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ديزموبريسين
)in) press moe des'كـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

كمية الجسم فيها ينتج حالة  ؛ "الماءسكري ("الكاذب السكري مرض من معين نوع أعراض على للسيطرة ديزموبريسين يستخدم

من طبيعية غير كبيرة كمية ومرور المفرط العطش على للسيطرة أيضاً ديزموبريسين يستخدم . )البولمن طبيعي غير بشكل كبيرة

في التبول في للتحكم أيضاً ديزموبريسين يستخدم الجراحة. من معينة أنواع بعد أو الرأس في إصابة بعد تحدث قد التي البول

هرمون وهو فاسوبريسين ، استبدال طريق عن يعمل وهو الهرمونات. تسمى األدوية من فئة إلى ديزموبريسين ينتمي الفراش.

والملح.الماء كمية موازنة في للمساعدة الجسم في عادة ينتج

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

استخدام عند اليوم. في مرات ثالث إلى مرتين تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز ديزموبريسين يأتي

ديسموبريسين تأخذ أن حاول النوم. وقت في يومياً واحدة مرة تناوله يتم ما عادة فإنه الفراش ، في التبول لعالج الديسموبريسين

أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً  )األوقات(الوقت نفس في

وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط ديسموبريسين خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي

طبيبك.

بعناية.التعليمات هذه اتبع تدريجيا.ً جرعتك ويزيد ديزموبريسين من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ قد

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات أحياناً الدواء هذا يوصف

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

الديسموبريسين ،تناول قبل

أقراص مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو ديسموبريسين ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل ديسموبريسين.

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

 ،Pamelor(  ، nortriptyline )Aventylمثلاالكتئاب مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

imipramine )Tofranil( ، doxepin )Sinequan( ، desipramine )Norpramin( ، clomipramine )Anafranil(  ، 

amoxapine ، amitriptyline، 
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(لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير من وغيره األسبرين  ؛ )سورمونتيل(وتريمبيرامين  ، )فيفاكتيل(بروتريبتيلين
تيجريتول(كاربامازيبين  ؛ )ونابروسينأليف (ونابروكسين  )موترينأدفيل ، (إيبوبروفين مثل  )الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات

فلودروكورتيزون.  ؛ )ديكلوميسين(ديميكلوسيكلين كلوفيبرات.  ؛ )ديابينيز(كلوربروباميد  ؛ )سونازينثورازين ، (كلوربرومازين  ؛ )

مثبطات  ؛ )ديتروبان(أوكسيبوتينين لأللم ؛  )األفيونية(المخدرة األدوية  ؛ )اسكاليث(الليثيوم  ؛ )الميكتال(الموتريجين الهيبارين.

 ، )سارافيمبروزاك ، (فلوكستين  ، )ليكسابرو(إسيتالوبرام  ، )سيليكسا(سيتالوبرام مثل  )(SSRIsاالنتقائية السيروتونين امتصاص

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )بيتيست(واليوريا  ؛ )زولوفت(وسيرترالين  ، )باكسيل(باروكسيتين فلوفوكسامين ،

ديسموبريسين ،مع أيضاً األخرى األدوية تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

أن المحتمل من دمك. في الصوديوم مستوى انخفاض أو الكلى في مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

ديسموبريسين.تناول بعدم طبيبك يخبرك

أو الشديد بالعطش الشعور لك تسبب حالة أي أو منه ، عانيت أن سبق أو الدم ضغط ارتفاع من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

القلب.أمراض أو الكيسي التليف

إذا إسهال ؛ أو قيء أو حمى أو عدوى من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر الفراش ، في التبول لعالج ديزموبريسين تتناول كنت إذا

من المزيد شرب إلى تحتاج قد المعتاد. من أكثر الرياضة لممارسة تخطط كنت إذا أو عادي ؛ غير بشكل حاراً الطقس كان

خطيراً ، أمراً الديسموبريسين تناول أثناء السوائل من الكثير شرب يكون قد المواقف. هذه في المعتاد من أكثر السوائل

مؤقتاً.الديسموبريسين تناول عن بالتوقف طبيبك يخبرك أن المحتمل من لذلك

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

بطبيبك.

عادة السن كبار يتناول أال يجب أكبر. أو عاماً 65 عمرك كان إذا ديسموبريسين تناول وفوائد مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الحالة.نفس لعالج استخدامها يمكن التي األخرى األدوية مثل فعاالً أو آمناً ليس ألنه الديزموبريسين

الديسموبريسين.تناول أثناء الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام عن طبيبك اسأل

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

التبول لعالج ديزموبريسين تتناول كنت إذا بالديسموبريسين. عالجك أثناء تشربها التي السوائل كمية من بالحد طبيبك يخبرك قد

8 وبعد الديسموبريسين تناول قبل األقل على واحدة ساعة لمدة الشرب بتجنب طبيبك يخبرك أن المحتمل فمن الفراش ، في

الخطيرة.الجانبية اآلثار لمنع بعناية طبيبك تعليمات اتبع الديسموبريسين. تناول من األقل على ساعات

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت 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

شديدة التالية األعراض من أي كانت إذا بطبيبك اتصل جانبية. آثاراً ديزموبريسين يسبب قد
تختفي:ال أو

إسهال

طبيعيغير تفكير
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الفور:على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. الجانبية اآلثار بعض تكون قد

غثيان

التقيؤ

الشهيةفقدان

الوزنزيادة

الراسصداع

التهيج

األرق

الشديدالتعب

ارتباك

الفعلردود تباطؤ

التشنجاتأو التشنجات أو العضالت ضعف

)موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة

النوبات

الزمنمن لفترة الوعي فقدان

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي واجهت إذا طبيبك أخبر أخرى. جانبية آثاراً ديزموبريسين 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

الغرفة ، حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

والرطوبة.والضوء الحرارة عن بعيداً

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

منطقتك
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/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع اجتماعي. تواصل

c4Rm4p ]http://goo.gl/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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

ارتباك

النعاس

الراسصداع

التبولصعوبة

المفاجئةالوزن زيادة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

للديسموبريسين.

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل بك. الخاص الدواء يستخدم 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

DDAVP®

2018/10/15- مراجعة آخر

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
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األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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