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 1986 -)  مستحَضرات (نشرة للمستھلك بموجب أنظمة الصیادلة  

 یُسّوق الدواء بموجب وصفة طبیة فقط 
 

 أیروڤنت
 محلول لالستنشاق 

 
 : على )  قطرة  20(یحتوي كل ملل  

 ) ipratropium bromide 0.25 mg( ملغ  0.25إیپراتروپیوم برومید  
 

  6والفصل " من مرّكبات الدواء  م معلومات مھمة عن قس"، البند 2انظر الفصل : المواّد غیر الفعّالة وُمسببات الحساسیة
 ". معلومات إضافیّة"
 

إذا  . تحتوي ھذه النشرة على معلومات موجزة عن الّدواء  . اقرأ النشرة بتمعّن حتى نھایتھا وذلك قبل أن تستعمل الدواء
 .  كانت لدیك أسئلة إضافیة، فتوجھ إلى الطبیب أو الصیدلي

 .ال تعطھ لآلخرین، ألّنھ قد یضّرھم، حتى لو بدا لك تشابھ بین حالتك الطبیة وحالتھم. ُوِصف ھذا الدواء من أجلك 
 

 لَم أُعّد ھذا الّدواء؟  .1
 

لتخفیف أعراض انقباض الشعب الھوائیة القابل لالنعكاس والمرتبط بالربو، التھاب القصبات المزمن والنفاخ الرئوي  
)emphysema .( 

أیروڤنت ناجع بشكل خاص في تخفیف تضیّق الشعب الھوائیة الخطیر عندما یُعطى بالدمج مع ناھضات بیتا عبر  
 . االستنشاق

 
 . ین مضاد الكول: المجموعة العالجیة 

 
 قبل استعمال الدواء .2

 
   تحذیرات خاّصة متعلّقة باستعمال الدواء 

 . علیك استشارة الطبیب أو الصیدلّي الخاّصین بك قبل استعمال الدواء
 : أخبر الطبیب عندما قبل بدء العالج بأیروڤنت

حذر والتأكد من أن المحلول أو بخار جھاز االستنشاق ال یالمسان العینین. كما یجدر توخي الحذر  یجب توخي ال  •
إذا المس الدواء عینیك  أیروڤنت لدى المعالَجین الذین لدیھم میل للتعرض للزرق ضیق الزاویة.عند استعمال 

عن طریق الخطأ أثناء االستعمال، فقد تحدث مضاعفات طفیفة وقابلة لالنعكاس في العینین، ال سیما لدى  
، إذ إن ھناك احتمال لنوبة تضّیق  )زرق متضّیق الزاویة(المعالَجین الذین یعانون من ضغط مرتفع داخل العین 

ألم في العین، تشّوش الرؤیة، ضبابیة في الرؤیة، رؤیة  : ة التالیة الزاویة الخطیر، المصحوب باألعراض الممیز
 . ھالة حول نقاط الضوء أو تغیّرات في إدراك اللون، احمرار العین، وتورم قرنیة العین

مشاكل في تكّیف  (العینین لمسافات مختلفة  أقلمھناك توّسع للحدقتین، وھناك صعوبة معتدلة ومؤقتة في ت  •
في حال حدوث مضاعفات خطیرة  . جة ھذه الحالة باالستعانة بقطرات عیون تقلص الحدقتینیمكن معال). العینین

لدى ھؤالء المعالَجین، في حال كان ممكنا، یجب استعمال فوھة  . في العیَنین، یجب استشارة طبیب العیون أیضا
 .لالستنشاق بدال من كمامة للوجھ أثناء االستنشاق منعا لدخول الدواء إلى العینین

المرضى الذین لدیھم : مثال(جب اتخاذ وسائل حذر لدى المعالَجین الذین یعانون من خلل في أداء المثانة البولیة  ی  •
 ). تضخم البروستات أو تضیّق عنق المثانة البولیة

 
داء والحركة  األ، اضطرابات في )cystic fibrosis(قد تحدث لدى المعالَجین الذین یعانون من التلّیف الكیسي  •

 . جھاز الھضمي في ال 

  : یُمنع استعمال الدواء إذا 
مواد فعّالة مضادة  (للمادة الفعّالة إیپراتروپیوم برومید، أتروپین أو مشتقات األتروپین ) أرجیة(كانت لدیك حساسّیة  •

 ). 6المفّصلة في الفصل  (أو ألّي من المرّكبات اإلضافّیة التي یحتوي علیھا الدواء ) للكولینات ذات مبنى شبیھ
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- تضّیق الشعب الھوائیة المتناقض (إذا طرأ أثناء استنشاق الدواء تفاقم خطیر على الضائقة التنفسیة   •

paradoxical bronchospasm( یجب التوقف حاال عن العالج والتوجھ إلى الطبیب الستبدال البرنامج ،
 . العالجي

في حاالت نادرة من طفح الجلد  :  البعد استعمال أیروڤنت، مث  فعل أرجیة فوریةقد تحدث ردود  •
)exanthema(  شرى ،)urticaria(  رد فعل أرجي خطیر (صدمة تأقیة). وكذلك تورم ملحوظ ،
)angioedema ( في اللسان، الشفتین، والوجھ، وانقباض عضالت المسالك التنفسیة)  تقلص الشعب

 ). الھوائیة
 

 ردود فعل بین األدویة  / التفاعالت
إذا كنَت تتناول، قد تتناول، أو إذا تناولَت مؤخًرا، أدویة أخرى، بما فیھا أدویة دون وصفة طبیة ومكّمالت غذائیّة، أخبِر  

 : ال سیما إذا كنت تتناول  . الطبیب أو الصیدلي بذلك
مضادة  (لم یُجّر فحص على استعمال الدواء على األمد الطویل مع أدویة أخرى شبیھة بإیپراتروپیوم برومید  •

 . مع أیروڤنت، لھذا ال یوصى باستعمالھ) للكولینات
 .  تأثیر الدواء ) ثیوفیلین : مثال(قد ترفع أدویة بیتا األدرینالیة وأدویة تحتوي على زانثین  •
مستحَضرات أخرى مضادة للكولینات مثل مستحضرات تحتوي على پیرنزیپین تأثیر الدواء  قد تزید  •

 .  واألعراض الجانبیة
قد یزداد خطر حدوث تضیّق الزاویة الحاد لدى المعالَجین الذین یعانون من تضّیق الزاویة، وذلك عند استعمال   •

 . beta-mimetics)( أیروڤنت مع أدویة من مجموعة تحاكي عمل بیتا 
 . انتبھ إلى أن ھذه المعلومات قد تنطبق على أدویة تم تناُولھا مؤخًرا

 
 استعمال الدواء مع الطعام والشراب

 .  ال توجد تقییدات
 

   الحمل، اإلرضاع والخصوبة 
 الحمل واإلرضاع 

الصیدلي قبل  إذا كنِت حامالً أو مرضعة، تظنین أنِك قد تكونین حامال، أو تخططین للحمل، علیِك استشارة الطبیب أو 
 . استعمال ھذا الدواء

 
 . ال تتوفر معلومات حول استعمال ھذا الدواء أثناء الحمل والرضاعة لدى البشر

رغم أنھ لم یتم اإلبالغ حتى اآلن عن أن تأثیرات الدواء تسبب تشوھات جنینیة، فیمكن استعمال أیروڤنت أثناء الحمل، ال  
 .  وأثناء الرضاعة، فقط في حال كان یعتقد الطبیب أن العالج ضروري سیما في األشھر الثالثة األولى من الحمل،  

 . یجب التفكیر في الخطر الكامن في العالج غیر المالئم
 

 اإلخصاب 
  دراسات قبل في ). المادة الفعّالة في أیروڤنت (لیست ھناك معلومات سریریة حول اإلخصاب متعلقة بإیپراتروپیوم برومید 

 . ، لم تشاھد تأثیرات سلبیة على اإلخصاب )إیپراتروپیوم برومید( سریریة على أیروڤنت 
 

 السیاقة واستعمال الماكینات 
 .  لم تُجَر أبحاث حول تأثیرات الدواء على القدرة على السیاقة وتشغیل الماكینات

صعوبة في تكّیف  (مسافات مختلفة لنین مشاكل في تأقلم العی أثناء العالج بالدواء قد تحدث أعراض جانبیة مثل الدوخة، 
لھذا یجب توخي الحذر أثناء السیاقة أو تشغیل  . وتشّوش الرؤیة) mydriasis( ، توسع الحدقتین المؤقت  )العینین

 . یجب تحذیر األوالد من ركوب الدراجات الھوائیة أو اللعب على مقربة من الشارع وغیرھا. الماكینات
 

   مرّكبات الدواء معلومات مھّمة عن قسم من 
كلورید البنزالكونیوم صفیرا  یمكن أن یسبب  ملل). / ملغ 0.1(یحتوي ھذا الُمنتج على المادة الحافظة كلورید البنزالكونیوم 

 .  ال سیما إذا كنت تعاني من الربو)  تضیّق مفاجئ في المسالك التنفسیة – انقباض الشعب الھوائیة (  وصعوبات في التنفس
 
 ؟ كیف تستعمل الدواء .3
 

 .  یجب استعمال المستحضر دائًما حَسب تعلیمات الطبیب
 . علیك أن تفحص مع الطبیب أو الصیدلّي إذا لم تكن متأّكًدا فیما یتعلق بالجرعة وبطریقة العالج بالمستحضر 

 .  الجرعة وطریقة العالج یُحّددھما الطبیب فقط 
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 : الجرعة الموصى بھا عادة ھي 

 
 :البالغون

 مرات في الیوم  4حتى  )  قطرات    40-8=  ملل  0.4  -  2.0( ملغ  0.1-0.5
 

 : األوالد
 مرات في الیوم 4حتى   3)  ملل  1قطرة، أي   20( ملغ  0.25:  عاما 6-12

 
 : سنوات   6األوالد دون سن 

التالي والخضوع لمراقبة  بما أن ھناك معلومات محدودة حول ھذه الفئة العمریة، یجب تناُول الدواء وفق نظام الجرعة 
 : طبیة

 )  ملل 1.0-0.4قطرات، أي   20-8( ملغ  0.25-0.1جرعة استنشاق وحیدة مقدارھا  
 

 .  یجب استعمال ھذا الدواء في أوقات ثابتة وفق توصیات الطبیب المعاِلج
 

 ! انتبھ
 . ھذا المستحَضر لیس معدا لالبتالع
 . رر العین، یجب شطفھا بالكثیر من الماءفي حال تض.  یجب االمتناع عن مالمسة العیَنین

 
 طریقة االستعمال 

یجب تقطیر الدواء من القنینة مباشرة داخل جھاز االستنشاق، وبعد ذلك خلط كمیة مالئمة من محلول فسیولوجي معقّم،  
 . وذلك وفق جھاز االستنشاق وتعلیمات الطبیب

 
 كیف تساھم في نجاح العالج؟ 

 . حالتك الصحیة، ال یجوز لك التوقف عن العالج الدوائي من دون استشارة الطبیبحتى إذا طرأ تحسن على 
 

 . یُمنع تجاوز الجرعة الموصى بھا 
 

   یُمنع االبتالع.
 

 إذا تناولت عن طریق الخطأ جرعة أعلى  
إلى غرفة الطوارئ  إذا تناولت جرعة أعلى أو إذا استنشق طفل من الدواء عن طریق الخطأ، توّجْھ حاًال إلى الطبیب أو 

إذا طرأ ارتفاع ملحوظ على الجرعة التي تحتاجھا، توجھ فورا لتلقي عالج  . التابعة للمستشفى مصطِحبًا معك عبّوة الدواء
العینین لمسافات   أقلمقد تكون معرضا لخطر أعلى للتعرض ألعراض جانبیة مثل جفاف في الفم، مشاكل في ت .  طبيّ 

 . ونبض سریع) العینینمشاكل في تكّیف (مختلفة 
 

 إذا نسیت تناُول الدواء 
إذا نسیت تناول ھذا الدواء في الوقت المعیَن، علیك تناُول الجرعة فور تذكرك؛ ولكن ال یجوز لك تناُول جرعتین معًا في  

  استنشق الجرعة التالیة في الوقت  . یُمنع تناُول جرعة مضاعفة تعویضا عن الجرعة المنسیة! أي حال من األحوال 
 .  االعتیادي

 .  في حال نقص الجرعة بشكل متواصل، قد یتفاقم ضیق التنفس
 

   .یجب المواظبة على العالج وفق توصیة الطبیب 
یرجى أن تستشیر الطبیب أو الصیدلي إذا شعرت بأن تأثیر  . یحدد الطبیب فترة العالج استنادا إلى حالتك الطبیة الحالیة

 . زم أو أضعف من الالزمأیروڤنت محلول لالستنشاق أقوى من الال
 
 

 إذا توقفت عن تناُول الدواء 
 . قد یؤدي التوقف أو االنتھاء المبّكر للعالج بأیروڤنت إلى تفاقم المرض 

 
.  تتناول فیھا دواء في كّل مّرة تحقّق من الملصق على عبّوة الدواء ومن الجرعة الدوائیّة  ! یُمنع تناُول األدویة في الظالم 

 . ة إذا كنت بحاجة إلیھا ضع النّظارات الطبّی
 

   .إذا كانت لدیَك أسئلة إضافیة تتعلّق باستعمال الدواء، استِشر الطبیب أو الصیدلي 
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 األعراض الجانبیة .4
 

ال تفزع عند قراءة قائمة  . أعراًضا جانبیة لدى بعض المستخِدمین مثل أّي دواء، یمكن أن یسّبب استعمال أیروڤنت 
 . المحتمل أّال تعاني من أّيٍ منھافمن . األعراض الجانبّیة

 
 ): 100 مستعملین من بین  10-1  تظھر لدى(أعراض جانبیة شائعة 

 صداع، •
 دوخة، •
 سعال،  •
 تھیّج الحنجرة، •
 جفاف في الفم، •
 اضطرابات في حاسة الطعم، •
 ،ضطرابات في حركات الجھاز الھضميا •
 . غثیان •

 
 

 ): 1000 مستعملین من بین 10-1 أعراض تظھر لدى( أعراض جانبیة لیست شائعة 
 فرط التحسس،   فوریة منردود فعل تحسسیة   •
 تشّوش الرؤیة،  •
 توسع الحدقتین المؤقت، •
 ارتفاع الضغط داخل العین، یكون مصحوبا أحیانا بآالم في العینین،  •
 ، )ھاالت(رؤیة ضبابیة، ورؤیة ألوان قوس القزح   •
 ارتفاع تدفق الدم إلى الملتحمة،   •
 تورم القرنیة،  •
 ، )glaucoma(َزرق  •
 ،)خفقان( تسّرع نبضات القلب  •
 ،)مرتبط بالشھیق (اضطراب نظم القلب فوق البطیني مصحوب بارتفاع وتیرة نظم القلب   •
 ، )انقباض عضالت المسالك التنفسیة(انقباض الشعب الھوائیة   •
 انقباض عضالت األوتار الصوتیة،  •
 تورم الحنجرة، •
 جفاف الحنجرة،  •
 إمساك، •
 إسھال،  •
 البطن، ألم في  •
 تقیؤات، •
 التھاب الطبقة المخاطیة في الفم،  •
 تورم الفم،  •
 طفح، •
 حكة،  •
 الشفتین والوجھ،  تورم اللسان بشكل ملحوظ، •
 . احتباس البول •

 
 ): 10000  مستعملین من بین  10-1 أعراض تظھر لدى(  أعراض جانبیة نادرة

 ،)مشاكل في تكّیف العیَنین(مشاكل في تأقلم العینین لمسافات مختلفة  •
 ن أذیني،رجفا •
 . شرى  •

 
 

 . كجمیع األدویة المعّدة لالستنشاق، قد یختبر بعض المعالَجین عالمات تھیّج موضعي في منطقة الحنجرة 
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إذا ظھر عارض جانبي، إذا تفاقم أيٌّ من األعراض الجانبیة، أو إذا عانیت من عاِرض جانبّي لم یُذَكر في النشرة، علیك  

 . استشارة الطبیب 
 

 األعراض الجانبیة اإلبالغ عن 
اإلبالغ عن األعراض الجانبیة بسبب العالج  "یمكن إبالغ وزارة الصّحة باألعراض الجانبیة عبر الضغط على رابط 

تمارة  ، الذي یوجھك إلى اس)www.health.gov.il( ، الموجود في الصفحة الرئیسیة لموقع وزارة الصّحة  "الدوائي
 :   على اإلنترنت لإلبالغ عن األعراض الجانبیة أو عبر الدخول إلى الرابط

https://sideeffects.health.gov.il 
 

 كیف یُخّزن الدواء؟ .5
 

أو  /یجب حفظ ھذا الدواء، وكّل دواء آخر، في مكان مغلق، بعیًدا عن متناول أیدي ومجال رؤیة األوالد و! تجّنب التسّمم •
 . ال تسبب التقیؤ دون تعلیمات صریحة من الطبیب. وھكذا تتجّنب التسّمماألطفال، 

تاریخ انتھاء الصالحّیة   . الظاھر على الملصق وعبوة الكرتون exp. date)( یُمنع تناول الدواء بعد تاریخ انتھاء الصالحیة  •
 . یُنسب إلى الیوم األخیر من نفس الشھر

 
 : شروط التخزین 

 .یُمنع التجمید . C°25  تحت  یُحفظ الدواء بدرجة حرارة •
 

یجب تحضیر محلول طازج قبل كل  . محلول لالستنشاق ألكثر من شھر منذ فتح القنینة للمرة األولى یُمنع استعمال أیروڤنت  •
ال تتخلص من أي بقایا من الدواء في میاه الصرف  . بعد االستعمال، یجب التخلص من بقایا المحلول . مرة یُستعمل فیھ

تساعد  . الصحي (مثال: في المرحاض أو المغسلة). اسأل في الصیدلیة كیف علیك التخلص من األدویة التي لم تعد تستعملھا
 . ھذه التدابیر في حمایة البیئة

 
 معلومات إضافیّة .6
 :  إضافة إلى المادة الفعّالة، یحتوي الدواء أیًضا على •

purified water, sodium chloride, 1 N hydrochloric acid, disodium edetate 
dihydrate, benzalkonium chloride  

   
 : كیف یبدو الدواء وماذا تحوي العبّوة  •

 . ملل مع فوھة للتنقیط 20قنینة زجاجیة تتضمن 
 
 رچلو، إیطالیا   C، 50066/103، لوكلتیا پرولي دیھ سوتو،  .ل.  ر . إنستیتوتو دیھ أنِچلي س : اسم الُمنتِج •

 
 .4676672، ھرتسلیا پیتواح  4124 .ب .، ص89، مدینات َھیھودیم  .ض .بورینچر إنچلھایم إسرائیل م : صاحب التسجیل •
 

 .  وفق تعلیمات وزارة الصحة   2022تم تحریر ھذه النشرة في كانون الثاني 
 

 055 80  27113 01: رقم تسجیل الدواء في سجل األدویة الرسمي في وزارة الصحة
 

 .  على الرغم من ذلك، الدواء معد ألبناء كال الجنسین. لتبسیط ھذه النشرة وتسھیل قراءتھا، ورد النّص بصیغة المذّكر 
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