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دونيبيزيل
)zil) 'e nep doeكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

األنشطة وأداء والتواصل بوضوح والتفكير التذكر على القدرة على يؤثر دماغي اضطراب (الخرف لعالج  Donepezilيستخدم

يدمر دماغي مرض  ؛ (ADالزهايمر بمرض المصابين األشخاص لدى  )والشخصيةالمزاج في تغيرات في يتسبب وقد اليومية

األدوية من فئة في  Donepezilيقع . )اليوميةاألنشطة مع والتعامل والتواصل والتعلم التفكير على والقدرة الذاكرة ببطء

والتحدث اآلخرين مع التفاعل على والقدرة واالنتباه الذاكرة مثل (العقلية الوظيفة يحسن إنه الكولين. مثبطات تسمى

قد الدماغ. في طبيعي بشكل تحدث معينة مادة كمية زيادة طريق عن  )المنتظمةاليومية األنشطة وأداء بوضوح والتفكير

لكن،الزهايمر. بمرض المصابين األشخاص لدى القدرات هذه فقدان إبطاء أو والتذكر التفكير على القدرة  Donepezilيحسن

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

الفم. طريق عن ألخذها  )الفمفي بسرعة يذوب قرص (الفم طريق عن متحلل لوحي وجهاز لوحي كجهاز  Donepezilيأتي

الوقت نفس في دونيبيزيل خذ مباشرة. النوم قبل المساء في طعام ، بدون أو مع اليوم في واحدة مرة تناوله يتم ما عادة

أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط  donepezilخذ تفهمه. ال جزء

كنت لو حتى دونيبيزيل تناول في استمر يعالجها. ال لكنه الزهايمر مرض أعراض على السيطرة في دونيبيزيل يساعد

طبيبك.مع التحدث دون دونيبيزيل تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر

3 بعد أخرى مرة جرعتك طبيبك يزيد قد أسابيع. 6 إلى 4 بعد جرعتك ويزيد  donepezilمن منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ قد

أكثر.أو أشهر

القرص ابتالع على قادر غير كنت إذا طبيبك أخبر تمضغها. أو تسحقها أو تقسمها ال بالكامل ؛ ملغ 23 قرص ابتلع

بالكامل.

القرص.ذوبان بعد الماء بعض اشرب يذوب. حتى وانتظر لسانك على القرص ضع الفم ، طريق عن المتحلل القرص ألخذ

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

دونيبيزيل ،أخذ قبل

أي أو أخرى ، أدوية أي أو بيبيريدين ، أدوية أي أو  ، donepezilتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

ال كنت إذا الصيدلي أو طبيبك اسأل الفم. طريق عن المتحللة األقراص أو  donepezilأقراص في الموجودة المكونات من

المريض معلومات من تحقق أو الصيدلي اسأل بيبيريدين. دواء هو منه حساسية لديك الذي الدواء كان إذا ما تعرف

بالمكونات.قائمة على للحصول المصنعة بالشركة الخاصة

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

(لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير من وغيره األسبرين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها
(بيثانيكول  ؛ )ونابروسينأليف (ونابروكسين  )موترينأدفيل ، (إيبوبروفين مثل  )الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات
 ؛ )أتروفينت(إبراتروبيوم  ؛ )ديكسونديكادرون ، (ديكساميثازون  ؛ )تيجريتول(كاربامازيبين  ؛ )يوريكوليندوفويد ،

مرض أو الشديد العضلي الوهن أو الحركة دوار أو العصبي القولون مرض أو الجلوكوما أدوية  )نيزورال(الكيتوكونازول

الكينيدين  ؛ )ديالنتين(الفينيتوين  ؛ )سولفوتونلومينال ، (الفينوباربيتال البولية ؛ المسالك مشاكل أو القرحة أو باركنسون

Quinidex)( وريفامبين  ؛) ، بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )ريماكتانريفادين

الجانبية.اآلثار عن بحثاً

عدم - قرحة؛ األمعاء ؛ أو المعدة في نزيف من تعاني كنت وإذا  )كجم55 (رطال 120ً من أقل وزنك كان إذا طبيبك أخبر

مجموعة (المزمن الرئوي االنسداد مرض الربو ؛ التبول صعوبة القلب. ضربات سرعة أو بطء أو القلب ضربات انتظام

القلب.أو الكبد أو الكلى أمراض أو  ؛ )الرئةانتفاخ أو المزمن الهوائية الشعب التهاب ذلك في بما الرئة أمراض من

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

بطبيبك.

دواء تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

دونيبيزيل.

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

جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز  ، donepezilمن جرعة تناول نسيت إذا

بطبيبك االتصال عليك يجب أكثر ، أو واحد أسبوع لمدة دونيبيزيل ، تأخذ ال كنت إذا المنسية. الجرعة لتعويض مضاعفة

أخرى.مرة الدواء هذا تناول في البدء قبل

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تختفي:

غثيان

التقيؤ
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إسهال

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

التبولكثرة

التبولفي التحكم صعوبة

العضالتتشنجات

تصلبهاأو تورمها أو المفاصل آالم

الم

المفرطالتعب

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

الراسصداع

دوخة

العصبية

كآبة

ارتباك

المزاجأو السلوك في تغييرات

)موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة

طبيعيةغير أحالم

الجلدفي حكة قشور ، أحمر ،

بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على

إغماء

القلبضربات بطء

صدرألم

المتفاقمةأو الجديدة التنفس مشاكل

حرقةأو متفاقم أو جديد معدة ألم

قطرانيأو أسود براز

البرازفي أحمر دم

دمويقيء

المطحونةالقهوة يشبه الذي القيء

التبولعند ألم أو التبول في صعوبة

الظهرأسفل آالم
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حمُى

النوبات

الجلدفي كدمات أو تلون

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

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

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة

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

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 ،

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

غثيان

التقيؤ

اللعابسيالن

التعرق

القلبضربات بطء

التنفسفي صعوبة

العضالتضعف

إغماء

النوبات
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أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

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

®أريسبت

ODT®أريسبت

)Memantine ، Donepezilعلى يحتوي تركيبي كمنتج (®نامزاريك

15/12/2017- 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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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