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 1986  - (  مستحضَرات )   الصيادلة   أنظمة   بموجب   للمستهلك   نشرة 

 يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط 

 

 ملغ  2أولوميانت  

 ملغ  4أولوميانت  
 

 مطليّة   أقراص 

 

 (baricitinib)باريسيتينب    – فعّال    مركب 

 باريسيتينب. ملغ  2ملغ يحتوي على  2 أولوميانتقرص من   كل

 باريسيتينب. ملغ  4ملغ يحتوي على  4 أولوميانتقرص من   كل

 

البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" في   نظراُ : ر في المستحض   غير فعّالة ومثيرة للحساسيّة   مواد 

   ".ةإضافيّ"معلومات   6 والفصل  2الفصل 

شرة على معلومات موجزة عن  نتحتوي هذه اللنشرة بتمعّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء.  ا   اقرأ 

 الصيدليّ. ة فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافيّ

 . الصحيّة وحالتهم  حالتكحتى لو بدا لك تشابه بين  ، ألنّه قد يضرّ بهم ؛ آلخرينله هذا الدواء وصف لك. ال تعطِ

 

. هذه  أولوميانتبمستحضر  والخاصة للمتعالجإلى هذه النشرة، هناك بطاقة معلومات األمان المعدّة  إضافة

.  حسبها ب العمل وعليك. وأثنائه بأولوميانت، البطاقة تتضمن معلومات أمان هامة، عليك معرفتها قبل بدء العالج 

.  المستحضر باستعمال البدء  قبل المستهلك ونشرة للمتعالج، المعدّة  األمان  معلومات بطاقة  مراجعة يجب 

 . الحاجة عند لمراجعتها بالبطاقة احتفظ

 

 الدواء؟   هذا   أعدّ  لمّ  .1

   ( Rheumatoid Arthritis) التهاب المفاصل الروماتويدي  
 

  لم يكن  الذينومعتدل حتى شديد،  روماتويديلعالج البالغين الذين يعانون من التهاب مفاصل  معدّ أولوميانت

  كان أو يكفي  بما فعّاال DMARDمن مجموعة  الروماتيزم اتمضادأو أكثر من لهم بدواء واحد  السابق العالج

 . محتمل  غير

 (. methotrexateميثُوتريكسات )  مع  بالدمجكمستحضر واحد ووحيد أو   أولوميانتاستعمال  يمكن

 

 Janus) " كيناز س جانو"بواسطة تقليص فعاليّة إنزيم الموجود في الجسم والذي يُدعى   أولوميانت يعمل

kinase ،) في تخفيف األلم،   أولوميانت يُساعد . بواسطة تقليص فعالية هذا اإلنزيم، االلتهاب عملياتفي   المشارك

في المفاصل. تأثيرات الدواء    فيراوالغض العظم  تضرر إبطاء في  ويُساعد  تعب، الالتصلب والتورم في المفاصل، 

  بالنسبةالحياة المتعلقة بالصحة  جودةتحسين  خالل  من ،يوميةال بالنشاطاتعلى القيام تساعدك هذه يمكن أن 

   مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.ل

 

 ( Atopic Dermatitis) التهاب الجلد التأتبي  

المعتدل حتى الحاد، الذين يتعين عليهم   يُستعمل أولوميانت لعالج البالغين الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي

 تلقي عالج جهازي. 

 

(، المشارك  Janus kinase)  ""جانوس كيناز يعمل أولوميانت عبر تقليل نشاط إنزيم موجود في الجسم، يدعى  

في عمليات االلتهاب. عبر تقليص فعالية هذا اإلنزيم، يُساعد أولوميانت في تحسين حالة الجلد ويقلل الحكة.  

باإلضافة إلى ذلك، يساعد أولوميانت على تحسين جودة النوم )بسبب الحكة(، وجودة الحياة العامة. تبين أن  

  المرتبطة بالتهاب الجلد التأتبي.  أولوميانت يحسن أعراض ألم الجلد، القلق واالكتئاب
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يمكن استعمال أولوميانت بالدمج مع أدوية أخرى لعالج   التهاب الجلد التأتبي يُعرف أيضا كإكزيما الجلد التأتبية.

 اإلكزيما الذي تدهنه على الجلد أو تستعمله كمستحضر وحيد. 

 

 مثبطات مناعة انتقائية.  المجموعة العالجية: 

 

 الدواء  استعمال  قبل  .2

 استعمال الدواء إذا:    يُمنع 

 

  في   المفصلة )   الدواء   يحتويها   التي   األخرى   المركّبات   ألحد   أو   لباريسيتينب (  أرجية )   حساسيّة   لديك   وجدت 

 . ( 6  الفصل 

ا   نت ك  ا   تكونين   قد   أنك ب   تظنين   أو   حامال  .  حامال

 خاصة متعلقة باستعمال الدواء    تحذيرات 

 أخبر الطبيب إذا:   بأولوميانت وخالل العالج    قبل 

عدوى في أحيان متقاربة. أبلغ الطبيب إذا كان يتطور    حاالتب تُصاب  نتك أو عدوى  من  تعاني  كنت -

ألن   أو مشاكل أسنان نظراا المعتاد  من  أكثرلديك أعراض مثل سخونة، جروح، شعور بالتعب المتزايد 

العدوى   حاالتعلى مقاومة  كمن قدرة جسم أولوميانتهذه قد تكون عالمات عدوى. قد يقلل 

 . بعدوى جديدة تصاب أن  االحتماليزيد من  قدوقد يؤدي إلى تفاقم عدوى موجودة أو  

  الستبعاد أو عانيت في الماضي من مرض السل. من المحتمل أن تحتاج إلى فحوصات   تعاني  كنت -

مزعج،   عال سُ. أبلغ الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض مثل  أولوميانتمرض السل قبل إعطاء 

  أعراض تكون  قد  هذه ألنّ   بأولوميانت،سخونة، تعرّق ليليّ وانخفاض في الوزن خالل العالج 

 . السل مرض

قد يُتيح تكرار العدوى. بلغ   أولوميانتألنّ  ، (herpes zoster)  النطاقي سپالهر عدوى  من عانيت -

ألنّ هذه قد   ، بأولوميانتالطبيب إذا كان يتطوّر لديك طفح جلديّ مصحوب بألم وبثور خالل العالج 

   .النطاقيالهرپس تكون عالمات 

 . C أو B ( Hepatitis) الكبد التهاب من الماضي  في  عانيت  أو تعاني -

المفروض أن تحصل على تطعيم. يجب عليك االمتناع عن الحصول على مكونّات تطعيم )حيّة(   من -

 . أولوميانتمعينة خالل استعمال 

بإمكانك بعد الحصول على   كانتعاني من سرطان، ألنّ الطبيب قد يحتاج أن يُقرر فيما إذا  كنت -

   .أولوميانت

 . الكبد عمل  أداء  في   خلل من  تعاني  كنت -

( أو في الرئتين العميقة وردة األ في  را)خث  الساقينالسابق من تخثرات دم في أوردة  في عانيت -

  أو الصدر في ألم  األلم، لك وتسبب  متورمة  ساق إذا كنت تعاني من   طبيبال)انسداد رئويّ(. أخبر 

 . األوردة في  دم  تخثر عالمات تكون  أن  ممكن هذه ألنه  تنفس،  ضيق

  قروح  من أو قولون، نوع من التهاب ال – ( diverticulosis)  القولوني الرداب في الماضي من  عانيت -

 . ( 4 الفصل)انظر   األمعاء في  أو المعدة  في

 

 : حاال الطبيب إبالغ عليك التالية الحادة األعراض أحد الحظت  إذا

 الصدر  في  ضغط  -

 التنفس أثناء صفير -

 بالدوار شعور حادة أو  دوخة -

 الحنجرة أو اللسان الشفتين، تورم -

 ( جلدي طفح  أو)حكة  شرى -

 . وتقيؤاتحاد في البطن مصحوب بشكل خاص بحمى، غثيان  ألم -
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 والمراهقون   األطفال 

لعدم وجود معلومات كافية بالنسبة  عاما وذلك   18تحت جيل  نيوالمراهق لألطفاليُمنع إعطاء هذا الدواء  

 . هلالستعمال في الفئة العمريّة هذ

 

 فحوصات ومتابعة 

كنت تعاني من   ، لفحص فيما إذاتناولهأولوميانت، أو خالل  قد تحتاج إلى إجراء فحوصات دم قبل البدء بتناول

تعداد منخفض لخاليا الدم الحمراء )فقر دم(، من تعداد منخفض لخاليا الدم البيضاء )قلة العدالت أو قلة  

(، من مستوى دهون )كوليسترول( مرتفع في الدم أو من  Neutropenia or lymphopenia -الليمفاويات 

 أولوميانت ال يُسبّب مشاكل. العالج بمستويات مرتفعة من إنزيمات الكبد، وذلك من أجل التأكد بأن 

 

 األدوية   بين   الفعل ردود  / التفاعالت 

ة، فأخبر  أدوية أخرى بما في ذلك األدوية بدون وصفة طبّية والمكماّلت الغذائيّ   ، كنت تتناول أو تناولت مؤخّراا   إذا 

 . ك الطبيب أو الصيدليّ بذل 

 إذا كنت تتناول:   سيما  ال

في   أولوميانتألن هذا الدواء ممكن أن يزيد مستويات  ، (النقرس لعالج( )probenecid)روبينيسيد پ -

   ملغ، مرّة واحدة في اليوم. 2 ي ه أولوميانتبها من  الموصىفالجرعة  ،روبينيسيدپ دمك. إذا كنت تتناول

 . االستعمال قبل  الطبيب استشارة  يجب 

 الذي يُعطى عن طريق حقنة  الروماتويدي المفاصل  التهاب ضد  دواء -

 أدوية تُعطى بالحقن وتكبت جهاز المناعة، تشتمل على عالجات بيولوجية مركّزة )أجسام مضادة(  -

  ،(azathioprine)  زثيوپرينأ على رد الفعل المناعيّ للجسم، مثل   للسيطرةالتي تستعمل  أدوية -

 ( ciclosporin)ورين  پسيكلوس أو ( tacrolimus)تاكروليموس  

 ( Janus kinase)  كيناز  سجانو اإلنزيم مثبطات لفئة  تنتمي التي أخرى أدوية -

  ،NSAIDs) ةيستيرويدمثل أدوية مضادة لاللتهاب غير  القولوني  الردابقد تزيد خطر حدوث  أدوية -

لعالج   تستعمل) األفيونياتأو /و ( المفاصل أو العضالت التهاب حاالت أو /و  اآلالم لعالج غالبا  تستعمل

 . (4 الفصل انظر)  (االلتهاب حاالت لعالج  غالبا تستعمل ) كورتيكوستيرويدات، و/أو ( األلم الحاد

 

 والخصوبة   اإلرضاع   ، الحمل 

كنت حامالا أو مرضعة، تعتقدين بأنك قد تكونين حامال أو تخططين للحمل، توجهي إلى الطبيب أو الصيدليّ   إذا

 لالستشارة قبل تناول هذا الدواء.  

 

أسبوع   لمدةو أولوميانتب العالج  خالل حمل حصول منع أجل من  ناجعة  حمل منع وسيلة استعمال  عليك يجب 

يُمنع   ألنهحامال  كنتِ . يجب عليك تبليغ الطبيب إذا أولوميانتبعد إعطاء الجرعة األخيرة من  على األقل واحد

 خالل الحمل.   أولوميانت استعمال 

 

يجب عليك   الحليب. الىخالل اإلرضاع ألنه ليس معروفاا فيما إذا كان هذا الدواء ينتقل  أولوميانت استعمال  يُمنع

  أولوميانت واستعمال. يُمنع اإلرضاع  أولوميانتسترضعين أم ستستعملين  القرار فيما إذا كنتِ  اتخاذ  والطبيب أنتِ

 . في الوقت ذاته 

 

 الماكينات   واستعمال   السياقة 

 على القدرة على السياقة واستعمال الماكينات.  أولوميانت يؤثر  ال

 

 الدواء   مركبات   من   قسم   عن   مهمة   معلومات 

 على الصوديوم   أولوميانت   يحتوي 

"خاليا من   عمليا قرص، أي يعتبر كل   في( ملغ 23) الصوديوم  من  مليمول 1 من أقل على الدواء  هذا يحتوي

 الصوديوم".  
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 الدواء؟   تستعمل   كيف  .3

 حسَب تعليمات الطبيب.  دائماا المستحضر ب استعمال جي

 

  الدواء هذا  تناول يجب. اوعالجه الطبية حالتكبدء العالج تحت إشراف طبيب صاحب خبرة في تشخيص  يجب 

مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم  فحص امن قِبل الطبيب أو الصيدلي.  لك يت طِعأُ  التي التعليمات  حسب تماماا دائماا

 الجرعة وطريقة العالج سيحدّدهما الطبيب فقط.  .بالمستحضر  العالج وبطريقة بالجرعة يتعلق فيما متأكدااتكن 

 

 التهاب الجلد التأتبي و التهاب المفاصل الروماتويدي  

 

  2ملغ، مرة واحدة في اليوم. قد يصف لك الطبيب جرعة منخفضة أكثر مقدارها   4غالبا هي  المعتادةالجرعة 

عاما أو إذا كنت معرضا لخطر متزايد لإلصابة  75ملغ مرة واحدة في اليوم، ال سيما إذا كان عمرك أكثر من  

 بعداوى. إذا كان الدواء يعمل جيدا، قد يقرر الطبيب أنه يمكن خفض الجرعة.  

 

 . اليوم  في واحدةملغ مرة  2هي  أولوميانتالمعتادة من  الجرعة  فإن انخفاض أداء الكلى،   كنت تعاني من  إذا

 

 

 بها.    الموصى تجاوز الجرعة    يُمنع 

 

 معدّ لالستعمال الفموي. يجب عليك بلع القرص مع ماء.  أولوميانت

بنفس   اهتناول المستحسن من  أولوميانت، تناول األقراص مع أو بدون طعام. لمساعدتك على تذكر تناول  بإمكانك

 الساعة كل يوم. 

  القرص، شطر  حاولت إذا. أصغر لجرعات للتقسيم معدّة ليست األقراص . أولوميانتسحق أو شطر أقراص  يُمنع

 . الطبيب لك وصفها التي  الجرعة  كل على  تحصل ال  قد

   .المعدي-األنفي باألنبو عبر  الدواء استعمال حول معلومات تتوفر  ال

ية من الدواء عن طريق  أو إذا قام طفل بابتالع كمّ يجب عليك   مما جرعة أعلى    ، إذا تناولت عن طريق الخطأ 

شفى، وأحضر علبة الدواء معك. من المحتمل  ستغرفة الطوارئ في المأو إلى  الطبيبإلى  فوراا ، الخطأ فتوجّه

 .  4 الفصلأن تعاني من بعض األعراض الجانبيّة الموصوفة في 

 

 الدواء   تناول   نسيت   إذا 

 فوتت جرعة، يجب عليك تناولها فور تذكرك ذلك.   إذا -

  كالمعتاد   فقط واحدة جرعة وتناول نسيتها التي  الجرعة ترك يجب بأكمله،  النهار طيلة الجرعة  نسيت  إذا -

 . التالي  اليوم في

 تناول جرعة مضاعفة من أجل التعويض عن القرص الذي نسيت تناوله.   يُمنع -

 

 ب توصية الطبيب. حسَ ب   العالج   في يجب االستمرار  

 

 توقفت عن تناول الدواء    إذا 

 إال إذا أعطاك الطبيب تعليمات بالتوقف عن تناوله.   أولوميانت، التوقف عن تناول  يُمنع

 

  تتناول   مرّة   كلّ   في   ة الدوائيّ   الجرعة   ومن   الدواء   عبوّة   على   تحقّق من الملصق !  الظالم   في   ية و د األ   تناول   يُمنع 

 . إليها   بحاجة   كنت   إذا   ة ي الطبّ   ارات النظّ   ضع .  دواء   فيها 

 . استعمال الدواء فاستشِر الطبيب أو الصيدليّ ة بالنسبة إلى  إذا كانت لديك أسئلة إضافيّ 
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 الجانبية  األعراض  .4

 

. ال تصدم عند قراءة  المستخدمين ة لدى قسم من جانبيّ اأعراضا أولوميانتكجميع األدوية، قد يسبّب استعمال 

 . تعاني من أيٍّ منها ة. من المحتمل أالّ قائمة األعراض الجانبيّ

 

 خطيرة   جانبية   أعراض 

 

 : أشخاص 10بين  من  1 حتى الذي قد يظهر لدى ، والتهاب الرئتين   الهربس النطاقي   مثل   عدوى 

لديك األعراض المفصلة فيما يلي، التي قد   تطوّرت إذا  فوراا طبيّة مساعدة  على  للحصول توجه أو الطبيب غبلّأ

 : تكون أعراض 

)نادرا جدا في التهاب   وسخونة  بألم  مصحوبة بثور  مع جلدي فح ط : (Herpes Zoster)  النطاقيالهرپس   -

 (التأتبيالجلد 

 التهاب الرئتين: سُعال متواصل، حمّى، ضيق تنفس وتعب )غير شائع في التهاب الجلد التأتبي(   -

 . الشائعة غير الجانبية األعراض  من  هما  الشديد النطاقي والهربس الشديد الرئوي االلتهاب

 

 إضافيّة   جانبيّة   أعراض 

 

 :  ( أشخاص 10بين   من 1 من  أكثر لدى تظهر)قد جانبيّة شائعة جداا    أعراض 

 واألنف الحلق في  عدوى  حاالت -

 الدم  فحص  طريق عن  تظهر التي)كوليسترول(   الدم في  الدهون  من  مرتفعة مستويات -

 

 (:  أشخاص  10بين  من 1 حتى لدى )قد تظهر  شائعة   جانبيّة   أعراض 

 ( Herpes simplex -البسيط   سپالهر)  برد تقرحات -

 ( gastroenteritis)  إسهال أو  المعدة في  اضطراب تُسبّب التي عدوى -

 البوليّة المسالك  في  عدوى -

غير شائع في  ) دم   فحص  بواسطة يظهر الذي  ، (الدم  تخثر في  مشاركة )خاليا  الدم صفائح  من  مرتفع  عدد -

 التهاب الجلد التأتبي(

 صداع -

 غير شائع في التهاب الجلد التأتبي( )  غثيان  حاالت -

 البطن  في  ألم -

 غير شائع في التهاب الجلد التأتبي()  دم  فحص بواسطة تظهر التي الكبد  إنزيمات من  مرتفعة مستويات -

 طفح -

 (روماتويديالمفاصل الالتهاب  حب الشباب )غير شائع في  -

مفاصل  الالتهاب الذي يظهر في فحص الدم )غير شائع في  ، كرياتين كيناز  يمزاألن ارتفاع مستوى  -

 (روماتويديال

 

 (:  شخص  100بين  من  1 حتى لدى تظهر قد )   شائعة   غير   جانبيّة   أعراض 

 دماليظهر بواسطة فحص  ،(Neutrophils – )العدالت  البيضاء الدم خاليا من  منخفض  عدد -

 الدم فحص  بواسطة ظهرت ، (triglycerides –  ليسريدچالمرتفعة من الدهون )ثالثيّ  مستويات -

 هر بواسطة فحص الدممستويات مرتفعة من إنزيمات الكبد، تظ -

   الوزن  في زيادة -

 الوجه  تورم -

 شرى -

   دموية في األوعية الدموية في الرئتين خثرات -
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 العميق  الوريدي في الساقين أو الحوض، تدعى الخثار ردةاألودموية في  خثرات -

 . المعي نسيج  في  صغيرة جيوب في  مؤلم  التهاب – ( diverticulitis  الرتوج، )داء   القولوني الرداب  -

 

غير مذكور في النشرة،    ة أو إذا عانيت من عرض جانبيّ إذا تفاقم أحد األعراض الجانبيّ  جانبي،   عرض   ظهر   إذا 

 .فعليك استشارة الطبيب 

 

 الجانبيّة   األعراض   عن   التبليغ 

ة عن أعراض جانبيّة من خالل الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبيّة  حّ من الممكن تبليغ وزارة الص 

الذي يحوّلك   (www.health.gov.il)موقع وزارة الصحّة  الصفحة الرئيسية في " الموجود علىائيعالج دول نتيجة

 للتبليغ عن األعراض الجانبيّة، أو عبر دخول الرابط:  اإلنترنت  عبرستمارة  اإلى 

https://sideeffects.health.gov.il 

 

 الدواء؟   يُخزن   كيف  .5

  أيدي متناول عن  بعيداا مغلق،  مكان في  آخر دواء  وكلّ  الدواء هذا  حفظ يجب! التسمّم تجنّب •

  من صريحة  تعليمات بدون تقيّؤلا تسبّب ال . التسمّم تتجنّب وهكذا األطفال، أو/و األوالد  رؤية  ومجال

 .الطبيب

 العلبة وعلى البليستر على  الظاهر( exp. date)  الصالحيّة انتهاء تاريخ بعد الدواء  استعمال منعيُ •

 . الشهر  نفس من األخير اليوم  إلى ينسب  الصالحيّة انتهاء  تاريخ. ةالخارجي

 التخزين   روط ش 

 . 30C الـ  تحت  حرارة درجة   في الخزن  جب ي •

  بالنسبة الصيدليّ ل أاس. البيت في  المهمالت سلّة في   أو الصحّيّ الصرف مياه في األدوية إلقاء منعيُ •

  على  الحفاظ في  سيساعد   ذلك  إنّ. االستعمال  ضمن تعد  لم التي  األدوية من التخلّص  كيفية إلى

 .البيئة

 

 إضافيّة   علومات م .6

 الفعّال، يحتوي الدواء، أيضاا:   المركّب باإلضافة إلى  

microcrystalline cellulose, mannitol, croscarmellose sodium 

( "يحتوي أولوميانت على الصوديوم 2أنظر الفصل ) ,magnesium stearate, 

Film coating, color mixture pink 85G140008 (2 mg)/ 85G140009 (4 mg): 

• polyvynil alcohol 

• titanium dioxide  

• macrogol 

• talc 

• lecithin  

• iron oxide red  

 

 : كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوّة 

  من" Lilly"، مع كتابة ملم x 7.5 9 ،بلون زهري فاتح  طولةبفيلم هي أقراص م مطليّة أقراص ملغ 2 أولوميانت

   .الثانية الجهة  من " 2"جهة، و  

 

http://www.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/
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  و  جهة، من" Lilly"، مع كتابة ملم 8.5 زهري  بلون  مستديرةملغ أقراص مطليّة بفيلم هي أقراص  4 أولوميانت

   .الثانية الجهة  من " 4"

 

 .  الإلمساك به عليك المقدارين مستديرة وذات فجوات من الجهتين بهدف التسهيل أقراص

 

  في قرصاا  98 -و 84،  56، 35، 28، 14( من بليستر)عبوّات   ببليستراتملغ متوفرة   4 و  ملغ 2 أولوميانت أقراص

   فردية. مثقوبة لجرعات  بليستراتقرصاا في  x 1 84  -و x 1 28 - تقويمية )مشار عليها بحسب األيام( و بليسترات

 . العبوّات أحجام  جميع  تسويق يتمّ ال  قد

 

 .  4366411، رعنانا 4246، ص.ب. 4 شيزافه .ض، شارع م إسرائيل  ليلي إيلي :  وعنوانه   التسجيل   صاحب 

 

 .إسبانيا مدريد،  ألكوبندس،  ،S.A. ليلي :  وعنوانه   المُنتج   اسم 

 

 . الصحة وزارة تعليمات وفق  2021  كانون األول   في  تحريرها تم

 

 رقم تسجيل الدواء في سجلّ األدوية الرسميّ في وزارة الصحّة:  

 00-35738-15-161 : ملغ 2 أولوميانت

 00-35739-16-161 : ملغ 4 أولوميانت

 

 المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكال الجنسين.  صيغة ورد النصّ ب وتسهيلهالتبسيط قراءة هذه النشرة 
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   . معك   به   واالحتفاظ   للمستهلك إزالة هذا القسم من النشرة    رجاءا 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 : عدوى   حاالت 

  أن  أو موجودة عدوى  حالة تفاقم  إلى  أولوميانتيؤدي  قد

أو أن يزيد   جديدة عدوى  لديك تتطور أن  االحتمال يزيد

إذا تطوّرت   فورا الطبيب غبلّأ. يروسيّڤالاحتمال التنشيط 

   لديك أعراض عدوى، مثل:

جروح، شعور بالتعب المتزايد مقارنة بالحالة   سخونة، •

 سنان.  ألاباالعتيادية أو مشاكل 

ال يختفي، تعرّق ليليّ وانخفاض في الوزن.    سُعال •

هذه قد تكون أعراض مرض السل )مرض رئوي  

 معدٍ(.  

  قد  العارض هذا.  وبثور بألم مصحوب  جلدي طفح •

 .  النطاقيالهرپس لعدوى  عالمة  يكون

 

 : الدم   في   دهنيات 

إلى ارتفاع مستوى الدهنيات   أولوميانتيؤدي استعمال  قد

 في الدم. 

مستويات الدهون في الدم، مثل   كطبيب يفحص قد

 . بأولوميانتالكوليسترول، خالل العالج 

 

 دموية في األوردة:   خثرات 

وخالله، أخبِر الطبيب إذا عانيت   بأولوميانت العالجبدء  قبل

  خثرات الساقين ) أوردة  دموية في   خثراتفي الماضي من 

  انصمامدموية في األوردة العميقة(، أو في الرئتين )

 رئوي(. 

 

، احمرار أو  ألم  ، من تورم يتعان كنت  إذا طبيبك أخبر •

  ضيق  أو الصدر في  ألمفي الساق،  شعور بالحرارة 

  دموية   خثراتهذه العالمات قد تشير إلى  ألن   تنفس،

 في األوردة. 

 

 الحمل 

إذا كنت حامال أو تشكين بأنك قد   أولوميانت  تناول يُمنع •

 تكونين حامال.  

منع حمل ناجعة خالل العالج   لةيوس استعملي •

)ولمدة أسبوع واحد بعد ذلك، إذا توقفت   بأولوميانت

   عن العالج(. 

  أن  ترغبين  كنت  إذا)أو   حملت إذا فوراا  الطبيب أبلغي •

 (. تحملي

 باريسيتينب(. )   أولوميانت   حول   للمتعالجين   معلومات 

هذا المستند على معلومات هامة، التي يجب    يحتوي 

عليك أن تكون عالماا بها قبل االستعمال وخالل  

 .  أولوميانت استعمال  

 أولوميانت  يُستعمل

التهاب  لعالج البالغين الذين يعانون من  •

  الحاد،  حتى المعتدل المفاصل الروماتويدي

  بدواء لديهم السابق  العالج يكن  لم والذين

من   زميالرومات مضادات  من  أكثر أو واحد

إلى حد كافٍ أو أنه   فعّاال  DMARDمجموعة 

  أولوميانت. يمكن استعمال محتمال لم يمكن 

ميثُوتريكسات  وحيد أو بالدمج مع  كمستحضر 

(methotrexate .) 

 

  الجلدلعالج البالغين الذين يعانون من التهاب  •

أيضا   المعروف الحاد،  حتى المعتدل التأتبي

يمكن استعمال أولوميانت  . ةالتأتبيالجلد  بإكزيما

بالدمج مع أدوية أخرى لعالج اإلكزيما الذي  

تستعمله  أن   يمكن تدهنه على الجلد أو 

 كمستحضر وحيد. 

 

ألفراد الطاقم   مررهابهذه المعلومات معك و احتفظ

 الطبيّ آخرين المشاركين في عالجك.  

 

 : اسمك 

  

__________________________________ 

 

   (: أولوميانت)الذي وصف الطبيب    اسم 

  

__________________________________ 

 

 : الطبيب   هاتف   رقم 

  

__________________________________  

 


