
المعلوماتوصف على الضوء يسلط
 DEXILANTالستخدام الالزمة المعلومات جميع البارزة النقاط هذه تتضمن ال

.DEXILANTلـ الكاملة الوصفات معلومات انظر وفعالية. بأمان

----------------------واإلحتياطات المحاذير - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

في خبيث ورم وجود تمنع ال  DEXILANTمع العرضية االستجابة المعدة: في خباثة•

)5.1(المعدة.
البروتون مضخة مثبطات عالج يترافق قد : المصاحباإلسهال العسيرةالمطثية•

)5.2(المصاحب. اإلسهال العسيرةالمطثية اإلصابةخطر زيادة مع

ومتعددة طويلة يومية بجرعة البروتون مضخة مثبطات عالج يترافق قد  العظام:كسر•

أو الرسغ أو الورك في العظام بهشاشة المرتبطة بالكسور اإلصابة خطر زيادة مع

)5.3(الفقري. العمود
مع نادر بشكل الدم مغنيسيوم نقص حدوث عن اإلبالغ تم : الدممغنسيوم نقص•

)5.4(البروتون. مضخة بمثبطات المطول العالج

 )DEXILANT )dexlansoprazoleالفمطريق عن لالستخدام اإلصدار متأخرة .كبسوالت

)النسوبرازول(1995 األمريكية: المبدئية الموافقة

-------------------- األخيرة الرئيسية التغييرات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
واإلحتياطاتالمحاذير  ------

االستخدام  )5.2(المصاحب اإلسهال العسيرةالمطثية

مع DEXILANTلـ المتزامن

)5.5(ميثوتريكسات

2012/9

------------------ السلبية الفعل ردود - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2012/5
البطن وآالم اإلسهال : ٪)2(عنها اإلبالغ تم التي شيوعاً األكثر السلبية الفعل ردود  -----------

)6.1(البطن. وانتفاخ والقيء العلوي التنفسي الجهاز والتهاب والغثيان ---------------- واالستخدام المؤشرات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEXILANTالبروتون لمضخة مثبط  هو ( )PPIلـ :موصوف --------

)EE)( .)1.1التآكلي المريء التهاب درجات جميع شفاء•
)1.2(المعوية. الحموضة وتخفيف  EEشفاء على الحفاظ•
)جيرد(التآكلي غير المريئي المعدي الجزر بمرض المرتبطة المعدة حرقة عالج•

.)1.3(

 Inc، Americaبشركة اتصل المعكوسة ، الفعل ردود عن لإلبالغ

Pharmaceuticals Takeda . 7-(825-877-33271 -)1-877الرقم على TAKEDA  أو

FDA  1-800-1088-الرقم علىFDA  أوmedwatch/www.fda.gov.

----------------------واالدارة الجرعة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

)2.1(أسابيع. 8 إلى تصل لمدة يومياً واحدة مرة مجم EE : 60شفاء•
-------------األدوية----------------- تفاعل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

قد الجهازية أتازانافير تركيزات ألن  DEXILANTمع تشارك ال : أتازنافير•

)7.1(كبير. بشكل تنخفض

األمبيسلين إسترات مثل (الهيدروجيني األس على المعتمد االمتصاص ذات األدوية•

امتصاص مع  DEXILANTيتداخل قد : )والكيتوكونازولالحديد وأمالح والديجوكسين

)7.1(البيولوجي. للتوافر مهماً المعدة في الهيدروجيني األس يكون التي األدوية

مراقبة إلى المصاحب الوارفارين يتناولون الذين المرضى يحتاج قد : الوارفارين•

)7.2(البروثرومبين. ووقت  )(INRالموحدة الدولية النسبة في الزيادات

عقار تركيز زيادة إلى المصاحب تاكروليماس عقار استخدام يؤدي قد : تاكروليموس•

)7.3(الكامل. الدم في تاكروليموس
مصل مستويات من  DEXILANTيزيد قد : ميثوتريكسات•

.)7.5(الميثوتريكسات

)2.1(أشهر. 6 إلى تصل لمدة يومياً واحدة مرة مجم EE : 30تلتئم صيانة•

)2.1(أسابيع. 4 لمدة يوميا ًواحدة مرة مجم 30 : بأعراضالمصحوب غير المريء ارتجاع•

الذين للمرضى اليومية للجرعة أقصى كحد ملغ 30 اعتبارك في ضع : كبدياختالل•

أي إجراء يتم لم . )B) Class Pugh-Childمعتدل كبدي اختالل من يعانون

-C) Class Pughشديد كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى على دراسات

Child( .) ، 8.72.2(
)2.3(الطعام. عن النظر بغض  DEXILANTتناول يمكن•
على ورشها الكبسوالت فتح يمكن ذلك ، من بدال ًكاملة.  DEXILANTابتالع يجب•

)2.3(الفور. على وابتالعها التفاح عصير من كبيرة ملعقة

--------------------والقوة الجرعة أشكال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

الدواء ودليل المرضى استشارات معلومات على للحصول 17 انظر)3(ملغ. 60 و ملغ 30 المتأخر: المفعول ذات الكبسوالت•
2012سبتمبر منقح:والدواء.الغذاء إدارة من المعتمد ------------------------------ موانع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مكوناتمن أي تجاه الحساسية فرط من يعانون الذين المرضى•

)4(صياغة.

ميثوتريكسات17.5 *المحتويات الكامل: الوصف معلومات

واالستخداماالستطبابات

التآكليالمريء التهاب شفاء 1.1

التآكلالمريء التهاب التئام على المحافظة 1.2

بأعراضالمصحوب غير المريئي المعدي االرتجاع مرض 1.3

االستعمالوطريقة الجرعة

محددةسكانية مجموعات في استخدم8

الحمل8.1

المرضعاتاألمهات 8.3

األطفالاستخدام 8.4

الشيخوخةاستخدام 8.5

الكلويالقصور 8.6

الكبديالقصور 8.7

الجرعةفرط

2

بهاالموصى الجرعة 2.1

الكبديالقصور 2.2

ونقاط الجرعة أشكال  مهمةإدارية معلومات 2.3
القوة

10

11

12

3

4

5

وصف

السريريةالصيدلة موانع

واإلحتياطاتالمحاذير

المعدةفي الخبيثة األورام 5.1

المصاحباإلسهال العسيرةالمطثية 5.2

العظامكسر 5.3

الدممغنسيوم نقص 5.4

 الميثوتريكساتمع  DEXILANTلـ المتزامن االستخدام 5.5

العكسيةالتفاعالت

العملآلية 12.1

الدوائيةالديناميكيات 12.2

الدواءحركية 12.3

السريريةغير السموم علم 13

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1

الدراسات  األدويةعلم أو   /والحيوانية السموم علم 13.2
السريرية 14

التآكليالمريء التهاب شفاء 614.1

التآكليالمريء التهاب التئام على المحافظة 14.2

يتم كيف  بأعراضالمصحوب غير المريء ارتجاع 14.3
والمعالجةالتخزين   /التوريد

السريريةالتجارب تجربة 6.1

تفاعل  التسويقبعد ما تجربة 6.2
األدوية 716

17 الهيدروجينياألس على المعتمد لالمتصاص الدوائية الحرائك ذات األدوية 7.1

الوارفارين7.2

تاكروليموس7.3

كلوبيدوجريل7.4

المرضىإرشاد معلومات

مدرجة.غير الكاملة الوصفات معلومات من المحذوفة الفرعية األقسام أو األقسام  *
15من 1 الصفحة

TITLE - DEXLANSOPRAZOLE DR / DEXILANT MEDICATION
PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-dexlansoprazole-dr-dexilant-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/022287s014lbl.pdf


15من 2 الصفحة

أيونكاملةوصفية معلومات

واالستخداماالستطبابات1

التآكليالمريء التهاب شفاء 1.1
أسابيع.8 إلى تصل لمدة  )(EEالتآكلي المريء التهاب درجات جميع من للشفاء  DEXILANTيستخدم

التآكلالمريء التهاب التئام على المحافظة 1.2
أشهر.6 إلى تصل لمدة المعدة حرقة وتخفيف  EEشفاء على للحفاظ  DEXILANTيستخدم

بأعراضالمصحوب غير المريئي المعدي االرتجاع مرض 1.3
أسابيع.4 لمدة  )(GERDالتآكلي غير المريئي المعدي الجزر لمرض المصاحبة الفؤاد حرقة لعالج  DEXILANTيستخدم

االستعمالوطريقة الجرعة2

بهاالموصى الجرعة 2.1
1DEXILANT الجدول في مؤشر كل في االستخدام إرشادات تلخيص يتم البالغين. الستخدام ملغ 60 و ملغ 30 كبسوالت في .متاح

المسكنةالجرعات توصيات 1: الجدول

تكراربهاالموصى الجرعةداللة

أسابيع8 إلى تصل لمدة يومياً واحدة مرةمجمEE60شفاء

EE Healingصيانة
المعويةالحموضة وتخفيف

*يومياواحدة مرةمجم30

للتآكلقابلة غير أعراض

المريءارتجاع

أسابيع4 لمدة يوميا ًواحدة مرةمجم30

أشهر.6 من ألكثر المراقبة الدراسات تمتد لم  *

الكبديالقصور 2.2
اختالل من يعانون الذين للمرضى مجم 30 تبلغ قصوى يومية جرعة اعتبارك في ضع . )A) Class Pugh-Childخفيف كبدي ضعف من يعانون الذين للمرضى  DEXILANTتعديل يلزم ال

(السريري األدوية وعلم  )8.7(محددة فئات في االستخدام انظر [)Class Pugh-Child (Cالشديد الكبدي القصور مرضى على دراسات أي إجراء يتم لم . )B) Class Pugh-Childمعتدل كبدي
12.3[(.

 DEXILANTتناول يمكن  مهمةإدارية معلومات 2.3

كاملة. DEXILANTابتالع يجب الطعام. عن النظر بغض

التالي:النحو على  DEXILANTكبسوالت إعطاء يمكن ذلك ، من بدال ً•

مفتوحةكبسولة-

التفاح.عصير من كبيرة ملعقة على سليمة حبيبات رش-

الحبيبات.مضغ ينبغي ال الفور. على ابتلع -

3
الكبسولة.على مطبوع  "30"و  TAPمع ورمادية زرقاء معتم ، كبسوالت ملغ 30•

الكبسولة.على مطبوع  "60"و  TAPمع زرقاء معتمةّ ، كبسوالت ملغ 60•

القوةونقاط الجرعة أشكال

4
باستخدام والتأق الحساسية فرط عن اإلبالغ تم . )]11(الوصف انظر [DEXILANTالمستحضر مكونات من ألي المعروفة الحساسية فرط من يعانون الذين المرضى في بطالن هو

DEXILANT] 6.1(العكسية التفاعالت انظر[(.

موانع

واإلحتياطاتالمحاذير5

المعدةفي الخبيثة األورام 5.1

المعدة.في خبيث ورم وجود تمنع ال  DEXILANTمع العرضية االستجابة

المصاحباإلسهال العسيرةالمطثية 5.2
خاصة المصاحب ، اإلسهال العسيرةالمطثية اإلصابةخطر زيادة مع يترافق قد  DEXILANTمثل البروتون مضخة مثبطات عالج أن إلى المنشورة المالحظة على القائمة الدراسات تشير

.)]6.2(العكسية التفاعالت انظر [يتحسنال الذي لإلسهال التشخيص هذا في النظر ينبغي المستشفى. في المرضى في

عالجها.يتم التي للحالة المناسبة البروتون مضخة مثبطات عالج من مدة وأقصر جرعة أقل استخدام المرضى على يجب

العظامكسر 5.3
الرسغ أو الورك في العظام بهشاشة المرتبطة بالكسور اإلصابة خطر بزيادة مرتبطاً يكون قد البروتون مضخة مثبطات عالج أن إلى المنشورة المالحظة على القائمة الدراسات من العديد تشير

. )أكثرأو عام لمدة (البروتون مضخة لمثبطات األمد طويل وعالج متعددة ، يومية جرعات أنها على تعريفها تم والتي عالية ، جرعة تلقوا الذين المرضى في الكسر خطر زيادة تم الفقري. العمود أو

المرتبطة بالكسور اإلصابة لخطر المعرضين المرضى إدارة يجب عالجها. يتم التي للحاالت المناسبة البروتون مضخة مثبطات عالج من مدة وأقصر جرعة أقل استخدام المرضى على يجب

.)]6(العكسية والتفاعالت  )2(واإلدارة الجرعة انظر [بهاالمعمول العالج إلرشادات وفقاً العظام بهشاشة

الدممغنسيوم نقص 5.4
بعد الحاالت معظم في األقل ، على أشهر ثالثة لمدة البروتون مضخة بمثبطات عولجوا الذين المرضى في نادر بشكل أعراض ، وبدون بأعراض المصحوب الدم ، مغنسيوم نقص عن اإلبالغ تم

المغنيسيوم استبدال الدم مغنسيوم نقص عالج يتطلب المرضى ، معظم في المرضية. والنوبات القلب ، ضربات انتظام وعدم الكزاز ، الخطيرة الضائرة األحداث تشمل العالج. من عام

البروتون.مضخة مثبطات ووقف

على (الدم مغنسيوم نقص تسبب قد التي األدوية أو الديجوكسين مثل أدوية مع البروتون مضخة مثبطات يتناولون الذين أو طويلة لفترات للعالج يخضعوا أن المتوقع للمرضى بالنسبة

.)]6.2(العكسية التفاعالت انظر [دوريوبشكل البروتون مضخة مثبطات عالج بدء قبل المغنيسيوم مستويات مراقبة في الصحية الرعاية أخصائيو يفكر قد  ، )البولمدرات المثال ، سبيل

3193076المرجعي: الرقم



15من 3 صفحة

الميثوتريكساتمع  DEXILANTلـ المتزامن االستخدام 5.5
مستويات ويطيل يرفع قد  )الميثوتريكساتوصف معلومات انظر عالية ؛ بجرعات أساسي بشكل (الميثوتريكسات مع البروتون مضخة لمثبطات المتزامن االستخدام أن إلى األدبيات تشير

البروتون مضخة لمثبطات مؤقت سحب في النظر يمكن الميثوتريكسات ، من عالية جرعة إعطاء في الميثوتريكسات. تسمم إلى يؤدي قد مما مستقلبه ، أو   /والمصل في الميثوتريكسات

.)]7.5(الدوائية التفاعالت انظر [المرضىبعض لدى

العكسيةالتفاعالت6

السريريةالتجارب تجربة 6.1
بالمعدالت مباشرة مقارنتها يمكن ال ما لدواء السريرية التجارب في لوحظت التي الضار التفاعل معدالت فإن واسع ، نطاق على متفاوتة ظروف ظل في تجُرى السريرية التجارب ألن نظراً

الممارسة.في المالحظة المعدالت تعكس ال وقد آخر لدواء السريرية التجارب في

عالجهم تم مريضاً 203 و األقل على أشهر 6 لمدة عالجهم تم مريضاً 863 ذلك في بما للرقابة ، خاضعة وغير للرقابة خاضعة سريرية دراسات في مريضاً 4548 في  DEXILANTسالمة تقييم تم

سريرية تجارب ست إجراء تم أخرى. أعراق 3٪ و آسيويون ، 4٪ أسود ، 8٪ قوقازيون ، 85٪ إناث ، 54٪  ، ً)عاما48 العمر متوسط   (عاماً 90 إلى 18 من المرضى أعمار تراوحت واحد. عام لمدة

مريضاً 2218 و  ، mg  30DEXILANTعلى مريضاً 455 و وهمي ، بدواء مريضاً 896 شملت والتي المريئي ، المعدي واالرتجاع الملتئم ،  EEعلى والحفاظ  ، EEلعالج شواهد ذات معشاة

يوميا.واحدة مرة  mg  30lansoprazoleعلى مريضاً 1363 و  ، mg  60DEXILANTعلى

عنهااإلبالغ تم التي شيوعاً األكثر العكسية التفاعالت

2.الجدول في معروضة للرقابة الخاضعة الدراسات في الوهمي العالج من  DEXILANTلـ أعلى حدوث عند حدثت التي  ٪)2 (≥شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت

للرقابةالخاضعة الدراسات في العكسية التفاعالت حدوث 2: الجدول

مسهلالوهمي
مجم30

)455 =العدد (

٪

مسهل
مجم60

)2218 =العدد (

٪

مسهل
المجموع

)2621 =العدد (

٪

النسوبرازول
مجم30

)1363 =العدد (

٪
)896 =العدد (

٪ سلبيفعل رد

2.95.14.74.83.2إسهال

3.53.54.04.02.6بطنوجع

2.63.32.82.91.8غثيان

العلويالتنفسي الجهاز

عدوى

0.82.91.71.90.8

0.82.21.41.61.1التقيؤ

0.62.61.41.61.2انتفاخ

التوقفعن الناتجة السلبية الفعل ردود

.0.7( DEXILANT٪ـ )بالعالج عن التوقف إلى أدى الذي شيوعاً األكثر الضار التفاعل هو اإلسهال كان للرقابة ، الخاضعة السريرية الدراسات في

األخرىالعكسية التفاعالت

والجهاز الدم اضطرابات  الجسم:نظام حسب أدناه مذكورة ٪ 2 من أقل حدوث عند للرقابة الخاضعة الدراسات في عنها اإلبالغ تم التي األخرى الضائرة التفاعالت

اللمفيةالعقد تضخم الدم ، فقر الليمفاوي:

 القلبدقات انتظام عدم القلب ، خفقان القلب ، عضلة احتشاء وذمة ، الصدر ، ألم القلب ، بطء القلب ، ضربات انتظام عدم الصدرية ، الذبحة القلب:اضطرابات

الدرقيةالغدة تضخم الصماء:الغدد اضطرابات  الدواراألذن ، طنين األذن ، آالم والمتاهة:األذن اضطرابات

العينتورم العين ، تهيج العين:اضطرابات

المجهري ، القولون التهاب النفس ، رائحة طبيعية ، غير األمعاء أصوات البازهر ، باريت ، مريء شرجي ، انزعاج طبيعي ، غير براز البطن ، في ألم البطن ، في ألم الهضمي:الجهاز اضطرابات

الجهاز اضطرابات واألمعاء ، المعدة التهاب المعدة ، التهاب المريء ، التهاب تجشؤ ، األمعاء ، التهاب البلع ، عسر الهضم ، عسر عشر ، االثني التهاب الفم ، جفاف اإلمساك ، القولون ، سليلة

القولون متالزمة المعدة ، إفراغ ضعف بواسير ، دموي ، نزيف دموي ، قيء الهضمي ، الجهاز في وانثقاب تقرحات المريء ، ارتجاع المعوية ، المعدية الحركة فرط اضطرابات الهضمي ،

تهوعمؤلم نزيف المستقيم ، التهاب للفم ، المخاطي الغشاء في تقرحات مخاطي ، براز العصبي ،

واأللم ، والعقيدات ، المخاطي ، الغشاء والتهاب والتهاب ، طبيعي ، غير وشعور وقشعريرة ، الصدر ، في وألم وهن ، ضار ، دوائي تفاعل اإلدارة:الموقع وظروف العامة االضطرابات

والحمى

 الكبدتضخم صفراوي ، تحص الصفراوي ، المغص الصفراوية:الكبدية االضطرابات

الحساسيةفرط المناعي:الجهاز اضطرابات

 والمهبلالفرج عدوى الفيروسية ، العدوى األنفية ، الجيوب التهاب البلعوم ، التهاب الفموي ، الهربس األنفي ، البلعوم التهاب األنفلونزا ، المبيضات ، عدوى واالصابات:االلتهابات

الشمسحروق اإلجرائية ، اآلالم الزائدة ، الجرعات المفاصل ، التواء الكسور ، السقوط ، اإلجرائية:والمضاعفات والتسمم اإلصابة

البوتاسيوم زيادة الدم ، في الجلوكوز نسبة زيادة الدم ، غاسترين زيادة الدم ، في الكرياتينين زيادة البيليروبين ، زيادة   /انخفاض ، ASTزيادة  ، ALTزيادة  ، ALPزيادة المخبرية:الفحوصات

الوزنزيادة الكلي ، البروتين زيادة الدموية ، الصفائح عدد انخفاض طبيعي ، غير الكبد وظائف اختبار الدم ، في

الدمبوتاسيوم نقص الدم ، كالسيوم فرط الشهية ، في تغيرات والتغذية:الغذائي التمثيل اضطرابات

عضليوألم والعظام العضالت وآالم العضالت وتشنجات المفاصل والتهاب المفاصل آالم الضامة:واألنسجة الهيكلية العضلية االضطرابات

التوائمثالثي عصب ألم رعشة ، النفسي ، الحركي النشاط فرط تنمل ، الذاكرة ، ضعف نصفي ، صداع صداع ، دوار ، تشنج ، الذوق ، في تغير العصبي:الجهاز اضطرابات

الكلوية االضطرابات  الجنسيةالرغبة في تغيرات أرق ، اكتئاب ، قلق ، طبيعية ، غير أحالم نفسية:اضطرابات

التبولإلحاح التبول ، عسر والبولية:

الشهريةالدورة واضطراب الطمث ، وغزارة الجماع ، وعسر الطمث ، عسر الثدي:واضطرابات التناسلي الجهاز

الحلقالتهاب التنفسي ، الجهاز احتقان التنفس ، فرط فواق ، التنفس ، في ضيق سعال ، الهوائية ، الشعب التهاب ربو ، شفط ، والمنصف:والصدر التنفسي الجهاز اضطرابات

اضطرابات  شرىجلدية ، آفة جلدي ، طفح حكة ، حمامي ، الجلد ، التهاب الشباب ، حب الجلد:وتحت الجلدية األنسجة اضطرابات

الدمضغط ارتفاع الساخنة ، الهبات العميقة ، األوردة تجلط الدموية:األوعية

السمعية ، الهلوسة المفرطة ، الحساسية : DEXILANTبـ مرتبطة المعالج الطبيب واعتبرها للرقابة خاضعة غير األمد طويلة دراسة في عنها اإلبالغ تم التي اإلضافية السلبية الفعل ردود

فرط النطاقي ، الهربس النقرس ، الجريبات ، التهاب الرعاف ، الصوت ، بحة السكري ، داء الجفاف ، الحاد ، المرارة التهاب المركزية ، السمنة الجراب ، التهاب  ، Bالليمفاوية الغدد سرطان

اللوزتين.التهاب النعاس ، الساقين ، تململ متالزمة المستقيم ، زحز العدالت ، قلة  ، MCHCانخفاض العدالت ، زيادة الدرقية ، الغدة قصور الدم ، شحميات
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التفاعالت قسم  ، lansoprazoleوصف معلومات في  lansoprazoleالزميل مع تحدث ولكن  ، DEXILANTمع مالحظتها تتم لم التي األخرى السلبية الفعل ردود على العثور يمكن

العكسية.

التسويقبعد ما تجربة 6.2
تقدير دائماً الممكن من فليس مؤكد ، غير حجم ذات مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ يتم التفاعالت هذه ألن نظراً . DEXILANTعلى الموافقة أثناء التالية السلبية الفعل ردود تحديد تم

للعقاقير.التعرض مع سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل تواترها

األذن اضطرابات  السببمجهول الصفيحات نقص فرفرية الذاتي ، المناعي االنحاللي الدم فقر الليمفاوي:والجهاز الدم اضطرابات

الرؤيةوضوح عدم العين:اضطرابات  الصمموالمتاهة:

البنكرياسوالتهاب الفم وذمة الهضمي:الجهاز اضطرابات

الصفراوية:الكبدية االضطرابات  الوجهوذمة اإلدارة:الموقع وظروف العامة االضطرابات

المخدراتعن الناجم الكبد التهاب

)مميتبعضها (النخري السمي البشرة انحالل جونسون ، ستيفنز متالزمة التقشري ، الجلد التهاب  ، ً)طارئاتدخال ًتتطلب (تأقية صدمة المناعي:الجهاز اضطرابات

الغذائي التمثيل اضطرابات  المصاحباإلسهال العسيرةالمطثية واإلصابات: العدوى

كسر الحركي:الجهاز اضطرابات  الدمصوديوم ونقص الدم مغنسيوم نقص والتغذية:

العظام

االضطرابات  عابرةتروية نقص نوبة الدماغية ، الدموية األوعية حادث العصبي:الجهاز اضطرابات

حادكلوي فشل والبولية:الكلوية

الجلدية األنسجة اضطرابات  الحلقوضيق البلعومية الوذمة والمنصف:والصدر التنفسي الجهاز اضطرابات

البيضالكريات الدموية األوعية التهاب معمم ، جلدي طفح الجلد:وتحت

األدويةتفاعل7

الهيدروجينياألس على المعتمد لالمتصاص الدوائية الحرائك ذات األدوية 7.1

فقدان إلى يؤدي وقد لالمتصاص ، المعدة حمض وجود على يعتمد والذي  atazanavirتدار أن ينبغي ال لذلك ، البشرية. المناعة نقص فيروس مقاومة وتطوير  DEXILANTأتازانافير .مع

DEXILANTيقلل أن المرجح من المعدة. حمض إفراز تثبيط يسبب  DEXILANTبروتياز لمثبط الجهازية التركيزات من كبير بشكل  atazanavir HIVلـ ، العالجي التأثير

أمالح الديجوكسين ، األمبيسلين ، إسترات المثال ، سبيل على (الفم طريق عن الحيوي للتوافر مهماً محدداً المعدي الهيدروجيني الرقم يكون حيث األخرى األدوية امتصاص مع  DEXILANTيتداخل قد

.)الكيتوكونازولالحديد ،

الوارفارين7.2
 INRزيادة عن تقارير هناك كانت ذلك ، ومع . .)12.3(السريرية الصيدلة انظر [INRأو للوارفارين الدوائية الحرائك على  mg  25warfarinو  mg  90DEXILANTلـ المشتركة اإلدارة تؤثر لم

قد الموت. وحتى طبيعي غير نزيف إلى البروثرومبين ووقت  INRفي الزيادات تؤدي قد متزامن. بشكل الوارفارين مع البروتون مضخة مثبطات يتلقون الذين المرضى في البروثرومبين ووقت

البروثرومبين.ووقت  INRلزيادة المراقبة إلى متزامن بشكل  warfarinو  DEXILANTبـ عولجوا الذين المرضى يحتاج

تاكروليموس7.3
التمثيل ضعف أو ضعف من يعانون الذين الزرع مرضى في خاصة تاكروليموس ، عقار من الكاملة الدم مستويات زيادة إلى والتاكروليموس للديكسالنسوبرازول المتزامن التناول يؤدي قد

.CYP2C19لـ الغذائي

كلوبيدوجريل7.4
الدموية الصفائح تثبيط أو  clopidogrelمن النشط للمستقلب التعرض على سريرياً مهم تأثير أي األصحاء األشخاص في  clopidogrelو  dexlansoprazoleلـ المتزامن لإلعطاء يكن لم

ديكسيالنت.من معتمدة بجرعة تناوله عند كلوبيدوجريل عقار جرعة تعديل يلزم ال .)]12.3(السريرية الصيدلة انظر [ clopidogrelعن الناجم

ميثوتريكسات7.5
بجرعات أساسي بشكل (والميثوتريكسات البروتون مضخة لمثبطات المتزامن اإلعطاء أن إلى رجعي بأثر والتحليالت المنشورة ، السكانية الدوائية الحرائك ودراسات الحالة ، تقارير تشير

تفاعل دراسات إجراء يتم لم ذلك ، ومع ميثوتريكسات. هيدروكسي مستقلب أو   /والميثوتريكسات من المصل مستويات ويطيل يرفع قد  )الميثوتريكساتوصف معلومات انظر عالية ؛

.)]5.5(واالحتياطات التحذيرات انظر [البروتونمضخة مثبطات مع الميثوتريكسات من عالية لجرعات رسمية دوائية

8

الحمل8.1

محددةسكانية مجموعات في استخدم

مشوهةتأثيرات

في للديكسالنسوبرازول الحيواني التكاثر دراسات في الجنين على ضارة آثار هناك تكن لم الحوامل. النساء في ديكسالنسوبرازول مع جيدا ًومضبوطة كافية دراسات توجد ال ب. الفئة الحمل:

األمر.لزم إذا فقط الحمل أثناء  DEXILANTاستخدام يجب اإلنسان ، باستجابة دائماً تنبئ ال الحيواني التكاثر دراسات ألن نظراً األرانب.

(البشرية  dexlansoprazoleمن بها الموصى القصوى الجرعة أضعاف 9 من يقرب ما إلى تصل الفم طريق عن  dexlansoprazoleبجرعات األرانب على أجريت التي التكاثر دراسة كشفت
مع الحوامل الفئران على أجريت التي التكاثر دراسات فإن ذلك ، إلى باإلضافة . dexlansoprazoleبسبب للجنين ضرر أو الخصوبة ضعف على دليل وجود عدم عن  ً)يوميامجم 60

جرعة من مرة 16 إلى تصل الفم طريق عن النسوبرازول بجرعات الحوامل األرانب وفي بها الموصى البشرية النسوبرازول جرعة من مرة 40 إلى تصل بجرعات الفم طريق عن النسوبرازول

..)]13.2(اإلكلينيكي غير السموم علم انظر [النزوبرازولبسبب الجنين الخصوبة. على ضرر أو الخصوبة ضعف على دليل أي عن تكشف لم بها الموصى البشرية النسوبرازول

المرضعاتاألمهات 8.3
األدوية من العديد ألن نظراً النزوبرازول. تناول بعد الفئران حليب في موجودة ومستقلباته النسوبرازول فإن ذلك ، ومع األم. حليب في يفُرز ديكسالنسوبرازول كان إذا ما المعروف غير من

اإلرضاع بوقف قرار اتخاذ يجب .)]13.1(اإلكلينيكي غير السموم علم انظر [للفئرانالسرطنة دراسات في لالنسوبرازول الموضحة األورام في التسبب احتمالية وبسبب اإلنسان ، لبن في تفُرز

لألم.الدواء أهمية االعتبار بعين األخذ مع الدواء ، تناول عن التوقف أو

األطفالاستخدام 8.4
.ً)عاما18 من أقل (األطفال مرضى في  DEXILANTوفعالية سالمة إثبات يتم لم
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الشيخوخةاستخدام 8.5

األصغر والمرضى المرضى هؤالء بين الفعالية أو السالمة في عامة اختالفات أي يالحظ لم فوق. وما سنة 65 بين أعمارهم تتراوح المرضى من 11٪ كان  ، DEXILANTلـ السريرية الدراسات في

الحساسية زيادة استبعاد يمكن ال ولكن سناً ، األصغر والمرضى المسنين المرضى بين االستجابات في إحصائية داللة ذات فروقاً عنها اإلبالغ تم التي األخرى السريرية التجارب تحدد ولم سناً ،

..)12.3(السريرية الصيدلة انظر [سناًاألكبر األفراد بعض لدى

الكلويالقصور 8.6
حيث كلوي اختالل من يعانون الذين المرضى في للديكسالنسوبرازول الدوائية الحرائك تغيير يتُوقع ال الكلوي. القصور من يعانون الذين المرضى في  DEXILANTجرعة تعديل يلزم ال

انظر [ديكسالنسوبرازولمن فموية جرعة تناول بعد البول في أصلي دواء أي استرداد يتم وال نشطة ، غير مستقلبات إلى الكبد في واسع نطاق على ديكسالنسوبرازول استقالب يتم

.)]12.3(السريرية الصيدلة

الكبديالقصور 8.7
من يعانون الذين للمرضى االعتبار في  mg  30DEXILANTأخذ يجب . )A) Class Pugh-Childخفيف كبدي اختالل من يعانون الذين للمرضى  DEXILANTجرعة تعديل يلزم ال

.)]12.3(السريرية الصيدلة انظر [)Class Pugh-Child (Cالشديد الكبدي القصور مرضى على دراسات أي إجراء يتم لم . )B) Class Pugh-Childمعتدل كبدي اختالل

الزائدةالجرعة 10
األحداث من غيرها أو الوفاة إلى  mg  300DEXILANTمن الواحدة والجرعة  mg  120DEXILANTمن المتعددة الجرعات تؤد لم . DEXILANTمن كبيرة زائدة جرعة عن تقارير توجد ال

الخطيرة غير الضائرة التفاعالت تشمل . mg  60DEXILANTمن يومياً مرتين جرعات مع باالقتران الدم ضغط الرتفاع خطيرة عكسية أحداث عن اإلبالغ تم فقد ذلك ، ومع الشديدة. الضائرة

غسيل طريق عن الدموية الدورة من ديكسالنسوبرازول إزالة يتُوقع ال الوزن. وفقدان والبلعوم الفم وآالم والكدمات الساخنة الهبات  mg  60DEXILANTمن يومياً مرتين بجرعات لوحظت التي

وداعماً.األعراض من العالج يكون أن يجب زائدة ، جرعة حدوث حالة في الكلى.

الوصف11
 sulfinyl[ -yl[ methyl-2-trifluoroethoxy( pyridin }ر[(- 2 -  (+)هو البروتون ، لمضخة مثبط وهو اإلطالق ، متأخرة كبسوالت   )DEXILANT )dexlansoprazoleفيالنشط العنصر

2،2،2)-4- }]3-methyl( -  1النسوبرازول -مقاوم رهوديكسالنسوبرازول المعدة. حمض إفراز يثبط مركب -بنزيميدازول ، ح) هي: التجريبية صيغته . )-المضاداتسو- رمنراسمي خليطC16ح

14F3هي البنائية الصيغة 369.36. جزيئي :بوزن 2ا3نS

ا

س

ن

ح
ن

CF3ا

CH3ن

ميثان ، كلورو ثنائي ميثانول ، فورماميد ، ميثيل ثنائي في بحرية للذوبان قابل ديكسالنسوبرازول مئوية. درجة 140 عند التحلل مع يذوب تقريباً أبيض إلى أبيض بلوري مسحوق .هو

الهكسان في للذوبان قابلة غير وعمليا الماء ؛ في طفيف بشكل للذوبان وقابل األثير. في طفيف بشكل للذوبان قابل األسيتونتريل. في للذوبان وقابل إيثيل ؛ وخالت إيثانول ،

Dexlansoprazole

الحمضية.الظروف من والقلوية المحايدة الظروف في استقراراً أكثر  Dexlansoprazoleللضوء. تعرضه عند مستقراً ديكسالنسوبرازول يكون

المغلفة المعوية الحبيبات من نوعين من خليط في ديكسالنسوبرازول على الكبسوالت تحتوي الفم. طريق عن لإلعطاء كبسوالت في المتأخر اإلصدار مزدوجة كتركيبة  DEXILANTتوفير يتم

..)12.3(السريرية الصيدلة انظر [الهيدروجينيالرقم على تعتمد مختلفة انحالل أشكال مع

كريات التالية: النشطة غير والمكونات  )فعالمكون (ديكسالنسوبرازول من تتكون مغلفة معوية حبيبات على كبسولة كل تحتوي كبسولة. لكل مجم 60 و مجم 30 بجرعتين:  DEXILANTيتوفر

أسيد ميثاكريليك التلك ، 2910 ، السليلوز بروبيل هيدروكسي السليلوز ، بروبيل هيدروكسي التيتانيوم ، أكسيد ثاني السليلوز ، بروبيل هيدروكسي السكروز ، المغنيسيوم ، كربونات السكر ،

هيدروكسي النشطة: غير التالية المكونات على الكبسولة غالف مكونات تشتمل الغرواني. السيليكون أكسيد وثاني 80 ، سوربات بولي سترات ، إيثيل ثالثي 8000 ، جاليكول البوليمرات

األسود ؛ الحديديك أكسيد على الرمادي اللون يحتوي 2 ؛ رقم  Blue C & FDألمنيوم بحيرة على األزرق اللون يحتوي الكبسولة ، غالف لون على بناء ًالبوتاسيوم. وكلوريد كاراجينان بروبيل ،

التيتانيوم.أكسيد ثاني على يحتوي وكالهما

السريريةالصيدلة 12

العملآلية 12.1
H) لـ محدد تثبيط طريق عن المعدة حمض إفراز تثبط التي البروتون مضخة مثبطات  هوDexlansoprazole+التحديد وجه على العمل خالل من المعدية. الجدارية الخلية .في +،ك

- )ATPaseالحمض إنتاج من األخيرة الخطوة ديكسالنسوبرازول يمنع البروتون ، مضخة على

الدوائيةالديناميكيات 12.2

Antisecretoryنشاط
في ساعة 24 لمدة المعدة داخل الحموضة درجة على أيام خمسة لمدة يومياً واحدة مرة  n  30lansoprazole( mg =23  )أو n  60DEXILANT( mg =20  )تأثيراتتقييم تم

3.الجدول في النتائج تلخيص تم المتقاطعة. الجرعات متعددة دراسة في صحية موضوعات

بعدالخامس اليوم في ساعة 24 لمدة المعدة داخل الحموضة درجة على التأثير 3: الجدول

Lansoprazoleأو  DEXILANTإدارة
مسهل

مجم60

النسوبرازول
مجم30

المعدةداخل الحموضة درجة يعني

4.554.13

4 >المعدةداخل الحموضة لدرجة المئوية النسبة

)ساعات(

7160

3193076المرجعي: الرقم
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)ساعة14 ()ساعة17 (

الجاسترينمصل آثار

متوسط   زاد شهراً. 12 إلى 6 إلى تصل لمدة مريضاً 1023 وفي أسابيع 8 حتى السريرية التجارب في مريضاً 3460 حوالي في الدم في الجاسترين تراكيز على  DEXILANTتأثير تقييم تم

في الجاسترين مستويات متوسط   زاد أشهر ، 6 من ألكثر عولجوا الذين المرضى في مجم. 60 و مجم  30DEXILANT بجرعة العالج أثناء األساس خط من الصيام أثناء الجاسترين تركيزات

من واحد شهر غضون في العالج قبل ما مستويات إلى الدم في الجاسترين مستويات متوسط   عاد العالج. من المتبقية الفترة خالل واستقر العالج من تقريباً األولى الثالثة األشهر خالل الدم

العالج.عن التوقف

)(ECLالمعوية بالخلية الشبيهة الخلوية التأثيرات
12 إلى تصل لمدة مجم 90 أو مجم 60 أو مجم  30DEXILANT بـ عالجهم تم مريضاً 653 من عليها الحصول تم التي المعدة خزعة عينات في  ECLخاليا تضخم عن تقارير هناك تكن لم

شهراً.

سرطانية ، أورام وتشكيل  ECLخاليا تكاثر يليه الملحوظ الدم جسترين فرط لوحظ النسوبرازول ، من اليوم في كيلوجرام لكل مجم 150 إلى تصل يومية لجرعات الفئران تعرض فترة خالل

..)]13.1(اإلكلينيكي غير السموم علم انظر [الجرذانإناث في خاصة

القلباستقطاب إعادة على التأثير

عودة تأخير إلى مجم 300 أو مجم 90 البالغة  DEXILANTجرعات تؤد لم األصحاء. البالغين موضوعات في الزمني الفاصل جQT/  QTإلطالة  DEXILANTإمكانات لتقييم دراسة أجريت

مقارنة فترات جQT/  QTالزمني والمتوسط   األقصى الحد لمتوسط   إحصائياً بكثير أكبر متوسطاً  )موكسيفلوكساسين(اإليجابي التحكم أنتج الوهمي. بالدواء مقارنة القلبي االستقطاب

الوهمي.الدواء مع

الدواءحركية 12.3
تليها اإلعطاء ، من ساعتين إلى ساعة بعد األولى الذروة تحدث متميزتين ؛ قمتين مع  dexlansoprazoleبالزما تركيز زمن مظهر  DEXILANTلـ المتأخر المزدوج اإلصدار تركيبة عن ينتج

يعانون الذين المرضى وفي األصحاء األشخاص في ساعتين إلى ساعة حوالي يبلغ عمر بنصف ديكسالنسوبرازول من التخلص يتم . )1الشكل انظر (ساعات 5 إلى 4 غضون في الثانية الذروة

كانت األعلىجو ربالقاهرةاألمريكية الجامعة متوسط   من الرغم على مجم ، 60 أو مجم  30DEXILANT من يومية جرعات عدة بعد للديكسالنسوبرازول تراكم يحدث ال المريء. ارتجاع أعراض من

األول.اليوم في منها الخامس اليوم في  ٪)10من أقل (قليال ًأعلى ديكسالنسوبرازول قيم

بعد الزمني الملف - البالزما في ديكسالنسوبرازول تركيز متوسط   1: الشكل
DEXILANTمجم 60 أو 30 الفم تناول

صحيةمواضيع في أيام 5 لمدة يومياً واحدة مرة

مجم30 ديكسيالنت1200

مجم60 ديكسيالنت

1000

800

600

400

200

0
04812162024

)ح(الوقت

.)4الجدول انظر (30٪ من أكبر  F/  CLو  AUCو األعلىCلـ  ٪)(CVالتباين معامل قيم مع التباين ، شديدة للديكسالنسوبرازول الدوائية الحرائك

فيللموضوعات الدواء حركية معلمات  ٪)(CVمتوسط   4: الجدول
DEXILANTتناول بعد الخامس اليوم

جرعة
)ملغ(

24بالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىج

)مل  /ح ·نانوغرام (

F/  CL
)ساعة  /لتر( )مل  /نانوغرام(

30658)40٪(
)44 =العدد (

3275)47٪(
)43 =العدد (

11.4)48٪(
)43 =العدد (

601397)51٪(
)79 =العدد (

6529)60٪(
)73 =العدد (

11.6)46٪(
)41 =العدد (

استيعاب

من تقريباً  Dexlansoprazoleقيم وزادت األعلىCيعني المريئي ، المعدي االرتجاع ومرضى األصحاء لألشخاص مجم 60 أو مجم 30 الفم طريق عن  DEXILANTتناول بعد

.)1الشكل انظر (متناسب بشكل الجرعة

توزيع

للتوزيع الظاهر الحجم مل. لكل ميكروغرام 20 إلى 0.01 من التركيز عن مستقلة وكانت األصحاء األشخاص في 98.8٪ إلى 96.1٪ من البالزما ببروتين ديكسالنسوبرازول ارتباط نسبة تراوحت

V)لتر40.3 بأعراض المصحوبين المريء ارتجاع مرضى في متعددة جرعات تناول .بعد ضF( / 

الغذائيالتمثيل

نشطة. غير مستقلبات إلى المتقارن والجلوتاثيون والجلوكورونيد ، للكبريتات ، الالحق والتكوين واالختزال ، األكسدة ، طريق عن الكبد في واسع نطاق على ديكسالنسوبرازول استقالب يتم

.CYP3A4بواسطة السلفون إلى واألكسدة  ، CYP2C19بواسطة رئيسي بشكل المائي التحلل ذلك في بما   )P450 )CYPالسيتوكرومإنزيم نظام بواسطة المؤكسدة المستقلبات تتكون

3193076المرجعي: الرقم
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هيدروكسي 5-هي للبالزما الرئيسية المستقلبات والواسعة ، الوسيطة المستقلبات  CYP2C19الرئيسي البالزما مستقلب هو سلفون ديكسالنسوبرازول الضعيفة .المستقلبات

 .؛ Dexlansoprazoleلـ الغذائي التمثيل حالة عن النظر بغض البالزما في المتداول الرئيسي المكون هو  .CYP2C19في  CYP2C19في بينما بالغلوكورونيد ، ومقارنته ديكسالنسوبرازول

في ظاهرية أنماط ثالثة يعرض األشكال متعدد كبدي إنزيم هو  CYP2C19 )متحولة  /متحولة(ضعيفة ومستقلبات  ، )متحولة  /1 (*وسيطة مستقلبات  ، )1 *  /1 (*النطاق واسعة مستقلبات

CYP2C19ركائز استقالب

إزالة

مرة مجم 60 أو 30 من أيام 5 بعد التوالي ، على ساعة ،   /لتر11.6 إلى 11.4 األصحاء األشخاص .في 14[إدارة بعد البول. في تغيير دون ديكسالنسوبرازول إفراز يتم ال  ، DEXILANTإعطاء بعد

50.7 حوالي إفراز تم أصحاء ، ذكور 6  ٪إلى (المعياري االنحراف SD(: 9.0)٪ )47.6و البول في المعطى اإلشعاعي النشاط  ٪من (SD: 7.3٪ )الظاهرةالتصفية كان البراز.  في F( /  CL)يومياًواحدة

C[ dexlansoprazole

للديكسالنسوبرازولالجهازي التعرض على  CYP2C19األشكال تعدد تأثير

 N =2 (مجم 60 أو مجم  30DEXILANT من واحدة جرعة تلقوا الذين اليابانيين الذكور في والضعيفة. الوسيطة المستقلبات في عام بشكل أعلى للديكسالنسوبرازول الجهازي التعرض يكون
الضعيف ، األيض في النطاق ؛ واسعة بالمستقلبات مقارنة المتوسط   المستوى في مرتين إلى يصل بما أعلى  AUCقيم وكانت األعلىC dexlansoprazoleيعني  ، )مجموعة  /مواضيع6 إلى

القوقازيين على إجراؤها يتم لم الدراسة هذه أن من الرغم على الواسعة. بالمستقلبات مقارنة مرة 12 بمقدار أعلى المنحنى تحت المساحة متوسط   وكان مرات بأربع أعلى كان األعلىCيعني

أيضاً. CYP2C19لـ الظاهرية باألنماط السالالت هذه في للديكسالنسوبرازول التعرض يتأثر أن المتوقع فمن األفارقة ، واألمريكيين

الدواءوديناميكيات الدواء حركية على الغذاء تأثير

في الزيادات وتراوحت 55٪ ، و 12٪ بين تراوحت األعلىCفي يزداد بالصيام ، مقارنة مختلفة تغذية ظروف تحت  DEXILANTيتلقون الذين األصحاء األشخاص على الغذاء تأثير دراسات في

درجة متوسط   في إحصائية داللة ذات فروق وجود يالحظ لم . )ساعات3 بمقدار زيادة إلى ساعة 0.7 بمقدار انخفاض من تتراوح (متفاوتة األعلىtو 37٪ ، إلى 9٪ من بالقاهرة األمريكية الجامعة

ساعة 24 البالغة الجرعات فترة خالل 4 المعدة داخل الهيدروجيني الرقم تجاوز الذي للوقت المئوية النسبة فإن ذلك ، ومع المختلفة. التغذية وظروف الصيام بين المعدة داخل الحموضة

4 األولى الفترة خالل المعدة داخل الحموضة درجة في االستجابة انخفاض إلى أساساً ذلك ويرجع  ، ٪)64(بالصيام مقارنة  ٪)57(الوجبة بعد  DEXILANTتناول عند طفيف بشكل انخفضت

في الوجبة بعد ما أعراض حل يتم لم إذا الوجبة قبل الجرعة إعطاء من المرضى بعض يستفيد قد الطعام ، عن النظر بغض  DEXILANTتناول يمكن بينما السبب ، لهذا الجرعات. بعد ساعات

التغذية.بعد ما ظروف ظل

الخاصونالسكان

األطفالاستخدام

عاماً.18 عن أعمارهم تقل الذين المرضى في للديكسالنسوبرازول الدوائية الحرائك دراسة يتم لم

الشيخوخةاستخدام

ليس االختالف هذا  ؛ )التواليعلى ساعة ، 1.5 و 2.23 (سناً األصغر بالمواضيع مقارنة الشيخوخة موضوعات في ملحوظ بشكل ديكسالنسوبرازول من للتخلص النهائي النصف عمر يزداد

[الشيخوخةمرضى عند الجرعة لتعديل حاجة ال سناً. األصغر األشخاص من  )أعلى٪ 34.5 (الشيخوخة موضوعات في  )(AUCأعلى منهجياً تعرضاً  Dexlansoprazoleأظهر سريرياً. صلة له
.)]8.5(محددة فئات في االستخدام انظر

الكلويالقصور

ال لذلك ، ديكسالنسوبرازول. من فموية جرعة تناول بعد البول في رئيسي دواء أي استرداد يتم وال نشطة ، غير مستقلبات إلى الكبد في واسع نطاق على ديكسالنسوبرازول استقالب يتم

االستخدام انظر [كلوي.ضعف من يعانون الذين األشخاص على دراسات أي إجراء يتم ولم الكلوي ، القصور من يعانون الذين المرضى في للديكسالنسوبرازول الدوائية الحرائك تغيير يتُوقع

عدم النتائج أظهرت شديد. أو متوسط   أو خفيف كلوي ضعف من يعانون الذين المرضى في لالنسوبرازول الدوائية الحرائك دراسة تمت ذلك ، إلى باإلضافة . )]8.6(محددة فئات في

المرضى.من المجموعة لهذه الجرعة تعديل إلى الحاجة

كبدياختالل

من  )(AUCللبالزما التعرض كان مجم ،  60DEXILANT من واحدة فموية جرعة تلقوا والذين الكبد وظائف في معتدل ضعف من يعانون مريضاً 12 على أجريت دراسة في

dexlansoprazole  ناتجاً التعرض في االختالف هذا يكن لم الطبيعية. الكبد وظائف من يعانون الذين باألشخاص مقارنة تقريباً مرتين أكبر الكبدي القصور مجموعة في المرتبط وغير المرتبط

mg  30أخذ يجب . )A) Class Pugh-Childخفيف كبدي ضعف من يعانون الذين للمرضى  DEXILANTتعديل يلزم ال الكبد. وظائف مجموعتي بين البروتين ارتباط في اختالف عن

DEXILANT  معتدل كبدي اختالل من يعانون الذين للمرضى االعتبار فيB) Class Pugh-Child( . الشديد الكبدي القصور مرضى على دراسات أي إجراء يتم لمC) Class Pugh-Child(] انظر

.)]8.7(محددة فئات في االستخدام

جنس

 ٪)42.8بنسبة أعلى ( )(AUCأعلى منهجي تعرض لإلناث كان  ، mg  60DEXILANTمن واحدة فموية جرعة تلقوا الذين األصحاء اإلناث من 12 و الذكور من 12 على أجريت دراسة في

الجنس.أساس على المرضى عند الجرعة تعديل يلزم ال الذكور. من

الدوائيةالتفاعالت

الوارفارين

اليوم في الوارفارين من الفم طريق عن مجم 25 واحدة جرعة مع يوماً 11 لمدة يومياً واحدة مرة  mg  90DEXILANTلـ المشترك التناول عن ينتج لم صحياً ، شخصاً 20 على أجريت دراسة في

البروثرومبين ووقت  INRزيادة عن تقارير هناك كانت ذلك ، ومع الوهمي. الدواء مع الوارفارين بإعطاء مقارنة  INRأو للوارفارين الدوائية الحرائك في إحصائية داللة ذات فروق أي السادس

.)]7.2(الدوائية التفاعالت انظر [متزامنبشكل والوارفارين البروتون مضخة مثبطات يتلقون الذين المرضى في

450P السيتوكروم تفاعالت
..)12.3(السريرية الصيدلة انظر [CYP3A4و  CYP2C19بواسطة جزئياً ديكسالنسوبرازول استقالب يتم

ال النحو ، هذا على A4 .3أو E1 2أو D6 2أو C9 2أو C8 2أو B6 2أو A6 2أو A2 1أو  A1 1CYPاإلسوية األشكال ديكسالنسوبرازول يثبط أن المحتمل غير من أنه المختبر في الدراسات أظهرت

تأثير له يكن لم  DEXILANTأن الحي الجسم في أجريت التي الدراسات أظهرت ذلك ، على عالوة . CYPإنزيمات بواسطة استقالبها يتم التي األدوية مع سريرياً صلة ذات تفاعالت حدوث يتُوقع

مع الدوائي الدوائي التفاعل دراسة في لألشخاص  CYP1A2الجينية األنماط تحديد يتم لم . )CYP1A2ركيزة (الثيوفيلين أو  )CYP2C9ركيزة (المتزامن للفينيتوين الدوائية الحرائك على

الجسم في دوائي دوائي-تفاعل دراسة أظهرت فقد الحي ، الجسم في  CYP2C19تثبيط على القدرة لديه  DEXILANTأن إلى أشارت المختبر في الدراسات أن من الرغم على الثيوفيلين.

.)CYP2C19ركيزة (للديازيبام الدوائية الحرائك على يؤثر ال  DEXILANTأن رئيسي بشكل  CYP2C19ومتوسطة واسعة مستقلبات في الحي

كلوبيدوجريل

يومياً واحدة مرة وتلقوا النطاق ، واسعة مستقلبات  CYP2C19كانوا الذين األصحاء األشخاص على دراسة أجريت . CYP2C19بواسطة جزئياً النشط مستقلبه إلى الكلوبيدوجريل استقالب يتم

نسبة متوسط   (9٪ بحوالي للكلوبيدوجريل النشط للمستقلب    AUCمتوسط انخفض أيام. 9 لمدة  ، )40 =ن (مجم  60DEXILANT مع متزامن بشكل أو وحده مجم 75 كلوبيدوجريل عقار من

AUC  90٪ مع 91٪ ، كانCI  تناول تم عندما  ٪)86-97منDEXILANT  التغيير أن وإثبات الدوائية الديناميكية المعلمات قياس أيضاً تم وحده. الكلوبيدوجريل بإعطاء مقارنة مشترك بشكل

واضحة.غير النتيجة لهذه السريرية األهمية النشط. كلوبيدوجريل لمستقلب التعرض في بالتغير مرتبطاً كان  )ADPمن موالر ميكرو 5 عن الناتج (الدموية الصفائح تراكم تثبيط في
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السريريةغير السموم علم 13

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1
الفم طريق عن  Dawley-Spragueجرذان عولجت شهراً ، 24 لمدة السرطنة عن دراستين في النزوبرازول. دراسات باستخدام للسرطان المسببة  dexlansoprazoleإمكانات تقييم تم

كجم 50 وزنه يبلغ شخص أساس  )2.)م  /مجم(الجسم سطح على للتعرض ضعفاً 40 إلى 1 حوالي أي اليوم ، في كيلوغرام لكل مجم 150 إلى 5 من تتراوح بجرعات  lansoprazoleباستخدام

اليوم.في مجم 30 النسوبرازول من بها الموصى البشرية الجرعة إلى بالنظر  )](BSAالجسم سطح مساحة 2م1.46 [ارتفاعه متوسط

.)]12.2(السريرية الصيدلة انظر [الجرذانوإناث ذكور من كل في  ECLخاليا وسرطانات بالجرعة المرتبط المعدي  ECLخاليا تضخم  Lansoprazoleأنتج

في الخاللية الخاليا أورام في بالجرعة مرتبطة زيادة النسوبرازول أنتج الجرذان ، ذكور في الجنسين. كال في المعدة ظهارة في األمعاء حؤول حدوث من أيضاً النزوبرازول زاد الفئران ، في

بناء ًبها الموصى البشرية النسوبرازول جرعة ضعف 40 إلى 4 (اليوم في كيلوجرام لكل مجم 150 إلى 15 من جرعات تتلقى التي الجرذان في الغدية األورام هذه حدوث معدل تجاوز الخصية.

الفئران .من الساللة لهذه  ٪)10 إلى 1.4  =النطاق (للخلفية المنخفض الحدوث  )الجسمسطح مساحة على

جرعة من مرة 80 إلى مرتين أي اليوم ، في كيلوغرام لكل مجم 600 إلى 15 من النزوبرازول بجرعات الفم طريق عن  1CD-الفئران عولجت شهراً ، 24 لمدة للسرطان مسببة دراسة في

(الكبد بأورام اإلصابة زيادة إلى أدى كما بالجرعة. المرتبط المعدي  ECLالخاليا تضخم حدوث في زيادة  Lansoprazoleأنتج الجسم. سطح مساحة أساس على بها الموصى البشرية النسوبرازول
النسوبرازول جرعة ضعف 80 إلى 40 (اليوم في كيلوغرام لكل النسوبرازول ملغم 600 و 300 بـ المعالجة الفئران ذكور في الورم حاالت . )السرطانيالورم إلى باإلضافة الكبدي الحميد الورم

البشرية النسوبرازول جرعة تجاوزت مرة 80 إلى 20 (اليوم في كيلوغرام لكل النسوبرازول ملغ 600 إلى 150 بـ المعالجة الفئران وإناث  )الجسمسطح مساحة أساس على بها الموصى البشرية

الفئران.من الساللة لهذه التاريخية الضوابط في الخلفية الحوادث نطاقات  )الجسمسطح مساحة أساس على بها الموصى

إيجابية. (+/-)أسبوعاً 26 لمدة  p53للفأر وراثيا المعدلة السرطنة دراسة تكن لم

تخليق اختبار الحيالجسم خارج  فيللجينات ساماً  Lansoprazoleيكن لم البشرية. اللمفاوية الكروموسومات انحراف مقايسة المختبرفي و Amesاختبار في إيجابياً  Lansoprazoleكان

الفئران.عظم نقي خلية في الكروموسومات انحراف اختبار أو الميكروية الفئران اختبار الحيالجسم في الكبديةالفئران على  )(UDSالمجدول غير النووي الحمض

الحيالجسم في فيسلبياً ديكسالنسوبرازول كان الصينية. الهامستر رئة خاليا باستخدام الكروموسوم انحراف اختبار المختبرفي وفي Amesاختبار في إيجابياً  Dexlansoprazoleكان

الميكروية.الفئران اختبار

كيلوغرام لكل مجم 150 إلى تصل فموية بجرعات  Lansoprazoleعلى العثور تم النسوبرازول. دراسات باستخدام اإلنجابي واألداء الخصوبة على للديكسالنسوبرازول المحتملة اآلثار تقييم تم

الجرذان.من واإلناث للذكور اإلنجابي واألداء الخصوبة على تأثير أي لها ليس  )الجسمسطح مساحة أساس على بها الموصى البشرية النسوبرازول جرعة من مرة 40 (اليوم في

األدويةعلم أو   /والحيوانية السموم علم 13.2

اإلنجابيةالسموم دراسات

من بها الموصى القصوى الجرعة أضعاف 9 حوالي (اليوم في كيلوغرام لكل مجم 30 إلى تصل ديكسالنسوبرازول من الفم طريق عن بجرعات األرانب على أجريت التي التكاثر دراسة كشفت

ذلك ، إلى باإلضافة ديكسالنسوبرازول. إلى بسبب للجنين ضرر أو الخصوبة ضعف على دليل وجود عدم عن  )الجسمسطح مساحة على بناء ً ]اليومفي مجم 60 [البشري ديكسالنسوبرازول

على بها الموصى البشرية النسوبرازول جرعة ضعف 40 (اليوم في كيلوغرام لكل مجم 150 إلى تصل بجرعات الفم طريق عن النزوبرازول باستخدام الحوامل الجرذان في التكاثر دراسات أجريت

على بها الموصى البشرية النسوبرازول جرعة من مرة 16 (اليوم في كيلوغرام لكل مجم 30 إلى تصل الفم طريق عن النزوبرازول بجرعات الحوامل األرانب وفي  )الجسمسطح مساحة أساس

النزوبرازول.بسبب للجنين ضرر أو الخصوبة ضعف على دليل أي عن تكشف لم  )الجسمسطح مساحة أساس

سريريةدراسة 14

التآكليالمريء التهاب شفاء 14.1
على بناء ًالمرض شدة تصنيف تم الداخلي. بالتنظير مؤكداً  EEمن يعانون الذين المرضى على أسابيع 8 لمدة نشطة ومراقبة التعمية ومزدوجة المراكز متعددتي عشوائيتين دراستين إجراء تم

أو يوميا ًمجم  90DEXILANT يوميا ً، مجم  60DEXILANT التالية: الثالث العالجية المجموعات من لواحدة عشوائيا ًالمرضى اختيار تم . )ADالدرجات (أنجلوس لوس تصنيف نظام

تسجيل تم الدراسات. هذه من األساس في المحددة التنسج خلل تغيرات أو   /وباريت مريء لديه كان من أو إيجابية استبعاد تم المعدةجرثومة كانواالذين المرضى يوميا.ً مجم 30 النسوبرازول

بناء ًأخرى. 8٪ و أسود 5٪ قوقازي 87٪ التالي: النحو على األجناس توزعت الذكور. من ٪ 54 بنسبة  ً)عاما48 العمر متوسط   (عاماً 90 إلى 18 من أعمارهم وتراوحت مريضا 4092ً مجموعه ما

العالج.قبل  )Dو  Cالصفان (شديد إلى معتدل  EEلديهم كان المرضى من ٪ 29 و  )Bو  Aالصفوف (خفيف  EEمن يعانون المرضى من ٪ 71 كان أنجلوس ، لوس تصنيف على

في التفوق اكتشاف أن إال الدراستين ، كلتا في الدونية عدم إثبات تم أنه من الرغم على التفوق. اختبار فسيتم الدونية ، عدم إثبات تم إذا الدونية. عدم الختبار الدراسات تصميم تم

األخرى.في يتكرر لم الدراسات إحدى

5.الجدول في أدناه 8 أو 4 األسبوع في الشفاء  EEمن يعانون الذين المرضى نسبة عرض يتم

الدرجاتكل   : أالطاقةكفاءة من الشفاء معدالت 5: الجدول

CI(  95٪)المعالجةالختالف
Lansoprazole( – DEXILANT)

الثامناألسبوع بحلول

الرقم
ب)ن(المرضى

العالجمجموعة
)اليومي(

الرابعاألسبوع

تلتئم٪
جالثامناألسبوع

تلتئم٪ يذاكر

7087مجم60 ديكسيالنت657
د)1.5-6.1 ، (1

6585مجم30 النسوبرازول648

6685مجم60 ديكسيالنت639
د)2.210.5 ، (2

6579مجم30 النسوبرازول656

CI =الثقة فترة
األوانقبل وتوقفوا  EEللشفاء الداخلي بالتنظير توثيقهم يتم لم الذين المرضى كان الخام ، المعدل تقديرات على بناء ًأ

تلتئم.لم تعتبر

األقلعلى واحداً أساسياً داخلياً تنظيراً أجروا الذين المرضى ب

األوليةالفعالية نهاية نقطة ج

النسوبرازولالدونية عدم أظهر د
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.mg  60DEXILANTمن أكثر إضافية سريرية فائدة يقدم ولم  mg  90DEXILANTدراسة تمت

التآكليالمريء التهاب التئام على المحافظة 14.2
الشفاء على الحفاظ تقييم تم الداخلي. بالتنظير مؤكداً  EEوأظهروا  EEدراسة بنجاح أكملوا الذين المرضى على بالغفل ، مضبوطة التعمية ، مزدوجة المراكز ، متعددة عشوائية دراسة إجراء تم

85 إلى 18 من أعمارهم وتراوحت مريضاً 445 مجموعه ما تسجيل تم الوهمي. بالدواء مقارنة يومياً واحدة مرة مجم 60 أو مجم  30DEXILANT باستخدام أشهر ستة مدى على األعراض وحل

أخرى.5٪ و أسود 5٪ قوقازي 90٪ التالي: النحو على األجناس توزعت اإلناث. من ٪ 52 مع  ، ً)عاما49 العمر متوسط   (عاماً

.)6الجدول انظر (الداخلي التنظير بواسطة مؤكد هو كما أشهر الستة فترة خالل ملتئمين ظلوا  DEXILANTمن ملغ 30 بـ عولجوا الذين المرضى من المائة في وستون ستة

6الشهر في  EE Healingمن أالصيانةمعدالت 6: الجدول

الرقم
مرضى

ب)ن(

العالجمجموعة
)اليومي(

الصيانةمعدل
(٪)

ج66.4مجم30 ديكسيالنت125

14.3الوهمي119

لديهميكن لم الذين المرضى الخام ، المعدل تقديرات على بناء ًأ

االنتكاسعن المبكر والتوقف بالمنظار الموثق االنتكاس اعتبار تم

األقلعلى واحداً أساسياً داخلياً تنظيراً أجروا الذين المرضى ب

الوهميالدواء مقابل إحصائية داللة ذات ج

.mg  30DEXILANTمن أكثر إضافية سريرية فائدة يقدم ولم  mg  60DEXILANTدراسة تمت

ال أنها على المرضى لدى األساسية المعدة حرقة شدة غالبية تصنيف تم الصيانة ، دراسة في الدخول عند المعدة. حرقة تخفيف على الحفاظ على  mg  30DEXILANTتأثير تقييم أيضاً تم

. )7الجدول انظر (أشهر 6 تبلغ التي العالج فترة خالل الوهمي بالدواء مقارنة ًساعة 24 لمدة المعدة حرقة من الخالية للفترات اإلحصائية الناحية من أعلى نسبة  mg  30DEXILANTأظهر شيء.

السادس.والشهر الثاني الشهر بين  EEانتكاس بسبب الوهمي بالدواء عولجوا الذين المرضى غالبية توقف

ساعة24 لمدة الحموضة من الخالية للفترات المئوية النسبة متوسط   7: الجدول

الشافيةالطاقة كفاءة دراسة صيانة من

6الشهر1الشهرأالشاملالعالج

المعويةالحموضة من خالية

ساعة24 فترات

(٪)

المعويةالحموضة من خالية

ساعة24 فترات

(٪)

المعويةالحموضة من خالية

ساعة24 فترات

(٪)
العالجمجموعة

ننن)اليومي(

12696.78098.3ب13296.1مجم30 ديكسيالنت

14128.611728.62373.3الوهمي

الثانويةالفعالية نهاية نقطة أ

الوهميالدواء مقابل إحصائية داللة ذات ب

بأعراضالمصحوب غير المريء ارتجاع 14.3
المصحوب التآكلي غير المريء ارتجاع بمرض تشخيصهم تم الذين المرضى في أسابيع 4 لمدة وعشوائية بالغفل ومضبوطة التعمية ومزدوجة المراكز متعددة عشوائية دراسة إجراء تم

أيام 7 إلى 4 في حرقة لديهم وكان أكثر ، أو أشهر 6 لمدة المعوية الحموضة من تاريخ لديهم كان األولية ، كأعراضهم الفؤاد حرقة حددوا الذين المرضى هؤالء األعراض. بعرض أساسي بشكل

بالحمض مرتبطة غير أعراض من يعانون الذين المرضى استبعاد يتم ال قد ذلك ، ومع الداخلي. التنظير أكده كما المريء في تآكل لديهم يكن ولم مباشرة العشوائي التوزيع قبل األقل على

مريضاً 947 مجموعه ما تسجيل تم وهمي. أو يوميا ً، مجم 60 يوميا ً، مجم  30DEXILANT التالية: العالج مجموعات إلحدى عشوائيا ًالمرضى اختيار تم هذه. االشتمال معايير باستخدام

قوقازي ،82٪ التالي: النحو على العرق توزيع تم اإلناث. من ٪ 71 مع  ً)عاما48 العمر متوسط   (عاماً 86 إلى 18 من أعمارهم وتراوحت

على اليومية اليوميات في تقييمه تم كما الوهمي العالج على ساعة 24 لمدة المعدة حرقة من خالية فترات مع األيام من إحصائياً ملحوظ بشكل أكبر مئوية نسبة  mg  30DEXILANTقدم

.mg  30DEXILANTمن أكثر إضافية سريرية فائدة أي تقدم ولم  mg  60DEXILANTدراسة تمت . )8الجدول انظر (أسابيع 4 مدى

أسابيع4 تبلغ التي العالج فترة خالل ساعة 24 لمدة الحموضة من الخالية للفترات المئوية النسب متوسط   8: الجدول
بالتآكلالمصحوب غير المريء ارتجاع دراسة

المعويةالحموضة من خالية

ساعة24 فترات
(٪)

العالجمجموعة
)اليومي( ن

أ54.9مجم30 ديكسيالنت312

18.5الوهمي310

الوهميالدواء مقابل إحصائية داللة ذات أ

من األولى الثالثة األيام من مبكر وقت في الوهمي بالدواء مقارنة ًالمعدة حرقة من خالية ساعة 24 فترات لديهم كان  mg  30DEXILANTمع عولجوا الذين المرضى من أعلى مئوية نسبة

.٪)40الوهمي الدواء مقابل  DEXILANT٪63 28: اليوم في 15٪ ؛ الوهمي الدواء مقابل  DEXILANT٪38 3: اليوم في للمرضى المئوية النسبة (العالج فترة طوال هذا واستمر العالج
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والمناولةالتخزين   /التوريديتم كيف 16
التالي:النحو على توفيرها ويتم الكبسولة على مطبوع  "30"و  TAPمع ورمادية زرقاء معتمة ، مجم ، 30 المتأخر ، التحرر ذات  DEXILANTكبسوالت

NDCرقم
64764-171-11

64764-171-30

64764-171-90

64764-171-19

بحجم
عبوة 100 من واحدة جرعة عبوة

30على تحتوي

زجاجة90

1000زجاجة

التالي:النحو على توفيرها ويتم الكبسولة على مطبوع  "60"و  TAPمع زرقاء شفافة ، غير مجم ، 60 المتأخر ، التحرر ذات  DEXILANTكبسوالت

NDCرقم
64764-175-11

64764-175-30

64764-175-90

64764-175-19

بحجم
عبوة 100 من واحدة جرعة عبوة

30على تحتوي

زجاجة90

1000زجاجة

.]USPفيها المتحكم الغرفة حرارة درجة انظر [ )فهرنهايتدرجة 59-86 (مئوية درجة 15-30 إلى بالرحالت يسُمح  ؛ )فهرنهايتدرجة 77 (مئوية درجة 25 عند تخزينها
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المرضىإرشاد معلومات 17

والدواءالغذاء إدارة من المعتمد األدوية دليل انظر

المريض.مع  )(FDAوالعقاقير األغذية إدارة قبِل من المعتمد الدواء دليل في الواردة والتعليمات المعلومات هذه مناقشة يجب  ، DEXILANTلـ والفعال اآلمن االستخدام لضمان

.DEXILANTتناول عن التوقف تتطلب وقد خطيرة تكون قد ألنها التحسسي الفعل رد عالمات بمراقبة المريض أبلغ

.)]5.2(واالحتياطات التحذيرات انظر [ المصاحباإلسهال العسيرةالمطثية علىعالمة هذا يكون قد يتحسن. ال الذي لإلسهال الرعاية وطلب فوراً اإلبالغ المرضى من اطلب

[الدممغنيسيوم نقص على عالمات تكون قد هذه ألن والتكزز والنوبات والدوخة القلب خفقان ذلك في بما عصبية أو وعائية قلبية أعراض ألي الرعاية وطلب الفوري باإلبالغ المريض نصح
.)]5.4(واالحتياطات التحذيرات انظر

.)]7(الدوائية التفاعالت انظر [المعدةفي الحموضة درجة بتغيرات تتأثر التي واألدوية ووارفارين وتاكروليموس أتازانافير تناول إذا به الخاص الصحية الرعاية مقدم إخبار المريض من اطلب

يلي:بما المريض وإبالغ الدواء دليل في الجرعات تعليمات اتباع المريض من اطلب

DEXILANTاإلطالق متأخرة كبسولة شكل في .متوفر•
الطعام.عن النظر بغض  DEXILANTتناول يمكن•

كاملة. DEXILANTابتالع يجب•

التالي:النحو على  DEXILANTكبسوالت إعطاء يمكن ذلك ، من بدال ً•

مفتوحةكبسولة-

التفاح.عصير من كبيرة ملعقة على سليمة حبيبات رش-

الحبيبات.مضغ ينبغي ال الفور. على ابتلع-

الحقاً.الستخدامها تخزن ال-
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الدواءدليل
launt(-ĭ الطوابقDEXILANT )

)ديكسالنسوبرازول(
اإلطالقتأخير كبسوالت

هذه جديدة. معلومات هناك تكون قد التعبئة. إعادة على تحصل مرة كل وفي  DEXILANTتناول في البدء قبل هذا الدواء دليل اقرأ

عالجك.أو الطبية حالتك حول طبيبك مع التحدث محل تحل ال المعلومات

؟DEXILANTعن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما

المعدة. في خطيرة مشاكل من تعاني أن الممكن من يزال ال ولكن بالحمض ، المرتبطة األعراض عالج في  DEXILANTيساعد قد

طبيبك.مع تحدث

ذلك:في بما خطيرة ، جانبية آثاراً  DEXILANTيسبب أن يمكن

في  )العسيرةالمطثية (عدوى اإلسهال هذا سبب يكون قد شديد. بإسهال إصابتك خطر من  DEXILANTيزيد قد . إسهال•

أمعائك.

تختفي.ال وحمى المعدة في وألم مائي براز لديك كان إذا الفور على بطبيبك اتصل

(الزمن من طويلة لفترة البروتون مضخة مثبطات أدوية من متعددة يومية جرعات يتناولون الذين األشخاص . العظامكسور•
 DEXILANTتتناول أن يجب الفقري. العمود أو الرسغ أو الورك في بكسور لإلصابة متزايد خطر لديهم يكون قد  )أكثرأو سنة

في بكسر إصابتك خطر حول طبيبك إلى تحدث مطلوب. وقت وألقصر العالج من ممكنة جرعة وبأقل موصوف ، هو كما تماماً

.DEXILANTتتناول كنت إذا العظام

DEXILANTهو ما  "؟ DEXILANTلـ المحتملة الجانبية اآلثار هي ما "نرىأخرى. خطيرة جانبية آثار  DEXILANTلـ يكون أن يمكن
؟

DEXILANTالبروتون مضخة مثبط يسمى طبية بوصفة يصُرف دواء  هو PPI(. DEXILANT)معدتك في الحمض كمية من .يقلل

البالغين:في  DEXILANTيستخدم

.)EEأو التآكلي المريء التهاب تسمى (المريء لبطانة بالحمض المرتبطة األضرار من للشفاء أسابيع 8 إلى تصل لمدة•

الحرقة.وتخفيف التآكلي المريء التهاب التئام لمواصلة أشهر 6 إلى تصل لمدة•

.)جيرد(المريئي المعدي الجزر بمرض المتعلقة المعدة حرقة لعالج أسابيع 4 لمدة•

حارق إحساس في ذلك يتسبب قد بمعدتك. فمك يربط الذي  ء)المري(األنبوب إلى المعدة حمض يدخل عندما المريء ارتجاع يحدث

تجشؤ.أو حامض طعم أو حلقك أو صدرك في

عاماً.18 سن دون لألطفال وفعاالً آمناً  DEXILANTكان إذا ما المعروف غير من

؟DEXILANTتناول عليه يجب ال الذي من

الدواء دليل نهاية راجع . DEXILANTفي األخرى المكونات من أي أو  dexlansoprazoleمن حساسية لديك كان إذا  DEXILANTتأخذ ال

.DEXILANTفي بالمكونات كاملة قائمة على للحصول هذا

؟DEXILANTتناول قبل طبيبي أخبر أن يجب ماذا

كنت:إذا طبيبك أخبر  ، DEXILANTتناول قبل

دمكفي المغنيسيوم من منخفضة مستويات لديك بأن إخبارك تم•

الكبدفي مشاكل لديك•

أخرىطبية حاالت أي لديك•

بعد.يولد لم الذي طفلك سيؤذي  DEXILANTكان إذا ما المعروف غير من للحمل. تخطط أو حامل•

األم.حليب إلى ينتقل  DEXILANTكان إذا ما المعروف غير من الطبيعية. للرضاعة يخططون أو يرضعون•
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طبيبك إلى تحدث سواء. حد على القيام عدم يجب ترضع. أو  DEXILANTستتناول كنت إذا ما وطبيبك أنت تقرر أن يجب

.DEXILANTتتناول كنت إذا طفلك إلطعام طريقة أفضل حول

قد العشبية. والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية ذلك في بما ، تتناولهاالتي األدوية جميع عن طبيبك أخبر

.DEXILANTعمل طريقة على األخرى األدوية تؤثر وقد األخرى ، األدوية عمل كيفية على  DEXILANTيؤثر

تتناول:كنت إذا خاص بشكل طبيبك أخبر

األمبيسلينعلى يحتوي حيوي مضاد•

)رياتاز(أتازانافير•
)النوكسين(الديجوكسين•
الحديدعلى يحتوي منتج•

)نيزورال(كيتوكونازول•
)جانتوفينكومادين ، (الوارفارين•
)بروغراف(تاكروليموس•
ميثوتريكسات•

متأكداً.تكن لم إذا األدوية ، بهذه قائمة عن الصيدلي أو طبيبك اسأل

جديد.دواء على تحصل عندما والصيدلي طبيبك على لتعرضها بها بقائمة احتفظ تتناولها. التي األدوية على تعرف

؟DEXILANTأتناول أن يجب كيف

طبيبك.وصفه كما تماماً  DEXILANTخذ•

أوال.ًطبيبك إلى التحدث دون  DEXILANTتناول عن تتوقف أو جرعتك تغير ال•

طعام.بدون أو مع  DEXILANTتناول يمكنك•

كاملة. DEXILANTكبسوالت ابتالع•

من كبيرة ملعقة على المحتويات ورش الكبسوالت فتح يمكنك كاملة ،  DEXILANTكبسوالت ابتالع في مشكلة تواجه كنت إذا•

الحقاً.الستخدامه الخليط بتخزين تقم ال الخليط. تمضغ ال الفور. على التفاح عصير خليط ابتالع من تأكد التفاح. عصير

طوارئ.غرفة أو مستشفى أقرب إلى اذهب أو الفور على بطبيبك فاتصل الالزم ، من أكثر  DEXILANTتناولت إذا•

؟DEXILANTلـ المحتملة الجانبية اآلثار هي ما

ذلك:في بما خطيرة ، جانبية آثاراً  DEXILANTيسبب قد

"؟DEXILANTعن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم ما "راجع•

انخفاض يحدث أن يمكن خطيرة. المشكلة هذه تكون أن يمكن . جسمكفي المغنيسيوم من منخفضة مستويات•

في انخفاض حدث إذا األقل. على أشهر 3 لمدة البروتون مضخة مثبط دواء يتناولون الذين األشخاص بعض لدى المغنيسيوم

المغنيسيوم.نقص أعراض عليك تظهر ال أو لديك يكون قد العالج. من عام بعد ذلك يكون ما فعادة ًالمغنيسيوم ، مستويات

ا األعراض:هذه من أي عليك ظهرت إذا الفور على طبيبك أخبر

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

النوبات

دوخة

أو القلب ضربات انتظام عدم

تسارعها

ضعف  )الهزات(االهتزاز أو الرجيج حركات

العضالت

آالم أو والقدمين اليدين في تشنجات

الحنجرةتشنج عضلية
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ستتناول كنت إذا العالج ، أثناء أو  ، DEXILANTتناول في البدء قبل جسمك في المغنيسيوم مستوى طبيبك يفحص قد

DEXILANT  الزمن.من طويلة لفترة

يلي:ما  DEXILANTلـ شيوعاً األكثر الجانبية اآلثار تشمل

إسهال•

المعدةفي آالم•

غثيان•

بردنزلة•

التقيؤ•

غاز•

أخرىجانبية أعراض

:DEXILANTمع التالية األعراض من أي من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر خطيرة.حساسية تفاعالت•

متسرع•

الوجهتورم•

الحلقضيق•

التنفسفي صعوبة•

األعراض.هذه حدثت إذا  DEXILANTطبيبك يوقف قد

تختفي.ال أو تزعجك جانبية آثار أي لديك كان إذا طبيبك أخبر

على للحصول الطبيب استدعاء الصيدلي. أو طبيبك إسأل المعلومات، من لمزيد . DEXILANTلـ المحتملة الجانبية اآلثار كل ليست هذه

.1FDA-800-1088-الرقم على  FDAلـ الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك الجانبية. اآلثار حول الطبية المشورة

؟DEXILANTتخزين يمكنني كيف

.)مئويةدرجة 25 إلى مئوية درجة 20 (فهرنهايت درجة 77 إلى فهرنهايت درجة 68 بين الغرفة حرارة درجة في  DEXILANTبتخزين قم•

عامة معلومات األطفال. متناول عن بعيداً األدوية وجميع  DEXILANTاحفظ

DEXILANTعن

تعطي ال لها. وصفها يتم لم لحالة  DEXILANTتستخدم ال األدوية. دليل في المدرجة تلك غير أخرى ألغراض أحياناً األدوية توصف

يضرهم.قد لديك. التي األعراض نفس لديهم كان لو حتى لآلخرين ، المسكن

أن يمكنك طبيبك. مع تحدث المعلومات ، من مزيد في ترغب كنت إذا . DEXILANTحول المعلومات أهم هذا الدواء دليل يلخص

الصحية.الرعاية لمتخصصي مكتوبة  DEXILANTحول معلومات على الحصول الصيدلي أو طبيبك من تطلب

1-877-825-3327.بالرقم اتصل أو  www.DEXILANT.comإلى انتقل المعلومات ، من لمزيد

؟DEXILANTفي المكونات هي ما

ديكسالنسوبرازول.النشط: العنصر

أكسيد ثاني االستبدال ، منخفض السليلوز بروبيل هيدروكسي السكروز ، المغنيسيوم ، كربونات السكر ، كريات الخاملة: المكونات

إيثيلين بولي الميثاكريليك ، حمض بوليمرات التلك ، 2910 ، سليلوز بروبيل هيدروكسي السليلوز ، بروبيل هيدروكسي التيتانيوم ،

وكاراجينان بروبيل هيدروكسي من الكبسولة غالف يتكون ديوكسيدال. 80 ، سوربات بولي سترات ، إيثيل ثالثي 8000 ، جاليكول

الرمادي اللون يحتوي 2 ؛ رقم  Blue C & FDألمنيوم بحيرة على األزرق اللون يحتوي الكبسولة ، غالف لون على بناء ًالبوتاسيوم. وكلوريد

التيتانيوم.أكسيد ثاني على يحتوي وكالهما األسود ؛ الحديديك أكسيد على

األمريكية.والدواء الغذاء إدارة قبل من هذا الدواء دليل على الموافقة تمت

خاللمن وزعت

إنك.أمريكا ، فارماسيوتيكالز تاكيدا
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