كانغاليفلوزين
kanagliflozin
داباغليفلوزين
dapagliflozin
إرتوغلوفلوزين
ertugloflozin
أدوية أخرى

إينفوكانا ،فوكاناميت

Invokana, Vokanamet

فروكسيغا ،كسيغدو ،كت ﺮن

Forxiga, Xigduo, Qtern

ستيغالرتو ،سيغلوروميت،
ستيغلوجان

معلومات للمر

اللغة العربيةarabiska/

Steglatro, Segluromet, Steglujan

إ ى من يتعالج بواسطة

أدوية

ً
ً
من املحتمل جدا أ ا تسبب أعراضا جانبية
ي الحاالت الطارئة أو نقص السوائل
َ
ّ
ّ
يمكن استخدام املسكنات األخرى ع ى شكل ُهال َمة أو بخاخ.
كما يمكن استخدام األقراص واألدوية السائلة ال تحتوي ع ى باراسيتامول )ألفيدون ،بامول ،بانوديل ،باراسيتامول،
باراكوت ،بينيكس ،كورامول ،ت ﺮيم ن(.

ْ
ال تتجاوز الجرعة املو

 إسهاالت
 إقياءات
ّ 
حم شديدة )أك ﺮ من  38درجة مئوية(

ً
ا أبدا!

 موجة ّ
حر

 مرض طارئ مع صعوبات ي األكل أو الشرب
من إعداد مجموعة العالج :املسن ن واألدوية ،أغسطس/آب  ،2018نسخة 2
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Viktigt vid vätskebrist
Arabiska

لوسارتان
losartan

بعض األدوية املستخدمة لعالج األمراض القلبية وارتفاع ضغط الدم واآلالم ومرض السكري
ً
قد تسبب أعراضا جانبية خط ﺮة إذا ما تم تناولها عند وجود خلل ي توازن السوائل ي الجسم.

ّ
تذكر ما ي ي:
هناك احتمال ي أن تتسبب هذﻩ األدوية بتأث ﺮ جان خط ﺮ عند حالة نقص السوائل ،مثل:
اإلقياء أو اإلسهال أو ارتفاع درجة حرارة الجسم أو ّ
الحر الشديد أو الحالة ال تجعلك ال
تستطيع أن تأكل أو تشرب.
ﱡ
ويزداد احتمال حدوث هذا التأث ﺮ الجان الخط ﺮ مع التقدم ي السن أو وجود قصور كلوي.
كيف يجب ال ّ
تصرف عند حدوث نقص ي السوائل؟
إذا كنت تتعالج بواسطة أحد األدوية املذكورة ،فينب ي عليك أن تتوقف عن العالج ي الحاالت
ال قد يحدث ف ا نقص السوائل .وإن لم تستمر املتاعب ،فيمكنك استئناف العالج مرة أخرى
بعد زوال املتاعب مباشرة.

إي ﺮوسارتان
eprosartan
فالسارتان
valsartan

إيربيسارتان
irbesartan

كانديسارتان
kandesartan

تيلميسارتان
telmisartan

اتصل بإحدى جهات الرعاية الطبية عندما يساورك الشك!

أدوية ملعالجة السكري
ميتفورم ن
metformin

..................................................................................................................................

إيمباغليفلوزين
empagliflozin
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كوزار/كومب،
كلومينتان/كومب،
لوسارتاد/كومب ،لوسارتان،
لوساتريكس،
لوسارتان/هيدروكلوروتيازيد،
لوسارتان/هيدروكلورتيازيد،
ماروزيد
تيفيت ن/كومب

Cozaar/Comp, Klomentan/Comp,
Losarstad/Comp, Losartan,
Losatrix,
Losartan/Hydrochlorothiazide,
Losartan/hydroklortiazid,
Marozid

Teveten/Comp

ديوفان/كومب ،فالسارتان،
فالسارتان/هيدروكلوروتيازيد،
فالسارتان/كومب،
فالتسو/كومب ،إيكسفورج،
إين ﺮيستو
كوأبروفيل،
أبروفيل،
Aprovel, CoAprovel, Ifirmasta,
Ifirmacombi, Irbesartan,
إيف ﺮماستا ،إيف ﺮماكوم ،
Irbesartan/hydrochlorothiazid,
إيربيسارتان،
Karvea
إيربيسارتان/هيدروكلوروتيازيد،
كارفيا
أتاكاند/بلوس ،كانديموكس
Atacand/Plus, Candemox Comp,
Candesarstad/Comp,
كومب ،كانتيسارستاد/كومب،
Candesartan,
كانديسارتان،
كانديسارتان/هيدروكلوروتيازيدCandesartan/Hydrochlorothiazid, ،
Candexetil/Comp, Kairasec,
كانديكسيتيل/كومب،
Kandrozid,
كايراسيك ،كاندروزيد
ميكارديس/لوس ،ليسامور،
Micardis/Plus, Lesamor,
Telmisartan/Hydroklortiazid,
تيلميسارتان/هيدروكلورتيازيد،
Tolura, Tolucombi
تولورا ،تولوكوم
Diovan/Comp, Valsartan,
Valsartan/hydrochlorothiazide,
Valsartan/Hydroklortiazid
Valsartore/Comp, Valtsu/Comp,
Exforge, Entresto

ميتفورم ن ،كومبتاكت،
يوكرياس ،كلوغوفاج،
جانوميت ،جينتادويتو،
كومبوغاليز ،سينجاردي،
فوكاناميت ،كسيغدو
جارديانس ،سينجاردي،
غليكسام

Metformin, Comptact, Eucreas,
Glucophage, Janumet,
Jentadueto, Komboglyze,
Synjardy, Vokanamet, Xigduo
Jardiance, Synjardy, Glyxambi
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كلورتاليدون
klortalidon
ميتوالزون
ميتوالزون
metolazon
فوريكس/ريتارد ،فوروسيميد،
فوروسيميد
إيمبوغان ،السيكس ريتارد
furosemid
بورينكس
بوميتانيد
bumetanid
توراسيميد ،توريم
توراسيميد
torasemid
سب ﺮونوالكتون
سب ﺮونوالكتون،
سب ﺮونوالكتون
spironolakton
إيبل ﺮينون
إيبل ﺮينون ،إينس ﺮا
eplerenon
أميلوريد
أميلوريد
amilorid
أدوية لعالج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
ديغوكس ن ،النوكس ن
ديغوكس ن
digoxin
كابتوبريل
كابتوبريل
kaptopril
إيناالبريل ،رينيتيك ،إيناالبريل
إيناالبريل
كومب،
enalapril
إيناالبريل/هيدروكلوروتيازيد،
ليناتيل كومب ،ليناتيل كومب
مايت ،رينيتيك كومب
ليسينوبريل ،زيس ﺮيل،
ليسينوبريل
ليسينوبريل/هيدروكلوروتيازيد
lisinopril
كوف ﺮسيل نوفوم
ب ﺮيندوبريل
perindopril
رامي ﺮيل ،ترياتيك،
رامي ﺮيل
رامي ﺮيل/هيدروكلوروتيازيد
ramipril
فوسينوبريل
فوسينوبريل
fosinopril
أكوبرو كومب
كينابريل
kinapril
هي ﺮوباكس

Hygropax

أنت تتعالج بواسطة:

Metolazon

أدوية مسكنة لآلالم
ديكلوفيناك
diklofenak

Furix/Retard, Furosemid,
Impugan, Lasix Retard
Burinex
Torasemid, Torem
Spironolactone, Spironolakton
Eplerenon, Inspra

ب ﺮوكسيكام
piroxikam
تينوكسيكام
tenoxikam
ميلوكسيكام
meloxikam
إيبوبروف ن
ibuprofen

Amilorid

Digoxin, Lanoxin
Captopril
Enalapril, Renitec, Enalapril
Comp,
Enalapril/Hydrochlorothiazide,
Linatil Comp, Linatil Comp Mite,
Renitec Comp
Lisinopril, Zestril,
Lisinopril/Hydrochlorotiazid
Coversyl Novum
Ramipril, Triatec,
Ramipril/Hydroklorotiazid
Fosinopril
Accupro Comp
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نابروكس ن
naproxen
كيتوبروف ن
ketoprofen
ديكسيبوبروف ن
dexibuprofen
ديكسكيتوبروف ن
dexketoprofen
سيليكوكسيب
celecoxib
إيتوريكوكسيب
etoricoxib
نابوميتون
nabumeton

ديكلوفيناك/ت ،ديكونو،
ديكلوفيناك/ت ،إيزو ،إيزونيو،
إيغنورين ،فولتارين/ت،
أرتروتيك/فورتي
بريكسيدول

Brexidol

ألغانيكس

Alganex

ميلوكسيكام

Diclofenak/T, Dicuno,
Diklofenak/T, Eeze, Eezeneo,
Ignorin, Voltaren/T,
Arthrotec/forte

Meloxicam

بروف ن/ريتارد ،إيبوماكس،
Brufen/retard, Ibumax, Ibumetin,
Ibuprofen, Ibuzin, Ifenin, Ipren,
إبوميت ن ،إيبوبروف ن ،إيبوزين،
Nurofen Apelsin
إيفين ن ،إي ﺮين ،نوروف ن
أبيلس ن
ألبوكس ن ،نابروكور ،نابروس ن
Alpoxen, Naprocur, Naprosyn
Entero, Naproxen, Pronaxen,
إينت ﺮو ،نابروكس ن ،فيموفو
Vimovo
أوروديس/ريتارد
Orudis/Retard
تراديل

Tradil

إينانتيوم ،كيتيﺴ

Enantyum, Ketesse

سيلي ﺮا ،سيليكوكسيب

Celebra, Celecoxib

أركوكسيا ،توروكس
ريليفيكس

Arcoxia, Turox
Relifex

أدوية طرح السوائل

بيندروفلوميتيازيد
bendroflumetiazid
هيدروكلورتيازيد
hydroklortiazid

بيندروفلوميتيازيد ،سالوريس،
سينتيل ك/مايت
إيسيدريكس،
هيدروكلوروتيازيد،
هيدروكلورتيازيد

Bendroflumetiazid, Salures,
Centyl K/mite
Esidrex, Hydrochlorothiazide,
Hydroklortiazid
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