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الدواء؟هذا وصف لماذا

الموافقة تتم لم البكتيريا. تسببها التي والبطن والكلى البولية المسالك في الخطيرة االلتهابات لعالج  Doripenemحقن يستخدم

كانوا الذين األشخاص لدى نشأ الذي الرئوي االلتهاب لعالج  )(FDAوالدواء الغذاء إدارة قبل من  Doripenemحقن على

الحيوية المضادات تسمى األدوية من فئة في  Doripenemحقن يقع المستشفى. في الصناعي التنفس جهاز يستخدمون

carbapenem . البكتيريا.قتل طريق عن يعمل

المضادات تناول يؤدي أخرى. فيروسية عدوى أي أو األنفلونزا أو البرد لنزالت  doripenemحقن مثل الحيوية المضادات تعمل لن

الحيوية.بالمضادات العالج تقاوم بعدوى اإلصابة خطر زيادة إلى إليها حاجة هناك تكون ال عندما الحيوية

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

نوع على العالج فترة طول يعتمد ساعات. 8 كل عادة يعُطى . )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنه يتم كسائل  Doripenemحقن يأتي

إلكمال الفم طريق عن تناوله يمكنك آخر حيوي مضاد إلى طبيبك يحولك قد حالتك ، تتحسن أن بعد عالجها. يتم التي العدوى

في  doripenemحقن تستخدم كنت إذا المنزل. في الدواء إعطاء يمكنك أو المستشفى في  doripenemحقن تتلقى قد عالجك.

من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس في فاستخدمه المنزل ،

أو منه أقل أو أكثر تستخدم ال للتوجيهات. وفقاً تماماً  doripenemحقن استخدم تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك

طبيبك.وصفه مما أكثر تستخدمه

تزداد أو األعراض تتحسن لم إذا . doripenemبحقن العالج من األولى القليلة األيام خالل بالتحسن الشعور في تبدأ أن يجب

بطبيبك.فاتصل سوءاً ،

حقن استخدام عن توقفت إذا بتحسن. تشعر كنت لو حتى الطبية ، الوصفة من تنتهي حتى  doripenemحقن استخدم

doripenem  البكتيريا تصبح وقد كامل بشكل العدوى عالج يتم ال فقد الجرعات ، تخطيت أو جداً قريب وقت في

الحيوية.للمضادات مقاومة

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
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 ،doripenemحقن استخدام قبل

مثل carbapenemمن األخرى الحيوية المضادات  ؛ doripenemحقن من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

cilastatin )Primaxin( /  imipenem أوMeropenem )Merrem(  مثل للسيفالوسبورين الحيوية المضادات البنسلين.  ؛

أدوية أي أو  ؛ )أزاكتام(أزتريونام  ؛ )كيفليكس(سيفاليكسين أو  ، )زيناسيفسيفتين ، (سيفوروكسيم سيفادروكسيل ، سيفاكلور ،

أخرى.

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

الفالبرويك وحمض  )Probenecid-Colفي  ، (Probalanالبروبينسيد يلي: ما ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

Depakene)( . الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد

الكلى.في مرض أو صرع نوبات أو دماغية سكتة من تعاني كنت وإذا حساسية أي لديك كان إذا طبيبك أخبر

 ، doripenemحقن استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل

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

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة استخدم

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تستخدم ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثارا يسبب قد  Doripenemحقن

تختفي:ال أو شديدة

الراسصداع

غثيان

إسهال

الحقنموقع في تورم أو ألم أو احمرار

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

الفور:

قشعريرة

متشوقمتلهف،

متسرع

والعينينواألنف والفم الجلد على بثور

الجلد )تساقط(تقشير

حمُى

البلعأو التنفس في صعوبة
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النوبات

)العالجبعد شهرين حتى (دموي أو مائي براز

المفرطالتعب

ضعف

التنفسفي ضيق

شاحبجلد

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

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

لحقن جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

doripenem.

فتحدث  ، doripenemحقن من االنتهاء بعد العدوى أعراض من تعاني تزال ال كنت إذا دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

طبيبك.إلى

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

®دوريباكس

2016/09/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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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
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