي طفلك ريبافيرين يؤذي أن يمكن ريبافيرين. مع

جدافهو
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بالريبافيرين.العالج أثناء  )لشريككأو (تحملي أال المهم من

أثناء النسل لتحديد فعالة وسيلة شريكك أو أنت تستخدم أن يجب

نشرة  ريبافيرينفي  "الحمل"قسم تقرأ أن  جدامهمة انها وبعده. العالج

مناسبة فعالة حمل منع وسيلة عن طبيبك اسألي فائقة. بعناية العبوة

لك.

®سوفوداكخالل حامال ًشركائك أو أنت أصبحت إذا

الفور.على بطبيبك االتصال عليك يجب التالية ، األشهر في أو العالج

الجرعة تذكر يتم لم إذا ذلك ، ومع اليوم. نفس في تتذكر أن بمجرد

في التالية الجرعة وتناول الجرعة تخطي فيجب اليوم ، نفس في الفائتة

في مضاعفة جرعات أو واحدة جرعة من أكثر تأخذ ال المناسب. الوقت

واحد.يوم

®سوفوداكتناول عن توقفت إذا

وإال بأكملها. العالج فترة خالل ®سوفوداكتناول في تستمر أن المهم من

تناول عن تتوقف ال سي.الكبد التهاب فيروس ضد الدواء يعمل ال فقد
بالتوقف.طبيبك يخبرك لمما ®سوفوداك

أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

الصيدلي. الطبيعيةالرضاعة

وداكالتاسفير سوفوسبوفير الفعالة المواد كانت إذا ما المعروف غير من

المحتملةالجانبية اآلثار 4..®بسوفوداكالعالج فترة خالل اإلرضاع يجوز ال األم. حليب إلى تنتقل

الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

تكون ما عادة وجدت ، إن الجانبية ، اآلثار الجميع. لدى حدوثها عدم من

تحملها.ويمكن خفيفة

من أكثر في عنها المبلغ واإلرهاق الصداع هي شيوعاً األكثر الجانبية اآلثار

الغثيان شيوعاً األقل األخرى الجانبية اآلثار تشمل األشخاص. من ٪10

واألرق.واإلسهال

ريبافيرين عقار إدخال راجع ®سوفوداكمع أيضاً ريبافيرين تناول تم إذا

الجانبية.اآلثار لمعرفة

الماكناتواستعمال السياقة

أثناء الرؤية في ومشاكل التركيز في وصعوبة دوار عن المرضى بعض أبلغ

®سوفوداكتناول

فال الجانبية ، اآلثار هذه من أي لديك كان إذا سي. الكبد التهاب لعدوى

آالت.أو أدوات أي استخدام أو بالقيادة تقم

الالكتوزعلى يحتوي ®سوفوداك
تحدث  ، )الالكتوزمثل (السكريات بعض تتحمل ال أنك طبيبك أخبرك إذا

.®سوفوداك.تناول قبل طبيبك إلى

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

النشرة.هذه في مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك

®سوفوداكتأخذ كيف 3.

أو طبيبك استشر طبيبك. أخبرك كما تماماً المسعف هذا دائماً تناول

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي

®سوفوداكتخزين كيفية 5.

®سوفوداكمتجر األطفال. أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ
الغرفةفي والرطوبة الضوء من محمي

مئويةدرجة 30 من أقل حرارة درجة

العبوة علبة على المذكور الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

نفس من األخير اليوم هو الصالحية انتهاء تاريخ . "EXP"بعد زجاجةو

الشهر.

األصلية.الزجاجة في يحفظ

مفقوداًأو مكسوراً الزجاجة فتحة فوق الموجود الختم كان إذا تستخدمه ال

المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

تستخدمها. تعد لم التي األدوية من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد

بهاالموصى الجرعة
ابتلع . ®سوفوداكاليومفي مرة واحد قرص هيبها الموصي الجرعة

للغاية. مزعج طعمه ألن القرص تسحق أو تمضغ ال كاملة. األقراص

®سوفوداك
وجبة.بدون أو مع تناوله يمكن

على يؤثر مما ، ®سوفوداكمع تتفاعل أن يمكن األخرى األدوية بعض

األدوية ، هذه من أياً تتناول كنت إذا جسمك. في ®سوفوداكمستويات

أن من للتأكد ®سوفوداكمن اليومية جرعتك تغيير طبيبك يقرر فقد

لك.بالنسبة وفعال آمن العالج

الكبد التهاب عدوى ضد أخرى أدوية مع استخدامها يمكن ®سوفوداكمنذ

C ،  أي لديك كان إذا األدوية. بهذه الخاصة العبوة منشورات قراءة يرجى

الصيدلي.أو طبيبك اسأل أسئلة ،

®سوفوداكتأخذ الوقت من كم
بأخذها.طبيبك أخبرك لطالما ®سوفوداكتناول من تأكد

مدة ستعتمد أسبوعاً. 24 أو 12 إما سيكون ®سوفوداكمع عالجك مدة

الكبد التهاب لعدوى سابقاً عالجاً تلقيت قد كنت إذا ما على عالجك

.®سوفوداكمع ستتناولها التي األخرى واألدوية الكبد ، وحالة سي ،

®سوفوداكما أخرى ومعلومات العبوة محتويات 6.
علىيحتوي

ثنائي شكل على (داكالتاسفير مجم 60 على مغلف قرص كل يحتوي

سوفوسبوفير.مجم 400 و  )هيدروكلوريد

أخرى:مكونات

مانيتول ،الجريزوفولفين ، السليلوز اللوحي:الجهاز قلب-

وستيرات  )(E551السيليكون أكسيد وثاني كروسكارميلوز الصوديوم

المغنيسيوم.
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إيرانطهران ، ينبغيمما ®سوفوداكمن المزيد تناولت إذا

به أوصى مما أكثر أقراص ®سوفوداكمن المزيد بالخطأ تناولت إذا

للحصول مستشفى بأقرب اتصل أو الفور على بطبيبك اتصل طبيبك ،

وصف من تتمكن حتى معك اللوحي الجهاز بزجاجة احتفظ المشورة. على

بسهولة.تناولته ما
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®سوفوداكتناول نسيت إذا

الدواء.هذا من جرعة تفوت أال المهم من

الفائتةالجرعة خذ ، ®سوفوداكمن جرعة نسيت إذا


