
 
 .1896 -( مستحضرات) نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصٌادلة
 .ٌسّوق الدواء بموجب وصفة طبٌب فمط

 

 ملل 1/ملغ 40 ف.ل.أ.س هٌدروكلورٌد امٌنپدو
DOPAMINE HCL S.A.L.F. 40mg/1ml                  

 
 ز للتسرٌبمحلول ُمرك  

 
 :ةالمادة الفعال  

 :ملل تحتوي على 5 كل
 (.Dopamine Hydrochloride 200 mg) هٌدروكلورٌد امٌنپدو ملغ 200

 .6 فً بند لةُمفصّ  غٌر فعّالة مركبات
 

 إلى توجه, إضافٌة أسئلة لدٌن كانت إذا. الدواء عن ملّخصة معلومات على النشرة هذه تحتوي .الدواء تستعمل أن قبل نهاٌتها حتى بإمعان النشرة إقرأ
 . الصٌدلًإلى الطبٌب أو 
 .وضعهم الطبً مشابه لد ٌسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لن أن فهوآخرٌن.  إلىال تعطه . الدواء ألجلنُوصف هذا 

 
 ألي غرض مخصص الدواء؟. 1

 :الناتجة عن أسباب مختلفة ُمخصص لعالج حاالت من الصدمة ف.ل.أ.س هٌدروكلورٌد دوپامٌن
 .الناتج عن نوبة للبٌة, الملب عضلة إحتشاء صدمة للبٌة بعد -
 .الناتجة عن عملٌة جراحٌة, صدمة جراحٌة -
 .نتٌجة نزٌف الناتجة عن انخفاض فً حجم الدم ةصدمة نمص حجم الدم أو نزفٌّ  -
 

 : الفصٌلة العالجٌة
  (.Adrenergic and Dopaminergic agents) اتامٌنٌِّ پدوو اتأْدرٌنٌِّ 

 
 .الكائن الحً الدم فًفً ضغط الدم كرد فعل لملة تدفك  تتمٌز الصدمة بانخفاض حاد

 .وسٌحاول إٌجاد حل لسبب الصدمة لكً ٌعٌد حجم دمن سٌموم طبٌبن بتبنً وسائل إضافٌة
 
 
 :قبل استعمال الدواء. 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الدواءتحذٌرات خاصة بخصوص استعمال 
  .ملل 1/ملغ 40 ف.ل.أ.س هٌدروكلورٌد دوپامٌن استعمالاستشارة الطبٌب قبل  ٌجب

 :ٌجب توخً الحذر عند استعمال هذا الدواء فً الحاالت التالٌة
 (.hypovolemia) إذا كان لدٌن انخفاض فً حجم الدم -
مشاكل فً تدفك , إصابات برد, مرض رٌنو, انصمام شرٌانً, شراٌٌن تصلب) أوعٌة دموٌة انسدادي إذا عانٌت من مشاكل فً تدفك الدم ومن مرض -

ٌجب مرالبة عن لرب كل تغٌر فً لون أو فً درجة حرارة , فً هذه الحالة. (رچومرض بٌر (diabetic endarteritis) فً السكري رتبطةالم الدم
 .أصابعن

 (.كتئابلعالج االأدوٌة , أحادي األمٌن أوكسٌداز مثبطات) MAOIs-إذا كنت ُمعالج ب -
 

ولتملٌل ( انسكاب) لمنع فمدان الدواء من الورٌد, للتسرٌب لألوردة الكبٌرة توجد أفضلٌة. هذا الدواء سٌُحمن لن بالورٌد من لبل طبٌب أو ممرضة
 (.نخر األنسجة) االختطار لضرر لألنسجة

   (. تدفك البول) ووظٌفة الكلى( الملب وضغط الدم نتاج)بشكل متواصل  جزء من العوامل فً الملبٌجب مرالبة , دوپامٌن خالل حمن
 

 :تحذٌرات للرٌاضٌٌن
 .ولد ٌؤثر على نتائج فحوصات المخدرات استعمال هذا الدواء دون سبب طبً شرعً ٌُعتبر تناوالا للمخدرات

 
 :األطفال

 .ال توجد معلومات بخصوص سالمة ونجاعة هذا الدواء لدى األطفال
 

 :ال ٌجوز استعمال الدواء
 .حساسٌة ألحد مركبات الدواء ُعرفت إذا -
 .(المَواتِم َوَرمُ ) فً الغدة الكظرٌة ٌوجد لدٌن سرطان إذا -
 .(الدََرلٌَّة فرط) الغدة الدرلٌة من فرط نشاط كنت تعانً إذا -
 .(رجفان بطٌنً ظم تسرعً غٌر معالج أواضطراب نُ ) ظم الملبشذوذ فً نُ  ٌوجد لدٌن إذا -
 .التخدٌرأثناء امٌن پدو مع سوٌةا  مهلجنة تهٌدروكربوناو ناپروپسٌكلو ال ٌجوز استعمال -

 



 إضافٌة االستعمال مع أدوٌة
على  .بذلك الصٌدلً أو الطبٌب أخبر, تغذٌ ة وإضافات طبٌب وصفة بدون أدوٌة ذلك فً بما أخرى أدوٌة, األخٌرة اآلونة فً أخذت إذا تأخذ, كنت إذا

 :وجه الخصوص ٌجب إعالم الطبٌب أو الصٌدلً إذا كنت تأخذ
 
 .االكتئابمثل أدوٌة معٌنة لعالج , ((MAOIs أوكسٌداز أحادي األمٌنمثبطات  -
 .مهلجنة هٌدروكربونات من نوع جاتبنّ ومُ  انپروپسٌكلو أدوٌة تُستخدم للتخدٌر مثل -
 . رولولپومٌتو رانولولپروپ لخفض ضغط الدم مثل أدوٌة من فصٌلة حاجبات ألفا وحاجبات بٌتا المستخدمة -
 .فٌنتوئٌن المستعمل لعالج الصرع -
 .الحلماتثالثٌة اكتئاب ومضادات  (وانٌتٌدٌنچ, ُمدرات بول) تُستعمل لعالج ضغط الدم المرتفعأدوٌة التً  -
 (.رغوتللوٌدات اإل) أدوٌة لعالج الشمٌمة -
 

 :والخصوبة اإلرضاع, الحمل
 .تناول هذا الدواء لبل الممرضةاستشٌري الطبٌب أو , حامل أو تخططٌن للدخول فً الحمل أو مرضعة, تظنٌن أنن حامالا  إذا كنتِ 
 .إشراف طبً تناول هذا الدواء فمط فً حال حاجة واضحة وتحت علٌنِ , أو مرضعة حامالا  إذا كنتِ 

 
 تشغٌل اآلالتالسٌاقة و

 .آلالتا هذا الدواء لن ٌؤثر على المدرة على السٌالة أو تشغٌل

 
 :الدواء مركبات من جزء بخصوص هامة معلومات
 .وصودٌوم البوتاسٌوم مٌتابٌسلفٌت ٌحتوي على ملل 1/ملغ 40 ف.ل.أ.س هٌدروكلورٌد دوپامٌن

 .ولتشنج المصبات الهوائٌة ة شدٌدةلد ٌسبب فً حاالت نادرة ردود فعل أرجٌّ  البوتاسٌوم مٌتابٌسلفٌت
 .هو عملٌاا خالً من الصودٌوم هكذا, صودٌوم لألمبولة( ملغ 23) mmol 1-هذا الدواء ٌحتوي على ألل من

 
 
 تستعمل الدواء؟كٌف . 3

 .الممرضة أو الطبٌب ستشرا, دواءهذا ال باستعمال ٌتعلك فٌما أسئلةأي  لدٌن كانت إذا. ٌُحمن هذا الدواء من لبل طالم طبً
 .بعد تخفٌف مالئم (الورٌد طرٌك عن) بتسرٌب داخل الورٌد الدواء هذا ٌُحمن

 
 . بها الموصى الجرعة تجاوز ٌجوز ال

 
  الخطأ جرعة أعلىإذا تناولت عن طرٌق 

 .ألن هذا الدواء ٌُحمن من لبل طالم طبً, االحتمال لتناول جرعة مفرطة غٌر ُمرجح
 .أو تملٌل التسرٌب الذي ٌمكن معالجته عن طرٌك إٌماف, فً حال جرعة مفرطة من الممكن أن تشعر بارتفاع حاد فً ضغط الدم

 .Phentolamine Mesylate الترٌاق هو
 .تحدث مع الطبٌب أو الممرضة بشكل فوري, تتلمى دواء أكثر مما ٌنبغًإذا بدا لن بأنن 

 
 .النظارات الطبٌة إذا كنت بحاجة إلٌها ضع. تتناول بها دواء مرةكل  فًتحقق من الملصق والجرعة ! ال ٌجوز تناول أدوٌة فً الظالم

 .الطبٌب أو الصٌدلًستشر اإذا كانت لدٌك أسئلة إضافٌة فٌما ٌتعلق باستعمال الدواء, 
 
 
 :األعراض الجانبٌة. 4

من الممكن أن ال تصاب , ال تفزع من لراءة لائمة األعراض الجانبٌّة. أعراض جانبٌة لدى جزء من المستخدمٌن هذا الدواءلد ٌسبب , كل دواء كما فً
 .بأي واحدة منها

 :األعراض الجانبٌة التالٌة لد تظهر
 (.QRS مركب إتساع, اضطراب فً التوصٌل البطٌنً, تسارع فً نبض الملب, منتبذةضربة ) ظم للب غٌر منتظمنُ  -
 (.خفمان) شعور بارتفاع نبض الملب -
 (.bradycardia) ظم للب بطًءنُ  -
 (.ذبحة صدرٌة) الم فً الصدر نتٌجة لمشاكل فً الملبآ -
 (.vasoconstriction) مشاكل فً تدفك الدم الناتجة عن تضٌُك األوعٌة الدموٌة -
 .ارتفاع أو انخفاض فً ضغط الدم -
 .غثٌان وتمٌؤات -
 .ألم رأس -
 (.dyspnea) ضٌك تنفس -
 .(الجسم شعر انتصاب) جلد بط -
 .فً الدم تروجٌنٌنارتفاع فً مستوٌات ال -
 

ً   عرض من تعانً عندما أو الجانبٌة األعراض أحد تفاقم إذا, جانبً عرض إذا ظهر  .     الطبٌب استشارة علٌك, النشرة فً ٌُذكر لم جانب
 
 

 :التبلٌغ عن األعراض الجانبٌة



 صفحةال فً الموجود“ التبلٌغ عن أعراض جانبٌة عمب عالج دوائً“الرابط  على الضغط بواسطة الصحة لوزارة جانبٌة أعراض عن التبلٌغ ٌمكن
: الدخول للرابط طرٌك عن أو ,جانبٌة أعراض عن للتبلٌغ اإلنترنتٌة لالستمارة الموجه (www.health.gov.il) الصحة وزارة مولعل الرئٌسٌة

https://sideeffects.health.gov.il 
 
 
 كٌفٌة تخزٌن الدواء؟. 5
 ال .التسمم تمنع وبذلن, ومجال نظرهم الرضع أو/و األطفال أٌدي متناول عن بعٌداا مغلك مكان فً آخر دواء وكل الدواء هذا حفظ ٌجب! التسمم تجنب* 

 .الطبٌب من صرٌحة تعلٌمات بدون التمٌؤ تسبب
 نفس من األخٌر الٌوم إلى ٌرجع الصالحٌة انتهاء تارٌخ. العبوة على ٌظهر الذي( exp. Date) الصالحٌة انتهاء تارٌخ بعد الدواء استعمال ٌجوز ال* 

 . الشهر
 .ال ٌجوز التجمٌد. للحماٌة من الضوء فً العبوة األصلٌة ٌجب التخزٌن* 
 .درجة مئوٌة 25-ال بدرجة حرارة دون ٌجب التخزٌن* 
 
 
 معلومات إضافٌة. 6

 :علىباإلضافة للمادة الفعالة, ٌحتوي الدواء أًٌضا 
 .ماء للحمن, البوتاسٌوم مٌتابٌسلفٌت, صودٌوم كلورٌد

Sodium chloride, Potassium metabisulfite, Water for injections. 
 

 :العبوة محتوىما هو و الدواء ٌبدو كٌف
 .هو تركٌز من محلول للتسرٌب ملل 1/ملغ 40 ف.ل.أ.س هٌدروكلورٌد دوپامٌن

 .ملل 5 من أمبوالت زجاجٌة 5 كل عبوة تحتوي على
 

  :تسجٌل الدواء رقم

164-32-35059-00 
 

 : المنتج
 إٌطالٌا, سانتا سوطو, اپس ف.ل.أ.س
 

 :صاحب التسجٌل

.المنطمة الصناعٌة كدٌما, 6 همتٌخت, م.ض راز روكحوت   

 
 . الجنسٌن كال ألبناء ُمخصصان فً النشرة الدواء والمعلومات, بالرغم من ذلن. المذكر بصٌغة النشرة هذه صٌاغة تمت, المراءة وتسهٌل للتبسٌط

 
 2020 نٌسان: فً تارٌخ علٌها المصادقة تم  
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