
 1986  –( المستحضرات)نشرة المريض وفقاً للوائح الصيادلة 

 طبيب قبل يصرف هذا الدواء فقط بوصفة من 
 

 ®أتريبال

 أقراص مطلية بغشاء 
 

 المركبات: 

 المكونات الفعالة:

ملغم من تينوفوفير  245و  emtricitabineملغم من إيمتريسيتابين  efavirenz ،200ملغم من إيفافيرينز  600كل قرص يحتوي على 

 (. fumarateفومورات على شكل ) tenofovir disoproxilدايزوبروكسيل 

 

 . "معلومات إضافية": 6القسم  انظر: المكونات غير الفعالة والمثيرة للحساسية

 

معلومات   تحتوي هذه النشرة علىاقرأ هذه النشرة كاملةً بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء ألنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك. 

تم وصف قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى. ف ،، فاسأل طبيبك أو الصيدلي. احتفظ بهذه النشرةأخرى أسئلةأي الدواء. إذا كانت لديك  عن هذاأساسية 

 جانبية، فتحدث إلى   تأثيراتحتى إذا بدا لك أنهم يعانون من نفس مرضك. إذا أصبت بأي  يضرهمآخرين، فقد  إلىال تعطه  .فقط أنت  هذا الدواء لك

 (.4القسم  انظرجانبية غير مذكورة في هذه النشرة ) تأثيراتطبيبك أو الصيدلي، حتى إذا أصبت بأي 

 

 

 أتريبال؟ استعمالهي دواعي ما  .1

، أو في تركيبة مع األدوية المضادة للفيروسات القهقرية األخرى لعالج اإلصابة بفيروس نقص  كامال    ا  ستعمال أتريبال لوحده باعتباره نظامايمكن 

 ( في البالغين.HIV-1) 1-المناعة البشرية

(،  HIVحاالت اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية )للفيروسات لعالج  اتمضاد للفيروسات لالستخدام الجهازي، مضاد المجموعة العالجية:

 تركيبات. 

لجهاز المناعة. يساعد جهاز المناعة على   مهمة، التي تعتبر +CD4 نوع من  T خاليايدمر  (HIV)نقص المناعة البشرية اإلصابة بفيروس 

 )اإليدز(.  نقص المناعة البشرية المكتسبة، تحدث اإلصابة بمرض Tمكافحة العدوى. بعد تدمير عدد كبير من خاليا 

 

ي جسمك والتي (، التي هي مادة كيميائية فيروسية فHIV-1) 1-يساعد أتريبال على غلق إنزيم المنتسخة العكسية لفيروس نقص المناعة البشرية

( في الدم )الحمل  HIV-1) 1-( للتكاثر. يقلل أتريبال من كمية فيروس نقص المناعة البشريةHIV-1) 1-يحتاجها فيروس نقص المناعة البشرية

الجهاز المناعي. كما أن تخفيض كمية فيروس   لتحسين(، مما يسمح +CD4 )خاليا T خالياالفيروسي(. قد يساعد أتريبال أيضا  على زيادة عدد 

 نتهازية(.حتماالت الوفاة أو اإلصابات التي تحدث عندما يضعف جهازك المناعي )العدوى االا( في الدم يقلل من HIV-1) 1-نقص المناعة البشرية

 

معاناة من األمراض المرتبطة بعدوى فيروس نقص  ( أو اإليدز وقد تستمر بالHIV-1) 1-ال تشفي أتريبال اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

 أتريبال. ستعمال انتهازية. يجب أن تبقى تحت رعاية الطبيب عند (، بما في ذلك العدوى االHIV-1) 1-المناعة البشرية

 

ال الجنسي وتقاسم  ( إلى أشخاص آخرين عن طريق اإلتصHIV-1) 1-نتقال فيروس نقص المناعة البشريةاحتمالية الم يظهر أن أتريبال يخفض 

 اإلبر أو التعرض لدمك.

 

 اإلبر أو معدات الحقن األخرى مع اآلخرين.ستعمال افي ال تتشارك  •

األشياء الشخصية التي يمكن أن يكون عليها دم أو سوائل الجسم األخرى، مثل فرشاة األسنان أو ستعمال اال تتشارك مع اآلخرين في  •

   شفرات الحالقة.

ستعمال الواقي الذكري المصنوع  اأكثر سالمة وأمانا  ب بممارسة أي نوع من أنواع الجنس بدون وقاية. ولتكن ممارسة الجنس دائما  ال تقم  •

 اإلتصال الجنسي مع السائل المنوي أو اإلفرازات المهبلية أو الدم. حتمال استعمال حاجز آخر لتقليل امن الالتكس أو البولي يوريثين، أو ب

 



 (:HIVيبال على ثالث مواد فعالة تستخدم لعالج اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية )يحتوي أتر

 (NNRTIهو مثبط غير نيوكليوسايد المنتسخة العكسية )  Efavirenzإيفافيرينز   -

 (NRTIهو مثبط نيوكليوسايد المنتسخة العكسية ) Emtricitabineإيمتريسيتابين   -

 (NtRTIوتايد المنتسخة العكسية )هو مثبط نيوكلي  Tenofovirتينوفوفير   -

 

 

 أتريبال تناول قبل  .2

x :ال تستعمل هذا الدواء 

وتينوفوفير    emtricitabineو إيمتريسييتابين    efavirenzللمكونات الفعالة: إيفافيرينز   إذا كنت مفرط التحسس  )دسديد الحسساسسية( -

 (.6المكونات األخرى في أتريبال )المذكورة في القسم ، أو ألي من tenofovir disoproxilدايزوبروكسيل  

 

 إذا كنت تعاني من مرض حاد في الكبد.  -

 

 اإليقاع  لمشساكل  كبير خطر  في يضسعك  الذي QT لسسسسس  الزمني  الفاصسل  إطالة  تدعى طبيعية  غير كهربائية  إدساةة مثل قلبية،  حالة  لديك  -

 (.Torsade de Pointes)  القلبي

 

 .القلب في مشاكلولد مع  أو القلب في مشكلة بسبب فجأة( األخوات أو األخوة أو األجداد أو الوالدان) عائلتك أفراد من فرد أي توفي  -

 

 .دمك في  المغنيسيوم أو البوتاسيوم مثل الكهارل من منخفضة أو عالية  مستويات لديك أن  طبيبك أخبرك  -

 

يمكن أن    أسسبوًعا بعد ذلك. 12ولمدة  ينبغي أال تحمل النسساء أنناء العال  باسستاداأ أتريبال   .طبيعية  رضياعة  طفلك ترضيعين  كنت    إذا  -

 .أتريبالالعالج باستخدام   بدءقبل وذلك حمل للتأكد من أنك  لست  حامال    ختباريطلب منك  طبيبك  الخضوع ال

 

ً  كنتإذا   -  أتريبال:أيضا  "األدوية األخرى و  انظر) ، أيا  من األدوية التاليةتتناول، حاليا

 )يستعمل لعالج حمى القش أو الحساسيات األخرى(. أستيمايزول أو تيرفينادين -

 .القلب(ض امرأ)يستعمل لعالج   بيبريديل -

 .)يستعمل لعالج الحرقة في المعدة( سيسابرايد -

 (. Cالكبد الوبائي  التهاب)يستعمل لعالج إلباسفير/جرازوبريفير   -

)على سبيل المثال، إرغوتامين، وثنائي هيدروإرغوتامين، وإرغونوفين، وميثيل إيرغونوفين )وهي   قلوانيات إةغوت -

 تستعمل لعالج الصداع النصفي والصداع العنقودي(.

 )يستعمالن لمساعدتك على النوم(. ميدازوالأ أو تريازوالأ -

 يستعمل لعالج بعض األمراض العقلية(.)  أو إيميبرامين أو أميتريبتلين أو كلومبيرامين بيموزايد -

 . كتئاب والقلق()عالج عشبي يستعمل لحاالت اال  (Hypericum perforatum) جوننبتة سانت  -

 )يستعمل لعالج حاالت العدوى الفطرية(.  فوةيكونازول -

 )تستعمل لعالج ضربات القلب غير المنتظمة(فليكينايد، ميتوبرولول   -

 )ماكرواليدز، فلوروكينولونز، إيميدازول(بعض المضادات الحيوية  -

 عوامل تريازول المضادة للفطريات -

 عوامل بعض مضادات المالةيا  -

 ( المواد األفيونية)يستعمل لعالج إدمان ميثادون  -

 

 تناول هذه األدوية مع أتريبال قد يسبب تأثيرات جانبية خطيرة أو مهددة للحياة ًةا، فأخبر طبيبك فواألدويةمن هذه  يًاإذا كنت تتناول أ .

 هذه األدوية بشكل صحيح. ق عملويعأو 

 

 

 هذا الدواءستعمال اب تحذيرات خاصة تتعلق 

 . أتريبال تناول قبل الصيدلي أو الطبيب إلى تحدث

عند تناول هذا الدواء، على الرغم من أن الخطر ينخفض بالعالج بمضييياد فعال  (HIVال يزال بإمكانك نقل فيروس نقص المناعة البشسسسرية ) -

نقص   من فيروس شيييافيا   حتياطات الالزمة لتجنب إصيييابة أشيييخاص آخرين. هذا الدواء ليس عالجا  للفيروسيييات القهقرية. ناقش مع طبيبك اال

( أثناء تناول  HIVلمرتبطة بفيروس نقص المناعة البشييييرية )(. قد ال تزال تصيييياب بالعدوى أو األمراض األخرى اHIVالمناعة البشييييرية )

 أتريبال.

 



 يجب أن تبقى تحت رعاية الطبيب أثناء تناول أتريبال. -

 

 ، أخبر طبيبك إذا:بأتريبالقبل البدء في العال   -

، تينوفوفير دايزوبروكسيل  emtricitabine، إيمتريسيتابين efavirenzمن التي تحتوي على إيفافيرينز  تتناول أدوية أخرى -

tenofovir disoproxil، ،أو الميفودين أو أديفوفير دايبيفوكسيل. ال ينبغي أن يؤخذ أتريبال مع أي من هذه األدوية. تينوفوفير أالفيناميد 

 

الكليتين. ال ينصح بتناول أتريبال إذا كان لديك مرض ات مشاكل في ختبار، أو إذا أظهرت اال أنت مصاب أو كنت مصاباً بمرض في الكلى -

 ات والمتابعة"(.ختبار، "اال2أيضا  القسم  انظرمعتدل أو وخيم في الكلى. )

 

ات للدم لتقييم وظائف الكلى. قد يطلب طبيبك أيضا  إجراء اختبارؤثر أتريبال على الكليتين. قبل بدء العالج، قد يطلب طبيبك إجراء يقد 

 للدم خالل فترة العالج لمراقبة الكليتين.ات اختبار

 

"األدوية األخرى و أتريبال"(. إذا كان هذا   2 قسمال انظرعادة ال يؤخذ أتريبال مع أدوية أخرى من التي يمكن أن تلحق الضرر بالكليتين )

 ال مفر منه، فسيقوم طبيبك بمراقبة وظيفة كليتيك مرة واحدة في األسبوع.  ا  أمر

 

 . QT لس الزمني الفاصل إطالة تسمى طبيعية غير كهربائية إداةة مثل القلب،  في اضطراب لديك كان إذا -

 

المخدرات أو الكحول. أخبر طبيبك فورا  إذا كنت تشعر ستعمال ا، بما في ذلك اإلكتئاب، أو بسبب سوء كان لديك تاةيخ لمرض عقلي -

 ، "التأثيرات الجانبية"(. 4القسم  انظرباإلكتئاب، أو لديك أفكار إنتحارية أو أفكار غريبة )

 

مثل كاربامازيبين، الفينوباربيتال والفينيتوين. إذا   ختالج، أو إذا كنت تعالج بمضادات االات )نوبات أو تشنجات(ختالجكان لديك تاةيخ ال -

لدم للتأكد من أنه ال يتأثر أثناء تناولك في ا ختالجكنت تتناول أيا  من هذه األدوية، فإن طبيبك قد يحتاج للتحقق من مستوى دواء مضاد اال

 . ا  مختلف اختالج. قد يعطيك طبيبك مضاد أتريبال

 

الكبد  التهاب. المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد بما فيها الكبد المزمن النشط التهابكان لديك تاةيخ ألمراض الكبد، بما في ذلك  -

، والذين يعالجون بتوليفة من مضادات الفيروسات القهقرية، يكونون أكثر عرضة لمشاكل كبد حادة وربما تهدد الحياة. قد Cأو  Bالمزمن 

إذا كنت تعاني من مرض كبدي وخيم، ات للدم وذلك للتحقق من مدى جودة عمل الكبد أو تبديل الدواء بآخر. اختباريقوم طبيبك بإجراء 

 ات والمتابعة"(.ختبار، "اال2أيضا  القسم  انظر. )أتريبالفال تتناول 

 

 Tenofovir، فسوف ينظر طبيبك بعناية في أفضل نظام معالجة لك. تينوفوفير دايزوبروكسيل Bالكبد  التهابكنت مصابا  ب

disoproxil  و إيمتريسيتابينemtricitabine الكبد  التهاب، وتظهر بعض الفعالية ضد فيروس أتريبال، هما من المكونات الفعالة فيB 

الكبد أسوأ بعد التوقف  التهاب. قد تصبح أعراض Bالكبد  التهابغير معتمد لعالج  emtricitabineعلى الرغم من أن إيمتريسيتابين  

، 2أيضا  القسم  انظركبدك. )ات للدم في فترات منتظمة من أجل التحقق من مدى جودة عمل اختبار. قد يجري طبيبك أتريبالعن تناول 

 ات والمتابعة"(.ختبار"اال

 

 .الكبد عمل كيفية من للتحقق عادية دم اتاختباراجراء  عتبارإلا في طبيبك سيأخذ الكبد، أمراض تاريخ عن النظر بغض -

 

عاما  من العمر لدراستهم. إذا كنت أكبر من  65من المرضى من هم أكبر من  . لم يكن هناك عدد كاف  عاماً من العمر 65كنت أكبر من  -

 عاما  من العمر، وتم وصف أتريبال لك، فسوف يراقبك طبيبك بعناية. 65

 

 نتبه لما يلي: ابمجرد البدء في تناول أتريبال،  -

 

. قد تبدأ هذه التأثيرات الجانبية في اليوم األول أو الثاني طبيعيةعالمات الدواة، وصعوبة النوأ والنعاس، وصعوبة التركيز أو أحالأ غير  -

 أسابيع األولى. 4إلى  2من العالج، وعادة ما تزول بعد  

 

. قد يكون سبب الطفح الجلدي هو تناول أتريبال. إذا كنت ترى أي عالمات لطفح جلدي شديد مع ظهور تقرحات أي عالمات لطفح جلدي -

تناول أتريبال وأخبر الطبيب حاال . إذا كان لديك طفح جلدي أثناء تناول مثبط غير نيوكليوسايد المنتسخة العكسية أو حمى، فتوقف عن 

(NNRTI  .آخر، فقد تكون في خطر أعلى لحدوث الطفح الجلدي مع تناول أتريبال ) 

 

بالعالج بمضادات فيروس  ءاشرة بعد البدات من إصابات سابقة مبلتهاب. قد تحدث عالمات وأعراض الأو عدوى لتهابأي عالمات ال -

( في بعض المرضى الذين يعانون من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية المتقدم )اإليدز( وتاريخ للعدوى HIV)نقص المناعة البشرية 



نتهازية. ويعتقد أن هذه األعراض هي نتيجة لتحسن في إستجابة الجسم المناعية، مما يساعد الجسم على محاربة العدوى التي قد تكون  اال

 موجودة مع عدم وجود أعراض واضحة. إذا الحظت أية أعراض للعدوى، يرجى إخبار الطبيب حاال . 

 

رابات مناعة ذاتية )وهي حالة تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم ضطانتهازية، قد تحدث أيضا  باإلضافة إلى العدوى اال

ضطرابات المناعة الذاتية بعد عدة ا (. قد تحدث HIV)السليم( بعد البدء بتناول األدوية لعالج اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 

ل ضعف العضالت، وضعف يبدأ في اليدين والقدمين  أشهر من بدء العالج. إذا الحظت أي أعراض للعدوى أو أعراض أخرى مث

 نحو جذع الجسم، والخفقان، والرعاش أو فرط النشاط، فالرجاء إبالغ الطبيب على الفور للحصول على العالج الالزم. ويتحرك صعودا  

 

ي العظام يدعى تنخر العظم . قد يحدث عند بعض المرضى الذين يتناولون توليفة للعالج بمضادات الفيروسات مرض فمشاكل في العظاأ -

ستعمال او)موت أنسجة العظام التي يسببها فقدان تدفق الدم إلى العظام(. إن طول تناول توليفة العالج بمضادات الفيروسات القهقرية، 

ن بعضا  من رتفاع مؤشر كتلة الجسم، من بين أمور أخرى، قد تكواستهالك الكحول، وكبت المناعة الشديد، واالستيرويدات القشرية، و

عوامل الخطر العديدة لتطور هذا المرض. إن عالمات تنخر العظم هي تصلب المفاصل، وآالم )وخاصة في الورك والركبة والكتف( 

 وصعوبة في الحركة. إذا الحظت أيا  من هذه األعراض فالرجاء إبالغ الطبيب. 

 

مما يؤدي في بعض األحيان إلى كسور( بسبب تلف اقمة في العظام تظهر في صورة آالم دائمة أو متفقد تحدث أيضا  مشاكل في العظام )

 أخبر طبيبك إذا أصبت بآالم في العظام أو كسور.  ، "التأثيرات الجانبية"(.4القسم   انظرخاليا نبيبات الكلى )

 

ا  - ا في كتلة العظم. وبشكل عام،  تينوفوفير دايزوبروكسيليمكن أن يسبب أيض  تينوفوفير  تأثيرات فإن )أحد مكونات أتريبال( انخفاض 

غير مؤكدة. أخبر طبيبك إذا كنت تعلم أنك  وخطر اإلصابة بكسور في المستقبل  على المدى البعيد على صحة العظام دايزوبروكسيل

 طر أكبر لإلصابة بالكسور.تعاني من هشاشة العظام. المرضى المصابون بهشاشة العظام معرضون لخ

 

 ن وواليافع األطفال

ا 18 عن  أعمارهم تقل الذين واليافعين لألطفال مخصص غير  الدواء هذا  .عام 

ا 18 عن  أعمارهم تقل الذين واليافعين األطفال حاالت فيهذا الدواء  وفعالية سالمة حول معلومات توجد ال  .عام 

 

 ات والمتابعة: ختباةاال

إجراء  اأيض   طبيبالات للدم لتقييم وظائف الكلى. قد يطلب اختبارإجراء  طبيبكأتريبال على الكليتين. قبل بدء العالج، قد يطلب  ؤثريقد  •

، 2 قسمال انظريمكن أن تلحق الضرر بالكليتين ) مع أدوية أخرى ات للدم خالل فترة العالج لمراقبة الكليتين. ال يتم تناول أتريبال عادة  اختبار

 مرة واحدة في األسبوع.  ى لديكوظائف الكلال مفر منه، فسيقوم الطبيب بمراقبة  ا  أتريبال"(. إذا كان هذا أمر تناول"قبل 

 

بتوليفة من مضادات الفيروسات   ويتم عالجهم Cأو  Bالمزمن الوبائي الكبد  التهاب ذلك المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد بما في •

للتحقق ات للدم اختباربإجراء   طبيبكلحياة. قد يقوم ل كالت حادة في الكبد يُحتمل أن تكون مهددةمشإلصابة بالقهقرية، يكونون أكثر عرضة ل 

 تناول، "قبل 2القسم  انظرأتريبال. )ال تتناول ف، الكبد شديد في مرضب  كنت مصاب اعمل الكبد أو تبديل الدواء بآخر. إذا  كفاءةمن مدى 

 أتريبال"(. 

 

 tenofovirتينوفوفير دايزوبروكسيل لك.   عالجيطبيبك بعناية في أفضل نظام   يفكرسوف ف، B الوبائي الكبد التهابعدوى ب ا  نت مصابإذا ك •

disoproxil إمتريسيتابين وemtricitabineالوبائي الكبد التهاببعض الفعالية ضد فيروس  يظهران، وأتريبالالفعالة في   واد، هما من الم B 

أسوأ بعد  لديك الكبد التهاب. قد تصبح أعراض  B الوبائي الكبد التهابعدوى غير معتمد لعالج   emtricitabineإيمتريسيتابين الرغم من أن  ب

 اأيض   انظركبد. )العمل  كفاءة فترات منتظمة من أجل التحقق من مدى علىات للدم اختبار طبيبكقد يجري وعندئذ . أتريبالالتوقف عن تناول 

 "(. أتريبال، "إذا توقفت عن تناول 3القسم 
 

 .الكبد عمل كيفية من للتحقق  دملل دورية اتاختبارجراء إ  عتبارالا في بطبيال سيأخذ الكبد، أمراض تاريخ عن النظر غضب •

 

 األدوية األخرى و أتريبال

 

. وتشمل بعض األدوية الشائعة 2، في بداية القسم ال تستعمل هذا الدواء إذا. هذه األدوية مدرجة تحت عنوان مع أدوية معينةأتريبال يجب أال تتناول 

 وبعض المستحضرات العشبية )بما في ذلك نبتة سانت جون( التي يمكن أن تسبب تفاعالت خطيرة. 

 

أو قد تتناول أي أدوية أخرى، بما في ذلك األدوية التي تم الحصول عليها دون   قد تناولت مؤخراً أو طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، أخبر 

 وصفة طبية، والفيتامينات والعالجات العشبية أو المكمالت الغذائية.

 



بها الطبيب(، إيمتريسيتابين  )ما لم يوص   efavirenz فيرينز، ال ينبغي أن تتناول أتريبال مع أي أدوية أخرى تحتوي على إيفاوأيضا  

emtricitabine تينوفوفير دايسوبروكسيل ،tenofovir disoproxilتينوفوفير أالفيناميد، أو الميفودين أو أديفوفير ديبيفوكسيل ، 

 

 إذا كنت تستعمل أيا  من األدوية التالية التي قد تضر بكليتيك. تشمل بعض األمثلة على:  أخبر طبيبك

 أمينوغاليكوسيدات، فانكومايسين )أدوية لإلصابات البكتيرية(  -

 فوسكارنيت، جانسيكلوفير، سيدوفوفير )أدوية لإلصابات الفيروسية( -

 ، بنتاميدين )أدوية لإلصابات الفطرية(Bأمفوتريسين  -

 )لعالج السرطان( 2يكين إنترلو -

 لتخفيف آالم العظام أو العضالت( NSAIDsات ) لتهابالعقاقير غير الستيرويدية المضادة لال -

 

أو غيرها  أتريبالمع أدوية أخرى، بما في ذلك المستحضرات العشبية مثل خالصات الجنكو بيلوبا. ونتيجة لذلك، قد تتأثر كمية  أتريبالتفاعل يقد 

ك. هذا قد يوقف أدويتك عن العمل بشكل صحيح، أو قد يجعل أي تأثيرات جانبية أسوأ من ذلك. في بعض الحاالت، فإن طبيبك قد  من األدوية في دم

 يحتاج إلى تعديل الجرعة أو فحص مستويات الدم. 

 

 :من المهم أن تابر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أياً مما يلي! 

 

تناول أتريبال مع أدوية أخرى مضادة للفيروسات   ((:HIV)لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية ) ديدانوسيناألدوية التي تحتوي على  -

البنكرياس والحماض اللبني  التهاب. CD4التي تحتوي على ديدانوسين يمكنها أن ترفع مستويات ديدانوسين في الدم ويمكن أن تقلل عدد خاليا 

عند تناول أدوية تحتوي على تينوفوفير  أُبلغ عنها في حاالت نادرة، الوفاة في بعض األحيان سببت التي، في الدم( )زيادة حامض اللبنيك

وديدانوسين معا . سوف ينظر طبيبك بعناية ما إذا كان سيعالجك باألدوية التي تحتوي على تينوفوفير   tenofovir disoproxilدايزوبروكسيل 

tenofovir .وديدانوسين 

أنزيم البروتييز التالية: دارونافير، إندينافير،  مثبطاتإن  (:HIVاألخرى المستعملة لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية )األدوية  -

ك أدوية بديلة أو تغيير جرعة مثبطات  ءلوبينافير/ريتونافير، ريتونافير، أو ريتونافير المعزز ألتازانافير أو ساكوينافير. قد ينظر طبيبك إعطا

 البروتييز. وأيضا ، أخبر طبيبك إذا كنت تتناول مارافيروك. أنزيم 

، سوفوسبوفير/فيلباتاسفير، بيبرنتاسفير/جليكابريفير جرازوبريفير،إلباسفير/ :Cالكبد   التهاباألدوية المستعملة لعال  العدوى بفيروس  -

 . سوفوسبوفير/فيلباتاسفير/فوكسيالبريفير

ً األدوية المستعملة لافض الدهون في  - أتورفاستاتين، برافاستاتين، سيمفاستاتين. يمكن ألتريبال أن تقلل من   الستاتين(: الدأ )وتسمى أيضا

 كمية الستاتينات في دمك. سوف يتحقق طبيبك من مستويات الكولسترول عندك وسوف ينظر في تغيير جرعة الستاتين إذا لزم األمر. 

كاربامازيبين، فينيتوين، الفينوباربيتال. يمكن ألتريبال أن تقلل من كمية  (:ختال دات االاألدوية المستعملة لعال  التشنجات / النوبات )مضا -

، أحد مكونات أتريبال في دمك. قد يحتاج طبيبك إلى efavirenzيفافيرينز  إفي دمك. يمكن أن يقلل كاربامازيبين من كمية  ختالجمضادات اال

 . ختالجك مضاد مختلف لالئالنظر بإعطا

، بما في ذلك السل والمتفطرة الطيرية المركبة ذات الصلة باإليدز: كالريثرومايسين، ريفابيوتين،  األدوية المستعملة لعال  اإلصابات البكتيرية -

ظر في ريفامبيسين. قد يحتاج طبيبك إلى النظر في تغيير الجرعة أو إعطائك المضادات الحيوية البديلة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن طبيبك قد ين

 ( عندك. HIVلعالج اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ) efavirenzإعطائك جرعة إضافية من ايفافيرينز 

قلل أتريبال من كمية ياإليتراكونازول أو بوساكونازول. يمكن أن  األدوية المستعملة لعال  اإلصابات الفطرية )مضادات الفطريات(: -

 للفطريات.  فا  مختل ا  إعطاءك مضادفي . قد يحتاج طبيبك إلى النظر إيتراكونازول أو بوساكونازول في دمك

أتوفاكون/بروغوانيل أو أرتيميثر/لوميفانترين. قد يقلل أتريبال من كمية أتوفاكون/بروغوانيل أو   األدوية المستعملة لعال  المالةيا: -

 أرتيميثر/لوميفانترين في دمك. 

لحمل، حقن منع الحمل )على سبيل المثال، ديبو بروفيرا(، أو وسائل منع الحمل المزةوعة وسائل منع الحمل الهرمونية، مثل حبوب منع ا -

الحمل والرضاعة الطبيعية(. قد   انظرأسلوب حاجز موثوق به من وسائل منع الحمل )ستعمال ايجب أيضا    )على سبيل المثال، إمبالنون(:

، وهو أحد efavirenzللعمل. فقد حدث الحمل في النساء اللواتي يتناولن ايفافيرينز  حتماال  اجعل أتريبال وسائل منع الحمل الهرمونية أقل ي

تسبب في فشل   efavirenzوسائل منع الحمل المزروعة، على الرغم من أنه لم يثبت أن العالج بايفافيرينز ستعمال امكونات أتريبال، أثناء 

 منع الحمل.

 كتئاب، وقد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعة سيرترالين.، وهو دواء يستخدم لعالج اإلسيرترالين -

 ، وهو دواء يستخدم لعالج اإلكتئاب أو لمساعدتك على اإلقالع عن التدخين، والطبيب قد يحتاج إلى تغيير جرعة البوبروبيون. البوبروبيون -

أتريبال، فإن طبيبك قد يحتاج إلى تعديل جرعة غالقات  عند البدء في تناول  الديلتيازيم أو األدوية المشابهة )تسمى بغالقات قناة الكالسيوأ(: -

 قناة الكالسيوم.

-  ً ، مثل السايكلوسبورين، سيروليموس أو تاكروليموس. عند بدء بكابتات المناعة( األدوية المستعملة لمنع ةفض زةع األعضاء )وتسمى أيضا

البالزما الخاصة بكابتات المناعة، وربما يحتاج إلى تعديل تناول أو التوقف عن تناول أتريبال، فإن طبيبك سيراقب عن كثب مستويات 

 جرعتها.

 )األدوية المستخدمة للحد من تخثر الدم(: قد يحتاج طبيبك إلى تعديل جرعة الوارفارين أو أسينوكومارول. الواةفاةين أو أسينوكوماةول -

 )مستحضرات عشبية(.  خالصات الجنكو بيلوبا -



 .لعالج اآلالم والحمى، دواء يُستخدم ميتاميزول -

 

 لمزيد من المعلومات، الرجاء أن تسأل طبيبك او الصيدلي. 

 أتريبال مع الطعاأ ستعمال ا

 يجب أن تتناول أتريبال على معدة فارغة. 

 

 الكحول واستهالك أتريبال استعمال

 . الجانبية التأثيرات هذه من يزيد قد النعاس، مثل ،تريبالأل مماثلة جانبيةتأثيرات   التي تسبب أخرى أدوية مع أو الكحول مع أتريبال تناول

 

 الحمل والرضاعة الطبيعية

سألي طبيبك أو الصيدلي للحصول على  اأو تخططين إلنجاب طفل، ف حامال   نتعتقدين بأنك قد تكوني  وأأو ترضعين طفلك طبيعيا ،  حامال   إذا كنت  

 المشورة قبل تناول هذا الدواء. 

 

الحمل للتأكد من أنك  اختبار. قد يطلب منك طبيبك إجراء أسبوعا بعد ذلك 12النساء أال يصبحن حوامل أنناء العال  بأتريبال ولمدة  يجب على 

 لست حامال قبل البدء في العالج بأتريبال. 

 

مل )على سبيل المثال، الواقي الذكري( مع من حاجز منع الحبه نوع موثوق ستعمال افتحتاجي إلى  يمكن أن تكوني حامال أنناء العال  بأتريبال اإذ

طرق أخرى لمنع الحمل بما في ذلك عن طريق الفم )حبوب منع الحمل( أو وسائل منع الحمل الهرمونية األخرى )على سبيل المثال، الزرع،  

ستمرار في توقف العالج. ولذلك، يجب االفي الدم لفترة من الوقت بعد  ،، أحد المكونات النشطة ألتريبالEfavirenzالحقن(. قد يبقى ايفافيرينز 

 أسبوعا  بعد التوقف عن تناول أتريبال. 12وسائل منع الحمل، على النحو الوارد أعاله، لمدة ستعمال ا

 

قررتما أنه إذا كنت حامال، يجب أن تتناولي أتريبال فقط إذا كنت وطبيبك قد . أو تنوين أن تصبحي حامالً  أخبري طبيبك فوةاً إذا كنت حامالً 

 مطلوب بشكل واضح.

 

 خالل فترة الحمل.   efavirenzلقد شوهدت تشوهات خلقية خطيرة في الحيوانات التي لم تولد بعد واألطفال الرضع من نساء عولجن بإيفافيرينز  

 

 سألي طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي دواء.ا

 

ات تشخيصية أخرى لمراقبة تطور طفلك. في األطفال اختبارات دم منتظمة واختبارقد يطلب طبيبك إجراء فإذا كنت قد تناولت أتريبال أثناء الحمل، 

  ( خالل فترة الحمل، فاالستفادة من الحماية ضد فيروس نقص المناعةNRTIsالذين تناولت أمهاتهم مثبطات نيوكليوسايد المنتسخة العكسية )

 تفوق خطر التأثيرات الجانبية. (HIV)البشرية 

 

تسبب في  تومكونات أتريبال قد تمر عبر حليب الثدي و (HIV)من فيروس نقص المناعة البشرية  ن كال  إإذ  ال ترضعي طبيعياً أنناء العال  بأتريبال.

 طفلك.بإلحاق ضرر جسيم 

 

 المكائن: ستعمال اوالقيادة 

 . إذا كنت تعاني من ذلك، فال تقود وال تستخدم أي أدوات أو مكائن.والخمولقد يسبب أتريبال الدوخة، وضعف التركيز 

 

 : حول بعض مكونات أتريبال مهمةمعلومات 

 .تقريب ا من الصوديوم"ل  "خا أي أنهملغم( في كل قرص،  23مليمول من الصوديوم ) 1يحتوي هذا الدواء على أقل من 

 

 

 أتريبال؟تتناول   كيف.  .3
 

 .  دائما  تناول أتريبال تماما  كما وصفه لك طبيبك

 .ينظام العالجالالجرعات وبما يتعلق مارجع إلى طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكد ا 

 

 من ق بل الطبيب فقط.  ينظام العالجالسيتم تحديد الجرعات و

 

 

 الجرعة: 



 تتوقف عن تناول هذا الدواء ما لم يخبرك طبيبك به. ال تغير الجرعة بنفسك أبدا . ال 

 من ساعتين بعد أو ساعة قبل عادة   تحديدها يتم)  خاوية معدة على أتريبال تناول يجب  الجرعة المقررة المعتادة هي قرص واحد من أتريبال يوميا .

.  ا  جازعإ أقل( والنعاس الدوخة، المثال، سبيل على) الجانبية تأثيراتال بعض يجعل قد هذا. النوم وقت في ذلك يكون أن ويفضل( الطعام وجبة تناول

ِّم أو تسحق أو تمضغ ال. المنتج تقسيم/تكسير بشأن متاحة  معلومات توجد ال. الماءمع  كله أتريبالقرص ابلع   .قرصال تقس 

 

 ؤخذ أتريبال كل يوم. ييجب أن 

 

و/أو تينوفوفير   emtricitabine، إيمتريسيتابين efavirenzإذا قرر طبيبك إيقاف تناول واحدا  من مكونات أتريبال، فقد تعطى إيفافيرينز  

 .(HIV)على حدة أو مع غيرها من األدوية لعالج إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية  tenofovir disoproxilدايزوبروكسيل 

 لموصى بها. ال تتجاوز الجرعة ا

 هذا الدواء يؤخذ على فترات زمنية محددة على النحو الذي يحدده الطبيب المعالج.

 ال تفوت جرعة من أتريبال. 

 

 إذا كنت قد تناولت عن طريق الاطأ جرعة أعلى من المعتاد: 

 انظرأكبر من أقراص أتريبال فقد تكون في خطر متزايد من أن تعاني من التأثيرات الجانبية المحتملة لهذا الدواء ) ا  إذا كنت تناولت غير قصد عدد

حتفظ بقنينة األقراص معك حيث يمكنك  اللحصول على المشورة. فورا  تصل بطبيبك أو أقرب قسم للطوارئ ا(. "التأثيرات الجانبية" 4 قسمال

 لته. بسهولة وصف ما كنت قد تناو

 

 على الفور إلى الطبيب أو إلى أقرب قسم طوارئ ويؤخذ معه علبة الدواء. انتقل به من هذا الدواء،  بتلع عن طريق الخطأ جزءا  اإذا كان طفل قد  

 

 ال تحث نفسك على القيء إال إذا طلب منك بشكل واضح للقيام بذلك من قبل طبيب! 

 

 إذا كنت قد نسيت تناول الدواء: 

 

 . أتريبال من  جرعة تناول تنسى أال المهم من

 

 بمجرد أن تتذكر. تناول الجرعة التالية في الوقت المحدد.  هافتناول، موعدها المعتادمن ساعة  12 خالل  إذا فاتتك جرعة من أتريبال

 

نتظر وتناول الجرعة  افال تأخذ الجرعة التي كنت قد نسيت أن تتناولها بل  ،القادمةلجرعة ا ساعة( 12أقل من  تبقّى)  إذا كان هو تقريباً وقت

 المقبلة في الوقت المحدد. ال تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض قرص نسيته. 

 

إلى أن  ال تحتاج. موعد الجرعة التالية يحين آخر. ال تنتظر حتى ا  أن تتناول قرص ينبغي، ساعة واحدة بعد تناول أتريبال خاللإذا تقيأت القرص )

 أكثر من ساعة واحدة على تناولك أتريبال. مرور آخر إذا كنت قد تقيأت بعد  ا  تتناول قرص

 

 إذا توقفت عن تناول أتريبال:  

 

ا  ال تتوقف عن تناول أتريبال دون التحدث مع طبيبك حتى إذا كنت تشعر بتحسن بصحتك العامة. التوقف عن تناول أتريبال يمكن أن يؤثر تأثير

في  بيبك ستجابتك للعالج في المستقبل. إذا تم التوقف عن تناول أتريبال، فتحدث إلى طبيبك قبل إعادة تناول أقراص أتريبال. قد ينظر طاخطيرا  على 

 ك مكونات أتريبال بشكل منفصل إذا كنت تواجه مشاكل أو تحتاج لتعديل الجرعة. ئإعطا

 

 كيف يمكنك المساهمة في نجاح العال ؟

حصل على المزيد من طبيبك أو الصيدلي. فهذا مهم جدا ألن كمية الفيروس قد تبدأ في الزيادة إذا تم ا، عندما تنافض كمية أتريبال المجهز بها

 إيقاف تناول الدواء حتى لوقت قصير. قد يصبح الفيروس صعب العالج.

، فمن األهمية بمكان عدم التوقف عن العالج بأتريبال دون Bالكبد  التهابو  (HIV)إذا كنت مصاباً بكل من فيروس نقص المناعة البشرية 

الكبد لديهم قد أصبح أسوأ بعد  التهابأو ظهرت عندهم أعراض تشير إلى أن ات للدم اختباربعض المرضى أجريت على . التحدث مع طبيبك أوال  

من المكونات الثالثة ألتريبال(. إذا تم   اثنان) tenofovir disoproxil دايزوبروكسيلأو تينوفوفير  emtricitabineوقف تناول إيمتريسيتابين 

  4ات للدم للتأكد من كيفية عمل الكبد لمدة اختبار. قد تتطلب إجراء Bالكبد  التهابفإن طبيبك قد يوصي بأن تستأنف عالج  إيقاف تناول أتريبال

ن أشهر بعد التوقف عن العالج. إن التوقف عن العالج غير مستحسن في بعض المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد أو تليف الكبد المتقدم، أل

 الكبد عندك، والذي قد يكون مهددا  للحياة.  التهابفاقم هذا قد يؤدي إلى ت

 

  الكبد  التهابعتيادية بعد توقفك عن العالج، وخاصة أعراض لها عالقة باإلصابة باأخبر طبيبك فورا  عن أعراض جديدة أو غيرB. 



 

 النظارات إذا كنت في حاجة إليها.رتدي اتتناول فيها الدواء.  في كل مرةوالجرعة التسمية تحقق من  في الظالم!ال تتناول الدواء 

 

 سأل طبيب أو صيدلي.اهذا المنتج، فستعمال اإذا كانت لديك أي أسئلة أخرى عن 
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والغلوكوز. ويرتبط ذلك جزئيا هناك زيادة في الوزن ومستويات الدهون في الدم كون تقد  (HIV)خالل عالج فيروس نقص المناعة البشرية 

نفسها. سيختبر    (HIV)تعود إلى أدوية فيروس نقص المناعة البشرية  باستعادة الصحة وأسلوب الحياة، وفي حالة الدهون في الدم، فإنها أحيانا  

 طبيبك هذه التغييرات. 

 

 المستعملين.وحاله حال جميع األدوية، فإن أتريبال يمكن أن يسبب تأثيرات جانبية في بعض 

 منها.  أي  ال تكن قلقا ، حين قراءتك لقائمة التأثيرات الجانبية. قد ال تكون لديك 

 

 تسبب أتريبال التأنيرات الجانبية الاطيرة التالية:يقد 

 تصل بطبيبك على الفور إذا ظهرت عليك:ا! 

 

مريض( ولكنها من التأثيرات  1000في كل   1)قد يؤثر على ما يصل إلى  نادة)زيادة في حامض اللبنيك في الدم( هو  الحماض اللبني -

 الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تكون قاتلة. قد تكون التأثيرات الجانبية التالية عالمات الحماض اللبني:

 تنفس سريع وعميق  -

 النعاس -

 )قيء( وآالم في المعدة. الشعور بالغثيان )غثيان(، تتقيأ -

 

  تصل بطبيبك على الفوة. ا إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصاباً بالحماض اللبني، ف 

 

 تأنيرات جانبية محتملة خطيرة أخرى 

 مريض(: 100في كل  1)وهذه قد تؤثر على ما يصل إلى  دائعة غيرالتأثيرات الجانبية التالية 

 

 ( 2القسم    انظر رد فعل تحسسي )فرط الحساسية( الذي قد يسبب ردود فعل شديدة في الجلد )متالزمة ستيفنز جونسون، حمامى عديدة األشكال،   •

 تورم في الوجه والشفتين واللسان أو الحلق  •

بوضوح، وتأثر المزاج، ورؤية أو سماع أشياء ، وغير قادر على التفكير وذهان كبريائينتحارية، أفكار غريبة، االسلوك الغاضب، وأفكار  •

 كالم أو حراك بدون  المريض فيهاكون ي حالة  وهي) ، الجامودنتحار، وتغير الشخصية )الذهان(غير موجودة حقا )الهلوسة(، ومحاوالت اال

 (. معينة لفترة

 البنكرياس  التهابألم في البطن )المعدة(، والناجم عن  •

 )حاالت صرعية(، كالم غير مترابط، ورعاش )رجفة( رتباك، والنوباتالنسيان، واال •

 الكبد  التهابصفرار الجلد أو العينين، حكة، أو ألم في البطن )المعدة( التي سببها ا •

 تلف نبيبات الكلى •

 

د أقدم بعض المرضى  تشتمل التأثيرات الجانبية النفسية باإلضافة إلى تلك المذكورة أعاله على األوهام )المعتقدات الخاطئة(، والعصاب. كما وق

لى الفور على االنتحار. هذه المشاكل تميل إلى أن تحدث في كثير من األحيان في أولئك الذين لديهم تاريخ من المرض العقلي. دائما  أخطر طبيبك ع

 إذا كانت لديك هذه األعراض. 

 

 (.3القسم  انظرالكبد بعد التوقف عن العالج ) التهابد تواجه تفاقم ، فقBالكبد  التهابالتأثيرات الجانبية على الكبد: إذا كنت مصابا  أيضا  بفيروس 

 

 مريض(: 1000في كل   1)وهذه قد تؤثر على ما يصل إلى   نادةةالتأثيرات الجانبية التالية 

 

فشل الكبد، وفي بعض الحاالت يؤدي إلى الوفاة أو إلى الحاجة إلى عملية زرع كبد. ووقعت معظم الحاالت في المرضى الذين يعانون  •

 من أمراض الكبد، ولكن كانت هناك بعض التقارير عن حدوثه في مرضى دون وجود أي مرض في الكبد بالفعل 

 بالعطش في الكلى، نزول الكثير من البول والشعور التهاب •



ذا كانت الكلى تعمل  إ ات للدم لمعرفة ما اختبارآالم الظهر الناجمة عن مشاكل في الكلى، بما في ذلك الفشل الكلوي. قد يطلب طبيبك إجراء  •

 بشكل صحيح

 تلين العظام )مع آالم العظام ويؤدي أحيانا إلى كسور( التي قد تحدث بسبب األضرار التي لحقت بخاليا نبيبات الكلى  •

 د الدهني الكب •

 

  .إذا كنت تعتقد أن لديك أياً من هذه التأنيرات الجانبية الاطيرة، فتحدث إلى طبيبك 

 

 ً  أكثر التأنيرات الجانبية ديوعا
 

 مرضى( 10في  1)وهذه قد تؤثر على أكثر من دائعة جدا التأثيرات الجانبية التالية 

 

 )الغثيان(، والتقيؤ )القيء(الدوخة، والصداع، واإلسهال، والشعور بالغثيان  •

 الطفح الجلدي )بما في ذلك بقع حمراء أو بقع مع ظهور تقرحات أحيانا  وتورم في الجلد(، والتي قد تكون تفاعالت حساسية •

 الشعور بالضعف •

 

 ات أيضا : ختبارقد تظهر اال

 نخفاض في مستويات الفوسفات في الدم ا •

 والذي قد يؤدي إلى آالم في العضالت والضعف زيادة مستويات الكرياتين كاينيز في الدم  •

 التأنيرات الجانبية المحتملة األخرى 
 

 مرضى( 10في  1)وهذه قد تؤثر على ما يصل إلى   دائعةالتأثيرات الجانبية التالية 

 

 تفاعالت حساسية  •

 ضطرابات في التنسيق والتوازنا •

 كتئاب الشعور بالقلق أو اال •

 الغريبة، وصعوبة التركيز، النعاس صعوبة في النوم، واألحالم  •

 األلم، وآالم في المعدة  •

 نتفاخ، الريح )الغازات( مشاكل الهضم مما يسبب عدم الراحة بعد وجبات الطعام، والشعور باال •

 فقدان الشهية •

 التعب  •

 حكة •

 ينسمرار الجلد على شكل بقع غالبا  ما يبدأ في اليدين وباطن القدماتغييرات في لون الجلد بما في ذلك  •

 

 : ات أيضا  ختبارقد تظهر اال

 نخفاض عدد خاليا الدم البيضاء أكثر عرضة لإلصابة(انخفاض عدد خاليا الدم البيضاء )يمكن أن يجعلك ا •

 مشاكل في الكبد والبنكرياس  •

 زيادة األحماض الدهنية )الدهون الثالثية(، البيليروبين أو مستويات السكر في الدم  •

 

 مريض(: 100في كل  1)وهذه قد تؤثر على ما يصل إلى  دائعة غيرالتأثيرات الجانبية التالية 

 

 نهيار العضالت، وآالم أو ضعف في العضالت ا •

 نخفاض عدد خاليا الدم الحمراء(افقر الدم ) •

 أو اإلمالة )الدوار(، صفير، رنين أو غيرها من الضجيج المستمر في األذنينالغزل بشعور  •

 وضوح الرؤية عدم  •

 قشعريرة  •

 تضخم الثدي عند الذكور •

 الدافع الجنسي انخفاض •

 حمرارا •

 جفاف الفم •



 زيادة الشهية •

 

 ات أيضا : ختبارقد تظهر اال

 نخفاض البوتاسيوم في الدما •

 زيادة الكرياتينين في الدم  •

 بروتينات في البول •

 زيادة الكوليستيرول في الدم •

 

نخفاض في ا)مع آالم العظام الذي يؤدي أحيانا  إلى كسور(، آالم في العضالت وضعف العضالت ونهيار العضالت، وتليين العظام اقد يحدث 

 بوتاسيوم أو فوسفات الدم بسبب تلف في خاليا نبيبات الكلى.

 

 مريض(  1000في كل   1)وهذه قد تؤثر على ما يصل إلى   نادةةالتأثيرات الجانبية التالية 

 

 فعل ألشعة الشمسطفح حاك على الجلد ناجم عن رد  •

 

 أو إذا أصبت بتأنير جانبي غير مذكوة في النشرة، فاستشر طبيبك.   أو إذا تفاقم أحدهاعليك أحد التأنيرات الجانبية  إذا ظهر 

 اإلبالغ عن التأنيرات الجانبية  

 

" الموجود في الناجمة عن العالج الطبينبية يمكنك إبالغ وزارة الصحة عن أي تأثيرات جانبية عبر النقر على الرابط "اإلبالغ عن اآلثار الجا

جهك إلى النموذج اإللكتروني الخاص باإلبالغ عن التأثيرات الجانبية أو سيوِّ و( www.health.gov.ilالصفحة الرئيسية الخاصة بوزارة الصحة )

 . https://sideeffects.health.gov.ilعبر النقر على الرابط: 

 عنوان اإليميل التالي:   عبرلحامل التسجيل  مباشرةاإلبالغ عن أي تأثيرات جانبية  أيضا   يمكنك

.DrugSafety.Israel@gilead.com 

 بإبالغك عن التأثيرات الجانبية يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سالمة هذا الدواء.

 كيف تازن أتريبال؟ .5
  

عن متناول األطفال و/أو الرضع، لتجنب التسمم. ال   ا  ية األخرى، يجب أن يتم تخزينها في مكان آمن بعيدتجنب التسمم! هذا الدواء، وجميع األدو

 تحث نفسك على القيء إال إذا طلب منك بشكل واضح للقيام بذلك من قبل طبيب. 

 

نتهاء الصالحية يشير إلى اليوم األخير من ذلك  اعلى العلبة والقنينة. تاريخ المؤشر ( exp. dateنتهاء الصالحية )اال تستعمل الدواء بعد تاريخ 

 هر.الش

  

 دروط التازين: 

 درجة مئوية. 30تخزن أتريبال في مكان بارد وجاف، ال يزيد عن 

 حفظ العلبة مغلقة بإحكام.احفظ أتريبال في العلبة األصلية وا

 أسابيع.  6بعد فتحها ألول مرة، تستعمل في غضون 

اريخ حتى إذا كنت تحتفظ بها في علبتها األصلية وخزنتها على النحو الموصى به، فإن األدوية قد يحتفظ بها لفترة محدودة فقط. يرجى مالحظة ت

 ستشر الصيدلي الذي صرف الدواء لك. االدواء! في حالة الشك، صالحية نتهاء ا

 ال تخزن األدوية المختلفة في نفس العلبة.

 

لصيدلي عن كيفية التخلص من األدوية التي لم تعد ا سألايجب أال يتم التخلص من األدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. 

 مطلوبة. سوف تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.
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 باإلضافة إلى المكونات الفعالة فإن هذا الدواء يحتوي أيضا  على: 

 : المكونات غير الفعالة

، كبريتات  (E572) ، ستيرات المغنيسيوم(E463) كروسكارميللوز الصوديوم، هايدروكسي بروبايل سيليللوز ،(E460) سيليللوز بلوري مكروي 

 لوريل الصوديوم. 

http://www.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/
mailto:DrugSafety.Israel@gilead.com


،  (E172)، والتلك، وأكسيد الحديد األحمر 3350، وماكروجول (E171)أكسيد التيتانيوم  انيكحول البولي فينيل، وث على يحتوي طالء القرص

 . (E172)وأكسيد الحديد األسود 

 

قرصا  مغلفا  بغشاء )مع كيس من هالم السيليكا  30تحتوي العلبة الكرتونية على قنينة من البالستيك ذات  ما هو دكل المنتج وما هي طبيعة العلبة:

كيس منفصل ويجب عدم بلعه. واألقراص بلون في  ص(. وهالم السيليكا الجاف موضوعالذي يجب أن يوضع في القنينة للمساعدة في حماية األقرا

 .طباعة على الجانب اآلخر بدونو " على جانب واحد123وردي وعلى شكل كبسولة مطبوع عليها األرقام "

  

 :  حامل التسجيل

 جلعاد للعلوم إسرائيل المحدودة،  

 شارع هاهاراش 4

 4524075هود هاشارون 

 إسرائيل

 

 الشركة المصنّعة:

 جلعاد للعلوم إيرلندا المحدودة يو سي

 آي دي أي بزنس وتكنولوجي بارك

 كاريغتوهيل 

 كاونتي كورك 

 إيرلندا

 

 . وزارة الصحة إلرشادات وفقا   2021 أيلول/سبتمبرتمت المراجعة في 

 

 32933، 32932رقم ترخيص الدواء في سجل األدوية الوطني التابع لوزارة الصحة: 

 

 كتابة نص هذه النشرة بصيغة المذكر. ومع ذلك، فالمقصود أن الدواء يستعمل لكال الجنسين. ت لبساطة وسهولة القراءة، فقد تم

 . 2021أغسطس/آب المرجع: ملصق االتحاد األوروبي من 
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