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دولوتغرافير
)vir) ra teg' 'loo doeكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

الذين واألطفال البالغين لدى  )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج األخرى األدوية مع  Dolutegravirيستخدم

ريلبيفيرين مع باالشتراك يستخدم أنه كما األقل. على  )كجم3 (أرطال 6.6 يزنون والذين فوق فما أسابيع 4 أعمارهم تبلغ

Edurant)(  أدوية الستبدال البالغين بعض لدى البشرية المناعة نقص فيروس لعالج)البشرية المناعة نقص فيروس  )أدوية

. Integrase HIVمثبطات تسمى األدوية من فئة في  Dolutegravirيوجد األقل. على أشهر 6 لمدة تناولها تم التي الحالية

مكافحة في تساعد التي المناعية الخاليا عدد وزيادة الدم في البشرية المناعة نقص فيروس كمية تقليل طريق عن يعمل إنه

قد أخرى أدوية مع استخدامه أن إال البشرية ، المناعة نقص فيروس يعالج ال دولوتغرافير أن من الرغم على الجسم. في العدوى

البشرية المناعة نقص بفيروس المرتبطة واألمراض  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص بمتالزمة اإلصابة في فرصتك من يقلل

السرطان.أو الخطيرة االلتهابات مثل

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ  )سائلفي يذوب قرص (للتعليق لوحي وكجهاز لوحي كجهاز  Dolutegravirيأتي

الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً  )األوقات(الوقت نفس في  dolutegravirخذ طعام. بدون أو مع اليوم في مرتين أو

بالضبط  dolutegravirخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على

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

ماء مع مزجه أو اآلخر ، تلو واحداً بالكامل ، القرص ابتالع يمكنك الفموي. للتعليق األقراص تسحق أو تقطع أو تمضغ ال

االستخدام.قبل الشرب

كنت إذا الجرعات. كوب إلى األقراص من الموصوف العدد أضف الشرب ، ماء في الفموي للتعليق األقراص بخلط قمت إذا

أو 5 أو 4 تتناول كنت إذا الكوب. إلى الشرب ماء من  )مل5 (صغيرة ملعقة 1 أضف الفموي ، للتعليق أقراص 3 أو 1 تتناول

إلذابة آخر سائل أي تستخدم ال الكوب. إلى الشرب ماء من  )مل10 (صغيرتين ملعقتين أضف الفموي ، للتعليق أقراص 6

(قرص يذوب عندما غائما. الخليط سيبدو تماماً ؛ الخليط يذوب حتى أو دقيقتين أو دقيقة لمدة الكوب حرك اللوحي. الجهاز
الخليط.من فتخلص الخليط ، خلط بعد دقيقة 30 من أكثر مر إذا خلطه. بعد مباشرة المزيج اشرب تماماً ، التعليق  )أقراص

في متبقي خليط هناك كان إذا تناولها. عند مستقيم وضع في أنها أو أنه من فتأكد لطفل ، المعلق لخليط أقراصاً أعطيت إذا

الكوب ،إلى الشرب ماء من  )مل5 (أخرى صغيرة ملعقة أضف الكوب ،
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الكاملة.الجرعة على الطفل حصول من للتأكد للطفل كلها وأعطها بالدوران ، قم

طرف ضع وإعطاءها. الجرعة لقياس المتوفرة الفموية المحقنة استخدم للرضيع ، المعلق لخليط أقراص إعطاء حالة في

الخد مقابل الطفل فم في الفموية المحقنة طرف ضع المحقنة. إلى لسحبها المحضر الخليط مع الجرعات كوب في المحقنة

صغيرة ملعقة 1 أضف الخليط. الرضيع يبتلع حتى وقتاً اتركي ببطء. الجرعة إلعطاء المكبس على برفق اضغط الداخل. من

كرر للرضيع. كله وأعطه المحقنة في المتبقي الخليط اسحب دائري. بشكل وحركه الكوب إلى الشرب ماء من  )مل5 (أخرى

دقيقة 30 خالل للطفل الخليط إعطاء يجب الكاملة. الجرعة على الرضيع حصول من للتأكد المحقنة في الخليط من أي بقي إذا

بالماء.منفصل بشكل الحقنة وأجزاء الكوب اغسل الجرعة ، بعد الخلط. من

أوال.ًطبيبك مع التحدث دون للتعليق اللوحية األجهزة إلى اللوحية األجهزة من بالتبديل تقم ال

عندما طبيبك. مع التحدث دون دولوتغرافير تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى دولوتغرافير تناول في استمر

فاتتك أو  dolutegravirتناول عن توقفت إذا الصيدلي. أو طبيبك من المزيد على احصل دولوتغرافير ، من إمدادك ينخفض

باألدوية.عالجها ويصعب أسوأ حالتك تصبح فقد جرعات ،

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

الدواءلهذا استخدامات هناك

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

دولوتغرافير ،تناول قبل

أقراص مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو دولوتغرافير ، تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

قائمة على للحصول المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات من تحقق أو الصيدلي اسأل دولوتغرافير.

بالمكونات.

كنت إذا دولوتغرافير تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )تيكوسين(دوفيتيليد تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

الدواء.هذا تتناول

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

بما البشرية المناعة نقص لفيروس أخرى أدوية  ؛ : )dalfampridine )Ampyraيليمما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط

تناولها يتم التي  fosamprenavir )Lexiva( ، etravirine )Intelence( ، Atripla(  in ، efavirenz )Sustivaذلكفي

معتناولها يتم التي   )Aptivus( tipranavirو ،  )nevirapine )Viramune( ، ritonavir )Norvirمع

ritonavir )Norvir(  كاربامازيبين ذلك في بما للنوبات األدوية بعض  ؛) ، أوكسي  ، )تيجريتولإيكيترو ، كارباترول

جلوميتزا ، (الميتفورمين  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين الفينوباربيتال ،  ، )Trileptal) ، XR Oxtellarكاربازيبين

جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (وريفامبين  ؛ )ريوميتجلوكوفاج ،

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية

أو المغنيسيوم أو األلومنيوم على تحتوي التي المتعددة الفيتامينات أو المسهالت أو الحموضة مضادات تتناول كنت إذا

خذها المخزن ، األسبرين مثل المخزنة األدوية أو  ؛ )كارافاتي(سوكرالفات الحديد مكمالت الكالسيوم مكمالت الكالسيوم.

هذه تناول فيمكنك الطعام ، مع دولوتغرافير تتناول كنت إذا ذلك ، ومع دولوتغرافير. تناول قبل ساعات 6 أو ساعتين بعد

دولوتغرافير.فيه تتناول الذي الوقت نفس في المكمالت
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جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

الكبد أمراض أو الكلى غسيل عالجات تتلقى أو منه عانيت أن سبق أو الكلى في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

.Cالكبد التهاب أو  Bالكبد التهاب ذلك في بما

طبيبك إلى تحدث العالج. بدء قبل الحمل اختبار إجراء إلى تحتاجين سوف للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

فاتصل دولوتغرافير ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا العالج. أثناء استخدامها يمكنك التي الفعالة الحمل منع طرق حول

الجنين. Dolutegravirيؤذي قد الفور. على بطبيبك

تتناول كنت إذا أو البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً كنت إذا ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

دولوتغرافير.

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 بدولوتغرافير ، العالج بدء بعد سوءاً تزداد أو جديدة أعراض لديك كانت

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Dolutegravirيسبب قد

تختفي:

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

الراسصداع

المعدةفي آالم

غاز

إسهال

الوزنزيادة

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

على احصل أو الفور على بطبيبك واتصل دولوتغرافير تناول عن فتوقف الخاصة ، الوقائية اإلجراءات

طارئة:طبية عناية

متسرع

حمُى

بالمرضالشعور

المفرطالتعب

المفاصلأو العضالت آالم
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الجلدفي تقشير أو تقرحات ظهور

الفمفي تقرحات أو بثور

منتفخةأو حمراء عيون

الحلقأو اللسان أو الفم أو الشفتين أو الوجه أو العينين في تورم

البلعأو التنفس في صعوبة

الجلدأو العينين اصفرار

الداكنالبول

الباهتاللون ذات األمعاء حركات

غثيان

التقيؤ

الشهيةفقدان

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Dolutegravirيسبب 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

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

تمتص مادة على تحتوي صغيرة عبوة (المجفف بإزالة تقم ال . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة

الزجاجة.من  ً)جافاالدواء على للحفاظ الرطوبة

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.

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
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زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

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 ،

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لدولوتغرافير.

الخاصة الطبية الوصفة ملء إلعادة الدواء نفاد حتى تنتظر ال اليد. متناول في دولوتغرافير دواء من بكمية احتفظ

بك.

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

®تيفيكيي

PD®تيفيكيي

)rilpivirine ، dolutegravirعلى يحتوي تركيبي كمنتج (®جولوكا

2020/08/15- 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
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2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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