
 1986 -(  مستحضرات )  الصيدلة أنظمة بموجب  للمستهلك نشرة

 ق الدواء حسب وصفة طبيب فقط. يسوّ

 

 ملغ 2بايدوريون إسم المستحضر: 
 قلم للحقن مرة في األسبوع  

 ضمن قلم جاهز لإلستعمال  معلق للحقن  شكيلمسحوق ومذيب لت 

 

 : تركيبال

 Exenatide 2 mg ملغ 2: ايكسيناتيد قلم على  كليحتوي 

 "معلومات إضافية".  6 الفقرةنظر : أالحساسية فعالة ومولدات الغير اد وملل

عن الدواء.  تحتوي هذه النشرة معلومات موجزة تعمالك للدواء. حتى نهايتها قبل إس بتمعن لنشرة إقرأ ا

 إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. 

حتى لو بدا لك أن مرضهم مشابه   يضرهمفهو قد   .ن وصف هذا الدواء لعالج مرضك. ال تعطيه لآلخري

 لمرضك. 

 . سنة 18الدواء غير مخصص ألطفال دون عمر 

 

 بايدوريون:  عنمعلومات ضرورية 

  السكر في الدم  نسبة ل ا يسبب إنخفاض قد  ا ك بـ بايدوريون مع سولفونيل أوريعالج مشتر  •

دائمة أثناء العالج بالدواء  ةر. يجب الحرص على فحص نسبة السكر في الدم بصو)هيپوچليكيميا(

 جانبية" في سياق النشرة(. العراض األ " 4 -و  ""قبل إستعمال الدواء 2 الفقرة نظر)أ

نسولين( والحماض  )سكري مرتبط باإل 1من النوع  بايدوريون غير مخصص لعالج السكري •

 .السكريالكيتوني 

دون  وب اليوم ساعات  من  سبوع، في كل ساعة مخصص للحقن تحت الجلد، مرة في األ بايدوريون  •

 عالقة بوجبات الطعام. 

ا والنساء الحوامل أو المرضعات  العالج بالدواء غير موصى به لمرضى الكلى أو مرضى الدياليز •

 "قبل إستعمال الدواء" في سياق النشرة(.  2 الفقرةنظر )أ

 

 ألي غرض مخصص الدواء؟ (1

مرضى بالسكري من نوع  الكبار اللدى  دملنسبة السكر في ا  مراقبةبايدوريون هو دواء للحقن لتحسين 

2 (diabetes mellitus .)  لسكري: ميتفورمين،  لعالج ا إضافية بايدوريون يعطى بمشاركة أدوية

 . و/أو إنسولين طويل األمد  SGLT2، مثبطات اتدينديونيتيازول، سولفونيل أوريا

نسبة السكر   محافظة علىال فييساعدك كدواء إضافي الذي العالج بـ بايدوريون  كلقد وصف لك طبيب

 في الدم. عليك اإلستمرار في برنامج الطعام والنشاط البدني خاصتك. 

نسولين من أجل مراقبة نسبة السكر في الدم أو  نتج الجسم ما يكفي من اإليحدث السكري عندما ال يُ

ادة إنتاج  يزبايدوريون يساعد الجسم على كما ينبغي. اإلنسولين عندما ال يستطيع الجسم إستغالل 

 . عندما تكون نسبة السكر في الدم مرتفعة  اإلنسولين 



. المادة الفعالة  نسبة السكر في الدم ل ةفضا خالدوية األ بايدوريون ينتمي إلى فصيلة : الفصيلة العالجية

تشغيل   إلى  يؤدي وبذلك GLP -1سم ن بإوتيلپرفي بايدوريون، ايكسيناتيد، ينشط مستقبل في الجسم 

 د على تخفيض السكر في الدم. عاسعدة آليات ت

 

 قبل إستعمال الدواء:  (2

X  إذا:  الدواءال يجوز إستعمال 

اإلضافية التي يحتويها الدواء  من المركبات واحدليرجي( للمادة الفعالة أو لكل أكنت حساسا ) •

 "معلومات إضافية" في سياق النشرة(.  6 الفقرةنظر )أ

 إستعمال الدواء: ب تتعلق تحذيرات خاصة  !

 الحاالت التالية: في بايدوريون رجاء توجه للطبيب، الصيدلي أو ممرضة السكري قبل إستعمال لا

وريا ألنه قد يؤدي ذلك إلى إنخفاض نسبة السكر في  مع سولفونيل أ بايدوريون إذا كنت تستعمل  •

في الدم بصورة دائمة. إستشر الطبيب أو  عليك فحص نسبة السكر (. hypoglycemiaالدم )

على  ة التي تتناولها تحتوي األدوية اإلضافي إن كانت إذا لم تكن واثقا أو ممرضة السكري ي لالصيد

 . أورياسولفونيل 

 . سكريكيتوني  أو حماض  1ال يجوز إستعمال بايدوريون إذا كان لديك سكري من نوع  •

 يجب حقن بايدوريون داخل الجلد )حقن تحت الجلد( وليس داخل الوريد أو داخل العضل.  •

)بما في ذلك شلل   بإستعمال بايدوريون إذا كان لديك مشاكل خطيرة في إفراغ المعدة  ى صوال ي •

إفراغ المعدة بحيث يمر الطعام في معدتك   يبطىء و في هضم الطعام. بايدوريون أالمعدة( 

 بصورة أبطأ. 

  ض عرااأل" 4 الفقرةنظر )أ يجب التنويه للطبيب إذا عانيت في الماضي من إلتهاب في البنكرياس •

 جانبية" في سياق النشرة(. ال

مع  سبوع( يجب التحدث كغ في األ 1.5عن الحد )أكثر من  وزنك بسرعة زائدة من إذا كنت تفقد •

 . يؤدي إلى مشاكل مثل حصى في المرارةالطبيب عن ذلك ألن ذلك قد 

هناك خبرة محدودة بخصوص إستعمال بايدوريون لدى مرضى يعانون من مشاكل في الكلى.   •

من مرض كلوي شديد أو إذا كنت تخضع  بايدوريون غير موصى به لدى مرضى يعانون  ـالعالج ب

 لعالجات الدياليزا.

وي على إنسولين وبالتالي ال يجوز إستعماله كبديل عن  ستحضر الذي يحتو ليس مه بايدوريون •

 اإلنسولين. 

فال يوصى  سنة،  18ن عمر بايدوريون لدى أطفال ومراهقين دو بـ نظرًا لعدم وجود خبرة في العالج 

 هذه الفئة من العمر. لدى  بايدوريون  العالج بـ

 إذا كنت تتناول أدوية أخرى  !

دون وصفة طبية وإضافات غذائية،  بكنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية  إذا

 إذا كنت تتناول:  باألخص إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. 

  INR الـ من الجائز أن تحتاج إلى مراقبة التغيرات في  لعالج زيادة تخثر الدم(. -وارفارين )كومادين  •

 ع الدم( في بداية العالج بهذا الدواء. تميّ عيار)م



مع أدوية أخرى لعالج  بايدوريونـ إن اإلستعمال المشترك لـ  2أدوية أخرى لعالج السكري من نوع  •

كساناتيد ذو  [ وباييتاتايد چلو)مثالً: ليرا نوريوبايدعمل يقة التي تعمل بنفس طر 2من نوع السكري 

 (، غير موصى به. ]تحرير فوري

دار الدوائي من اإلنسولين  بخصوص كيفية تقليل المق كطبيبإذا كنت تستعمل إنسولين، يرشدك  •

  نسب السكر  رتفاعإة ى السكر في الدم لديك بتواتر أكبر، وذلك بهدف منع حالستويوصيك بقياس مو

تالط لمرض السكري الذي يحدث  )إخي ر كيتوني السك الحماض وال( hyperglycaemiaمك )في د

 قص اإلنسولين( بسبب نكوز لچلوى تفكيك ادما ال يكون الجسم قادرًا علعن

 عمال الدواء والطعام إست !

 طعام.  أو بدونمع  الدواء في كل ساعات اليوم،  إستعمال مكن ي

 

 رضاع الحمل وال  !

عمال وسائل منع الحمل أثناء العالج بـ بايدوريون. ال يعرف فيما إذا  إستبة والخصسن  يفعلى النساء 

تظنين بأنك يمكن  ، ة الحمل في فترالجنين. عليك إبالغ الطبيب إذا كنت  يضركان إستعمال بايدوريون قد 

ر أشه الثةرة ثتفإستعمال الدواء أثناء الحمل ولنه ال يجوز نظرًا أل أو تخططين للحمل أن تكوني حامالً 

 . مخطط له حمل  ى األقل قبلعل

 .  اإلرضاعز إستعمال الدواء أثناء ال يعرف فيما إذا كان بايدوريون ينتقل إلى حليب األم. ال يجو 

يجب إستشارة   ذا كان من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل،، إ أو مرضعة الحمل في فترةإذا كنت 

 . اء دوال اهذالطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال 

 ماكنات الوإستعمال اقة السي !

(.  هيپوچليكيميانسبة السكر في الدم ) ل اقد يسبب إنخفاض أوريابـ بايدوريون بمشاركة سولفونيل  العالج

قد   بعين اإلعتبار في كل حالة  المحدودية  هيجب أخذ هذ  تقلل من قدرتك على التركيز. قد  هيپوچليكيميا

 ة أو تشغيل ماكنات(. سيارة القيادمثل )  رطخلل تعرض فيها نفسك أو اآلخرين 

 مركبات الدواء  عن بعضمعلومات هامة  !

"خال  يمكن القول ي أ، للمقدار الدوائي ملغ( 23ميلليمول صوديوم ) 1هذا الدواء على أقل من  يحتوي

 من الصوديوم". 

 ملغ سكروز.  0.8على كل قلم حتوي ي

 كيفية إستعمال الدواء؟  (3

ب أو ممرضة السكري فقط. عليك اإلستيضاح من الطبيب،  يبات الطمتعليحسب  ا يجب اإلستعمال دائم

.  ستحضربخصوص المقدار الدوائي وطريقة العالج بالم ممرضة السكري أو الصيدلي إذا لم تكن واثقا 

 .  المقدار الدوائي الموصى بهيجوز تجاوز  ال

 فقط. يحددان من قبل الطبيب  العالجوطريقة  المقدار الدوائي

أو بدون  وقت خالل اليوم، مع  أيسبوع، في األهو حقنة واحدة في  عادة اديعتياإلائي والد مقدارلا

 . طعاموجبات 

في منطقة البطن، الفخذ أو في القسم   )الحقن تحت الجلد(الجلد بايدوريون مخصص للحقن داخل 

   الخلفي ألعلى الذراع. 

حقن مختلف   كان في مك تحقن ند بأالتأك كسبوع لكن عليفي جسمك كل أ المنطقة نفس يمكن إختيار 

 . طقةنبنفس الم



في نفس المحقنة. إذا تطلب منك حقن اإلثنين في نفس الوقت،   بايدوريوننسولين وال تقم أبدًا بخلط إ

محقنتين مختلفتين. يمكنك حقنهما في نفس المنطقة في الجسم )مثالً في منطقة البطن(،   فإستعمل

 لمنطقة. نفس اق في صلكن ال يجوز الحقن بشكل مال 

يجب فحص نسبة السكر في الدم بصورة دائمة. من المهم بصورة خاصة فحص نسبة السكر في الدم  

 . أوريامتزامنة بـ سولفونيل إذا كنت تتعالج بصورة 

 بايدوريون. للمستعمل المفصلة في العلبة بغرض تحضير وحقن تعليمات اليجب متابعة 

 قبل اإلستعمال األول.  لدواء حقن ا يةص كيفهك بخصو يجالطاقم الطبي بتو شخص من يقوم 

السائل مع  لجزيئات قبل أن تبدأ. بعد خلط رائق وخال من ا القلمكد بأن السائل داخل يجب التأ

من   كتالً  ترى . إذا كنت وعكر زبدي  حتى أبيض لونبفقط إذا كان  علقالم عمال جب إستي المسحوق 

حتى يتم خلط الدواء   شدة ثانيةق بأطرًا. دلط جي لم يُخء اوفالد، القلمالمسحوق الجاف على جدران 

 جيدًا.

 بعد خلط المسحوق مع المذيب.   مباشرة يجب الحقن 

 بعد اإلستعمال.  قلم جديد لكل عملية حقن ورميهيجب إستعمال 

 

في حال عدم تأكدك من  إذا لم تكن واثقًا من إستعمالك كامل المقدار الدوائي من بايدوريون: 

ر بإستعمال المقدار  آخر من بايدوريون، إستم ًا دوائياوز حقن مقدارال يج إستعمالك كل المقدار الدوائي

 سبوع القادم كما هو مخطط. التالي في األالدوائي 

 

من  طا مقدارًا دوائيا مفر . اطبي امن الجائز أن تحتاج عالجأكبر  ًادوائي ًا ت بالخطأ مقدارإذا إستعمل 

 4 الفقرةنظر مات إنخفاض نسبة السكر في الدم )أال و عيسبب غثيان، تقيؤ، دوار أ قدبايدوريون 

 جانبية" في سياق النشرة(. العراض األ"

 

. فإذا أضعت اليوم  ين تخطط فيه حقن بايدوريونإختيار يوم مع يفضلل الدواء: إستعماإذا نسيت 

حال تذكرك. يمكنك إجراء الحقنة التالية في يوم  يجب الحقن بأسرع وقت ممكن المخصص للحقن، 

يوم  ساعة على األقل بعد ذلك. يمكن أيضا تغيير  24حقن المختار بشرط أن تُجرى الحقنة التالية ال

 الحقن.  

 وم. ال يجوز إجراء حقنتين في نفس الي

  حتى لو يجب المواظبة على العالج حسب توصية الطبيب. عن إستعمال بايدوريون:  في حال توقفك

،عليك بأن عليك التوقف عن إستعمال بايدوريونكنت تشعر أو إذا طرأ تحسن على وضعك الصحي 

 ً  ، ألن هذا األمر يمكن أن يؤثر على نسب السكر في الدم. إستشارة الطبيب أوال

 نجاح العالج؟  فيلمساعدة ا تستطيعكيف 

  في كل مرة من المقدار الدوائي د كال يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأ

 . لزم األمر ذلكطبية إذا النظارات ال. ضع تتناول فيها دواء

 دلي. و الصياء، إستشر الطبيب، ممرضة السكري أإستعمال الدو حولإذا توفرت لديك أسئلة إضافية  

 

 األعراض الجانبية  (4

 المستعملين.  ض عبعند جانبية  ايسبب أعراض قد كل دواء، إن إستعمال بايدوريون بكما 

 ة، من الجائز أالّ تعاني أيا منها.ال تندهش من قائمة األعراض الجانبي

 



من   1لغ عنها كأعراض جانبية نادرة )تؤثر على حتى بُ ( )صدمة إستهدافيةردود فعل تحسسية شديدة 

 متعالج(  1000ين ب

 األعراض التالية:  تالحظ عليك مراجعة الطبيب حاالً إذا كنت 

 . )وذمة وعائية(   وجه، اللسان أو الحنجرةلاإنتفاخ في  •

 ة )طفح، حكة، إنتفاخ سريع ألنسجة الرقبة، الوجه، الفم أو الحنجرة(. فرط حساسي •

 صعوبات في البلع.  •

 شرى وصعوبات في التنفس.  •

 

متعالج(   100من بين  1كأعراض جانبية غير شائعة )تظهر لدى حتى غ عنها لبُرياس حاالت للتهاب البنك 

وذات قدرة على أن   ةرخط تكون قدلتي اايدوريون. إلتهاب البنكرياس هو حالة طبية بلقوا ت لدى مرضى 

 تشكل خطرًا على الحياة. 

حصى المرارة، إدمان على   إذا كان لديك في الماضي إلتهاب في البنكرياس، عليك إبالغ الطبيب •

تزيد من   قدهذه الت الطبية احال إن  . (يداتیچليسيرالتر) لشحوم الثالثيةلالكحول أو نسب عالية جدًا 

 بـ بايدوريون أم ال.  ابة به مرة أخرى سواء كنت تتعالج البنكرياس أو اإلص خطورة اإلصابة بإلتهاب

ً للطبيب • ال يزول، مع أو   شديدإذا كنت تشعر بألم بطن  توقف عن تناول بايدوريون وتوجه حاال

 .ب البنكرياساهأن يكون لديك إندالع إللتجائز ألنه من البدون تقيؤات، 

 

 جين(: عالتم 10 من بين  1ج عالتم)أكثر من جدًا  شائعة أعراض جانبية 

لدى أغلب   الوقت مميّز أكثر مع بدء العالج بـ بايدوريون، لكن يتناقص مع مرور غثيان غثيان ) •

 عالجين(. تالم

 إسهال.  •

 سكر الدم.  نقص •

نخفاض  إليمكن أن تظهر حوادث  ياأور لسولفونيون بمشاركة دواء يحتوي ال بايدوريعندما يتم إستعم

يل  يحتاج األمر تقل(. من الجائز أن ، خفيف حتى متوسط عادة هيپوچليكيميام )السكر في الدنسبة 

أثناء العالج بـ بايدوريون. عالمات إنخفاض نسبة السكر في الدم   أوريالـ سولفونيل  المقدار الدوائي

  ة، جوع، تسرع النبض، تعرق والشعور بالعصبية. عصبي ، دوار، إرتباك،عام ، ضعفنعاسشمل: صداع، ت

 لك طبيبك كيفية عالج نسبة السكر المنخفضة في الدم.  يشرح

 (: متعالجين 10 من بين 1تظهر لدى حتى )ة شائعأعراض جانبية 

 ( عندما يتم إستعماله مع إنسولين Hypoglycaemiaر في الدم )إنخفاض نسب السك  •

 دوار  •

 صداع •

 تقيؤات •

 طاقة وال ة نقص الحيوي •

 إرهاق  •

 إمساك  •

 لبطن قة األم في منط •

 إنتفاخ •

 المعدة  فساد  •

 غازات في البطن  •

 حرقان  •



 تدني الشهية للطعام  •

من  وكذلك وزنك. إذا كنت تفقد ، كمية الطعام التي تتناولها للطعام من شأن بايدوريون أن يقلل الشهية

ن هذا  ذلك مع الطبيب ألعن  ثسبوع( عليك التحدكغ في األ 1.5وزنك بسرعة تزيد عن الحد )أكثر من 

 . مثل، حصى في المرارة قد يؤدي إلى مشاكل،  األمر

(  حكة أو  طفح إحمرار،) الحقن مكان في  فعل  رد لديك وُجد إذا - الحقن مكان  في فعل ردود  •

  من . الطبيب من األعراضالعالمات أو  من  للتخفيف ًامستحضر طلب في  ترغب  أن  الجائز من

  عادة  مر األ هذا  زولي الحقن؛  مكان في  الجلد تحت  صغير  نتوء  هورظ  تشخص  أو تشعر  أن  الجائز

 . العالج بإيقاف ضرورة  توجد ال.  أسابيع 4 - 8 بعد

 (: متعالج 100من بين  1حتى  لدى )تظهرغير شائعة  أعراض جانبية 

 . وظيفة الكلىتدني في  •

 جفاف، يترافق أحيانا بتراجع في األداء الوظيفي الكلويت •

 إنسداد األمعاء  •

 جشؤ ت •

 طعم غير إعتيادي في الفم  •

 ايد التعرقتز •

 ر تساقط الشع •

 ميل للنوم •

 

 متعالج(  1000من بين  1أعراض جانبية نادرة )تظهر لدى حتى 

 عصبية •

 

 )بشيوع غير معروف أو ال يمكن تقييمه من المعطيات( أخرى أعراض جانبية  لغ عن عدةباإلضافة، بُ

  خفاض مستوى الصفيحات الدموية جراء إنتاد معو ميل لحدوث كدمات بسهولة أعلى من النزف أ •

 الدم في 

   وارفارين مع  المشترك اإلستعمال عند عنها  لغبُ( الدم تميّع معيار) INR  قيم  في اتتغير •

  حقن  جراء الحقن منطقة في جلدية فعل ردود حدوث عن لغبُ. الحقن منطقة في فعل  ردود  •

  حساسة،  حمراء،  منطقة  ،( راجخ) حقي على تحتوي منتفخة فجوة: تشمل األعراض . ايكسيناتيد

 (. الخلوي النسيج ابإلته)  الجلد في  اخنةوس

 

لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة   اجانبي احظ عرض إذا تفاقمت إحدى األعراض الجانبية، أو إذا كنت تال 

 الطبيب أو الصيدلي. 

 

 : جانبية أعراض عن التبليغ

  أعراض  عن تبليغ» الرابط  على الضغط واسطةب حة لص ا لوزارة جانبية أعراض  عن  التبليغ باإلمكان

(  alth.gov.ilwww.he) الصحة وزارة لموقع الرئيسية الصفحة  على الموجود  «دوائي عالج قبع جانبية

 : الرابط تصفح  طريق  عن أو جانبية،  أعراض عن  للتبليغ المباشر النموذج  إلى يوجهك الذي

https://sideeffects.health.gov.il 
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  في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي األطفال   آخريجب حفظ هذا الدواء وكل دواء تجنب التسمم! 

   ال تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.  وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.  و/ أو الرضع

ظهر العلبة. يشير  على  ( الذي يظهرdate.expال يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصالحية )

 خير من نفس الشهر. م األالصالحية إلى اليوإنقضاء تاريخ 

 ال يجوز التجميد.   .( مئوية ات درج  8 – 2يجب التخزين في البراد )التخزين: 

 درجة مئوية قبل اإلستعمال.   30أسابيع دون   4حتى  القلميمكن تخزين 

 حماية من الضوء. لليجب التخزين في العلبة األصلية 

 بايدوريون تم تجميده.  أي قلم ي ب رمجي

. إسأل الصيدلي بخصوص التخلص من  و في شبكة المجاري المنزليةالقمامة أفي  ال يجوز رمي أدوية 

 أدوية لم تعد ضرورية. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.
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 ضافة للمادة الفعالة أيضا: يحتوي الدواء باإل

 المسحوق: 

Poly (D,L-lactide-co-glycolide) and sucrose. 

 المذيب: 

Carmellose sodium, Sodium chloride, Polysorbate 20, Monobasic sodium phosphate 

monohydrate, Dibasic sodium phosphate heptahydrate, Sodium hydroxide, Water 

for Injections. 

 كيف يبدو الدواء وما محتوى العلبة:

الحجرة األولى بلون أبيض   في  ملغ(  2معلق للحقن ضمن قلم. المسحوق ) مذيب لتشكيلحوق وسم

ملل( في الحجرة الثانية هو محلول رائق، عديم اللون حتى أصفر باهت   0.65حتى زبدي، والمذيب )

 إلى بني باهت. 

كرتون على  علبة  يحتوي كل قلم على مقدار دوائي واحد ومزود بإبرة واحدة مالئمة. تحتوي أيضا كل 

 إبرة إحتياطية واحدة

   أقالم ذات مقدار دوائي واحد.  4علبة تحتوي على من ض  بايدوريون يسوّق 

 

 ، .سرائيل( م.ض زينيكا )إستراأ  :وعنوانهصاحب المتياز 

 . 4524075، هود هشارون  1455. ب ص.

 

 ايي.بي.، سودرتالية، السويد.  أسترازينيكا سم المنتج وعنوانه:إ

  األول  تشرينشهر  يفمن قبلها  ورُخص فُحص ومحتواها النشرة هذه صيغة الصحة ةوزار أقرت

 2020آذار بتاريخ وتم تحديثها بموجب تعليمات وزارة الصحة  .2018

 

   1492733557 وية الحكومي في وزارة الصحة: رقم سجل الدواء في سجل األد

 

. على الرغم من ذلك فإن  المذكر  هذه النشرة بصيغة تمت صياغةمن أجل سهولة وتهوين القراءة، 

 . الدواء مخصص لكال الجنسين


