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دارونافير
)veer) 'a roon daباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

أو  )Norvir( ritonavirمثل )الجسمفي األخرى األدوية كمية من يزيد دواء (الدوائية الحرائك معزز مع  Darunavirيستخدم

cobicistat )Tybost(  ،  البشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج أخرى وأدويةHIV)(  وما العمر من 3 واألطفال البالغين لدى

نقص فيروس كمية تقليل طريق عن يعمل وهو البروتيني. األنزيم مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي دارونافير فوق.

في فرصتك من يقلل قد أنه إال البشرية ، المناعة نقص فيروس يعالج ال دارونافير أن من الرغم على الدم. في البشرية المناعة

أو الخطيرة العدوى مثل البشرية المناعة نقص بفيروس المرتبطة واألمراض  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص بمتالزمة اإلصابة

تقليل إلى الحياة نمط على أخرى تغييرات وإجراء اآلمن الجنس ممارسة مع جنب إلى جنباً األدوية هذه تناول يؤدي قد السرطان.

آخرين.أشخاص إلى البشرية المناعة نقص فيروس نقل خطر

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

مرة ريتونافير ومع الطعام مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ  )سائل(فموي ومعلق أقراص شكل على  Darunavirيأتي

اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في دارونافير خذ اليوم. في واحدة مرة الكوبيسيستات ومع الطعام مع أو اليوم في مرتين أو

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

darunavir  ًطبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماما

كوبيسيستات.أو ريتونافير بدون دارونافير تأخذ ال

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة ؛ الكبسوالت   /األقراصابتالع

لسحب الدواء مع تأتي التي الفموية الجرعات حقنة استخدم بالتساوي. الدواء لخلط استخدام كل قبل جيداً المعلق برج قم

جيداً تجف واتركها بالماء المحقنة اغسل المحقنة. من مباشرة التعليق ابتالع يمكنك الزجاجة. من المعلق من المناسبة الكمية

االستخدام.بعد

التي األدوية جميع تناول يتم أن المهم من كامل. بنظام إعطاؤه دائماً ويجب بمفرده البشرية المناعة نقص فيروس عدوى .أيضاً

في استمر العدوى. على للسيطرة العمل في األدوية تستمر حتى معاً البشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج طبيبك يصفها

أو دارونافير تناول عن توقفت إذا طبيبك. مع التحدث دون دارونافير تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى دارونافير تناول

من المزيد على احصل النفاد ، في دارونافير من مخزونك يبدأ عندما العالج. في صعوبة أكثر حالتك تصبح فقد الجرعات ، تخطيت

Darunavirيعالج ال يعالجها. ال لكنه البشرية المناعة نقص فيروس على يسيطر  Darunavirالصيدلي أو طبيبك
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للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

الدواءلهذا استخدامات هناك

عن تعرضوا الذين األشخاص من غيرهم أو الصحية الرعاية مجال في العاملين في العدوى لمنع أحياناً  Darunavirيستخدم كما

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث البشرية. المناعة نقص لفيروس الخطأ طريق

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

دارونافير ،تناول قبل

المكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو السلفا أدوية أو دارونافير تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

إذا مما متأكداً تكن لم إذا أو بالمكونات قائمة على الحصول الصيدلي من اطلب المعلق. أو دارونافير أقراص في الموجودة

السلفا.دواء هو منه حساسية لديك الذي الدواء كان

الواليات في متوفر غير ( )(Propulsidسيسابريد  ؛ )أوروكساترال(الفوزوسين التالية: األدوية من أياً تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

 ، 45DHE (هيدروإرغوتامين ثنائي مثل اإلرغوتامين أدوية  ؛ )زيباتير(غرازوبريفير   /الباسفير ؛ )ملتق(درونيدارون  ؛ )المتحدة

 ؛ )جوكستابيد(لوميتابيد  ؛ )ميثيرجين(وميثيلرجونوفين  ، )ميغرجوتفي كافيرغوت ، في إرغومار ، (اإلرغوتامين  ، )ميغرانال

رانكسا(رانوالزين  ؛ )أوراب(بيموزيد  ؛ )الفمطريق عن يعُطى (ميدازوالم  ، )التودا(لوراسيدون  ؛ )أدفيكورفي ميفاكور ، (لوفاستاتين

 ؛ )الرئةألمراض المستخدمة  Revatioماركة فقط (سيلدينافيل  ؛ )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )

تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )هالسيون(تريازوالم أو جون؛ سانت نبتة  ؛ )فيتورينفي زوكور ، (سيمفاستاتين

 ،)بروبينيسيدكول-في ميتيجار ، كولكريس ، (الكولشيسين وتتناول الكبد أو الكلى أمراض من تعاني كنت إذا أيضاً ، دارونافير.

مضادات  ؛ )جانتوفينكومادين ، (وارفارين  ، )زارلتو(ريفاروكسابان  ، )إليكويس(أبيكسابان مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

و  ، )HCT Lopressorفي  ، Dutoprolفي  ، Coreg(  XL) Toprol ، Lopressor( metoprolol، carvedilolمثل بيتا حاصرات  ؛ )كوارتيم(لوميفانترين   /أرتيميثير ؛ )فيفند(وفوريكونازول  ، )نوكسافيل(بوساكونازول  ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول مثل الفطريات

timolol Istalol) ، Betimol ،  فيCombigan ،  فيCosopt ، وغيرها( بيتاميثازون.  ؛boceprevir ) المتحدة ؛ الواليات في متوفراً يعد لمVictrelis( بوسنتان  ؛)تراكلير( بوديزونيد  ؛Uceris) ، Pulmicort ، Entocort ، سوبوكسون ، في بوترانس ، بوبرينكس ، بيلبوكا ، (البوبرينورفين  ؛ )وغيرها

سي ، سي أداالت (نيفيديبين  ، )كاردين(نيكارديبين  ، )بلينديل(فيلوديبين  ، )وغيرهاديلتزاك ، تي ، إكس كارتيا ، دي ، سي كارديزم (ديلتيازيم  ، )كاديتفي نورفاسك ، (أملوديبين مثل الكالسيوم قنوات حاصرات بوسبيرون.  ؛ )زوبسولفسوبوكسون ، بونافيل ، (النالوكسون   /البوبرينورفين؛ )اآلخرين

)كادويتفي ليبيتور ، (أتورفاستاتين مثل  )الستاتينات(للكوليسترول الخافضة األدوية  ؛ Kit(  vincristine )Marqiboو vinblastineو   )Tasigna( nilotinibو  )Sprycel( dasatinibمثلالكيميائي العالج أدوية بعض  ؛ )تاركافي فيريالن ، كوفرا ، كاالن ، (فيراباميل و  ، )بروكاردياآر ، سي أفيبيتاب

 )زولوفت(وسيرترالين  )وبيكسيفاوباكسيل بريسديل (وباروكستين ونورتريبتيلين وإيميبرامين  )نوربرامين(وديسيبرامين أميتريبتيلين مثل االكتئاب لعالج األدوية بعض  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين  ؛ )ألفيسكو(سيكليسونيد  ؛ )كريستور(وروسيوفاستاتين  ، )برافاشول(برافاستاتين  ،

متوفرة تعد لم (وسيميبريفير  )مافيريت(بيبرنتاسفير   /جليكابريفيرمثل  )(HCVسي الوبائي الكبد التهاب لفيروس األدوية بعض  ؛ )Advairفي  ، Flonase ، (Floventفلوتيكاسون  ؛ )سوبسيسدوريجسيك ، أبسترال ، (الفنتانيل إستازوالم.  ؛ )فاليومدياستات ، (ديازيبام ديكساميثازون. وترازودون ؛

الغرسات ، أو الحلقات ، أو اللصقات ، أو الحمل ، منع حبوب ( )االستروجين(الهرمونية الحمل موانع  ؛ )إنفيراس(وساكوينافير  ، )سيلزنتري(مارافيروك  ، )كاليترا(ريتونافير   /لوبينافير ، )كريكسيفان(إندينافير ذلك في بما البشرية المناعة نقص لفيروس األخرى األدوية  ؛ )أوليسيوالمتحدة ؛ الواليات في

في (والكينيدين  ، )ريثمول(البروبافينون المكسيليتين ،  ، )الزيلوكائين(الليدوكائين الفليكاينيد ،  ، )نورباس(الديسوبيراميد  ، )النوكسين(الديجوكسين  ، )المتحدةالواليات في متوفراً يعد لم (البيبريديل  ، )باسيروننيكسترون ، (األميودارون ذلك في بما القلب ضربات انتظام لعدم األدوية  ؛ )الحقنأو

بما البشرية المناعة نقص لفيروس األخرى األدوية  ؛ )أوليسيوالمتحدة ؛ الواليات في متوفرة تعد لم (وسيميبريفير  )مافيريت(بيبرنتاسفير   /جليكابريفيرمثل  )(HCVسي الوبائي الكبد التهاب لفيروس األدوية بعض  ؛ )Advairفي  ، Flonase ، (Floventفلوتيكاسون  ؛ )Subsys ؛ ) )نيويديكستول

نيكسترون ، (األميودارون ذلك في بما القلب ضربات انتظام لعدم األدوية  ؛ )الحقنأو الغرسات ، أو الحلقات ، أو اللصقات ، أو الحمل ، منع حبوب ( )االستروجين(الهرمونية الحمل موانع  ؛ )إنفيراس(وساكوينافير  ، )سيلزنتري(مارافيروك  ، )كاليترا(ريتونافير   /لوبينافير ، )كريكسيفان(إندينافير ذلك في

 ؛ )Advairفي  ، Flonase ، (Floventفلوتيكاسون  ؛ )Subsys ؛ ) )نيويديكستولفي (والكينيدين  ، )ريثمول(البروبافينون المكسيليتين ،  ، )الزيلوكائين(الليدوكائين الفليكاينيد ،  ، )نورباس(الديسوبيراميد  ، )النوكسين(الديجوكسين  ، )المتحدةالواليات في متوفراً يعد لم (البيبريديل  ، )باسيرون

سيلزنتري(مارافيروك  ، )كاليترا(ريتونافير   /لوبينافير ، )كريكسيفان(إندينافير ذلك في بما البشرية المناعة نقص لفيروس األخرى األدوية  ؛ )أوليسيوالمتحدة ؛ الواليات في متوفرة تعد لم (وسيميبريفير  )مافيريت(بيبرنتاسفير   /جليكابريفيرمثل  )(HCVسي الوبائي الكبد التهاب لفيروس األدوية بعض

(الديجوكسين  ، )المتحدةالواليات في متوفراً يعد لم (البيبريديل  ، )باسيروننيكسترون ، (األميودارون ذلك في بما القلب ضربات انتظام لعدم األدوية  ؛ )الحقنأو الغرسات ، أو الحلقات ، أو اللصقات ، أو الحمل ، منع حبوب ( )االستروجين(الهرمونية الحمل موانع  ؛ )إنفيراس(وساكوينافير  ، )

الواليات في متوفرة تعد لم (وسيميبريفير  )مافيريت(بيبرنتاسفير   /جليكابريفيرمثل  )(HCVسي الوبائي الكبد التهاب لفيروس األدوية بعض  ؛ ) )نيويديكستولفي (والكينيدين  ، )ريثمول(البروبافينون المكسيليتين ،  ، )الزيلوكائين(الليدوكائين الفليكاينيد ،  ، )نورباس(الديسوبيراميد  ، )النوكسين

 ؛ )الحقنأو الغرسات ، أو الحلقات ، أو اللصقات ، أو الحمل ، منع حبوب ( )االستروجين(الهرمونية الحمل موانع  ؛ )إنفيراس(وساكوينافير  ، )سيلزنتري(مارافيروك  ، )كاليترا(ريتونافير   /لوبينافير ، )كريكسيفان(إندينافير ذلك في بما البشرية المناعة نقص لفيروس األخرى األدوية  ؛ )أوليسيوالمتحدة ؛

نيويديكستولفي (والكينيدين  ، )ريثمول(البروبافينون المكسيليتين ،  ، )الزيلوكائين(الليدوكائين الفليكاينيد ،  ، )نورباس(الديسوبيراميد  ، )النوكسين(الديجوكسين  ، )المتحدةالواليات في متوفراً يعد لم (البيبريديل  ، )باسيروننيكسترون ، (األميودارون ذلك في بما القلب ضربات انتظام لعدم األدوية

(مارافيروك  ، )كاليترا(ريتونافير   /لوبينافير ، )كريكسيفان(إندينافير ذلك في بما البشرية المناعة نقص لفيروس األخرى األدوية  ؛ )أوليسيوالمتحدة ؛ الواليات في متوفرة تعد لم (وسيميبريفير  )مافيريت(بيبرنتاسفير   /جليكابريفيرمثل  )(HCVسي الوبائي الكبد التهاب لفيروس األدوية بعض  ؛ ) )

(الديجوكسين  ، )المتحدةالواليات في متوفراً يعد لم (البيبريديل  ، )باسيروننيكسترون ، (األميودارون ذلك في بما القلب ضربات انتظام لعدم األدوية  ؛ )الحقنأو الغرسات ، أو الحلقات ، أو اللصقات ، أو الحمل ، منع حبوب ( )االستروجين(الهرمونية الحمل موانع  ؛ )إنفيراس(وساكوينافير  ، )سيلزنتري

ضربات انتظام لعدم األدوية  ؛ )الحقنأو الغرسات ، أو الحلقات ، أو اللصقات ، أو الحمل ، منع حبوب ( )االستروجين(الهرمونية الحمل موانع  ؛ ) )نيويديكستولفي (والكينيدين  ، )ريثمول(البروبافينون المكسيليتين ،  ، )الزيلوكائين(الليدوكائين الفليكاينيد ،  ، )نورباس(الديسوبيراميد  ، )النوكسين

الهرمونية الحمل موانع  ؛ ) )نيويديكستولفي (والكينيدين  ، )ريثمول(البروبافينون المكسيليتين ،  ، )الزيلوكائين(الليدوكائين الفليكاينيد ،  ، )نورباس(الديسوبيراميد  ، )النوكسين(الديجوكسين  ، )المتحدةالواليات في متوفراً يعد لم (البيبريديل  ، )باسيروننيكسترون ، (األميودارون ذلك في بما القلب

الفليكاينيد ،  ، )نورباس(الديسوبيراميد  ، )النوكسين(الديجوكسين  ، )المتحدةالواليات في متوفراً يعد لم (البيبريديل  ، )باسيروننيكسترون ، (األميودارون ذلك في بما القلب ضربات انتظام لعدم األدوية  ؛ )الحقنأو الغرسات ، أو الحلقات ، أو اللصقات ، أو الحمل ، منع حبوب ( )االستروجين(

 ؛) )نيويديكستولفي (والكينيدين  ، )ريثمول(البروبافينون المكسيليتين ،  ، )الزيلوكائين(الليدوكائين
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الفينوباربيتال ،  ، )كلونوبين(كلونازيبام  ، )وغيرهاتيجريتول ، إيكيترو ، كارباترول ، (كاربامازيبين مثل للنوبات األدوية بعض

)سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين مثل المناعة جهاز تثبط التي األدوية بعض  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين
(الميثادون  ؛ )بروغرافإل ، إكس أستاغراف (وتاكروليموس  ، )راباميون(سيروليموس  ، )زورتريسأفينيتور ، (إيفيروليموس  ،

بعض  ؛ )(Xtampzaكسيكودون  ؛ )بريلوسيك(أوميبرازول  ؛ )أسمانيكس(موميتازون بريدنيزولون. ميثيل  ؛ )ميثادوزدولوفين ،

(سيلدينافيل  ، )ستيندرا(أفانافيل مثل االنتصاب ضعف عالج في المستخدمة  )5PDE-مثبطات (الفوسفوديستيراز مثبطات
 ؛ )سيروكويل(كيوتيابين  ؛ )رايوس(بريدنيزون البيرفينازين.  ؛ )ستاكسينليفيترا ، (وفاردينافيل  ، )سياليس(تاداالفيل  ، )فياجرا

(تاداالفيل  ؛ )Advairفي  ، (Sereventسالميتيرول  ؛ )ريسبردال(ريسبيريدون  ؛ )بريفتين(ريفابنتين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين
زولبيديم ، أمبيان ، (وزولبيديم  ؛ )ناساكورت(تريامسينولون  ؛ )كونزيب(ترامادول  ؛ )بريلينتا(تيكاجريلور ثيوريدازين.  ؛ )أدسيركا

تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، darunavirمع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد . )إنترميزو

عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى

الجانبية.اآلثار

دارونافير.تناول من ساعتين بعد أو واحدة ساعة قبل خذها  ، )فيديكس(ديدانوزين تتناول كنت إذا

يتخثر ال الذي النزيف اضطراب (الهيموفيليا الدم ؛ في السكر نسبة ارتفاع أو السكري مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

أي أو  ، )الكبدأنسجة تندب يسبب مرض (الكبد تليف  ، )فيروسعن الناجم الكبد تورم (الكبد التهاب  ؛ )صحيحبشكل الدم فيه

تسبب قد فيروسية عدوى  ؛ (CMVللخاليا المضخم الفيروس مثل وتختفي تأتي أو تختفي ال عدوى أو آخر ؛ كبدي مرض

قد بكتيرية عدوى  ؛ (MACالطيرية المتفطرة معقد مرض  ، )المناعةجهاز في ضعف من يعانون الذين المرضى لدى أعراضاً

.)الرئةعدوى من نوع (السل أو الرئوي االلتهاب أو  )باإليدزالمصابون األشخاص في خطيرة أعراضاً تسبب

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

دارونافير.تتناول أو البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً كنت إذا ترضع ال بطبيبك.

أو الحقن ، الحلقات ، اللصقات ، الحمل ، منع حبوب (الهرمونية الحمل موانع فعالية من يقلل قد دارونافير أن تعلم أن يجب

من المنوية الحيوانات يمنع جهاز (الحاجز طريقة مثل الهرمونية غير الحمل منع وسائل حول طبيبك إلى تحدث . )الغرسات

اختيار في مساعدتك طبيبك من اطلب الدواء. هذا تناول أثناء الحمل لمنع  )األنثويالعازل أو الذكري الواقي مثل الرحم دخول

تناسبك.التي النسل تحديد طريقة

والصدر والرقبة الظهر وأعلى الثديين مثل جسمك من مختلفة مناطق إلى تنتقل أو تزداد قد جسمك دهون أن تعلم أن يجب

والوجه.والذراعين الساقين من الدهون فقدان أيضاً يحدث أن يمكن المعدة. ومنطقة

تكن لم لو حتى الدواء ، هذا تناول أثناء  )الدمفي السكر نسبة في زيادة (الدم في السكر ارتفاع من تعاني قد أنك تعلم أن يجب

الشديد ، العطش دارونافير: تناول أثناء التالية األعراض من أي لديك كان إذا الفور على طبيبك أخبر بالفعل. بالسكري مصاباً

هذه من أي ظهور بمجرد بطبيبك االتصال جداً المهم من الضعف. أو الرؤية ، وضوح عدم الشديد ، الجوع التبول ، كثرة

يصبح قد الكيتوني. الحماض تسمى خطيرة حالة يسبب أن يمكن عالجها يتم ال التي الدم في السكر نسبة ارتفاع ألن األعراض ،

والغثيان الفم ، جفاف الكيتوني: الحماض أعراض تشمل مبكرة. مرحلة في عالجه يتم لم إذا للحياة مهدداً الكيتوني الحماض

الوعي.وانخفاض الفواكه ، برائحة والتنفس التنفس ، وضيق والقيء ،

في ويبدأ قوة المناعي جهازك يزداد قد البشرية ، المناعة نقص فيروس عدوى لعالج األدوية تناول أثناء أنه تعلم أن يجب

إذا االلتهابات. تلك أعراض ظهور في هذا يتسبب قد جسمك. في بالفعل موجودة كانت التي األخرى االلتهابات محاربة

طبيبك.إخبار من فتأكد بدارونافير ، عالجك أثناء وقت أي في سوءاً تزداد أو جديدة أعراض لديك كانت

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

يوم كل البشرية ، المناعة نقص فيروس دواء لعالج طبيبك يصفها التي األخرى األدوية وجميع  ، cobicistatتتناول أن المهم من

أي تناول عن تتوقف ال العدوى. عالج في جيد بشكل األدوية عمل عدم في الفائتة الجرعات تتسبب قد منتظم. زمني لجدول وفقاً

طبيبك.مع التحدث دون األدوية هذه من

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

الراسصداع

إسهال

التقيؤ

المعدةفي آالم

إمساك

تناول عن فتوقف األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك واتصل دارونافير

متسرع

الجلدفي تقرحات ظهور أو تقشير

الفمتقرحات

دامعةأو حكة أو منتفخة أو حمراء عيون

المفاصلأو العضالت آالم

حمُى

للعدوىأخرى عالمات أو احمرار أو ألم أو تورم

غثيان

الشديدالتعب

الشهيةفقدان

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

العينينأو الجلد اصفرار

داكنأو شاحب براز

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

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[

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

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

من وللتحقق لك آمن دارونافير تناول أن من للتأكد معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لدارونافير.جسمك استجابة

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

®بريزيستا

2022/01/15- مراجعة آخر
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الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.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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