עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
)תכשירים( התשמ“ו 1986 -
התרופה משווקת על פי מרשם
רופא בלבד.

אנטרסטו  50מ“ג
טבליות מצופות

החומר הפעיל:
כל טבליה מצופה מכילה:
 24מ“ג סקוביטריל ) (Sacubitrilו 26 -מ“ג ולסרטן
) (Valsartanכקומפקלס של מלח נתרן

אנטרסטו  100מ“ג
טבליות מצופות

החומר הפעיל:
כל טבליה מצופה מכילה:
 49מ“ג סקוביטריל ) (Sacubitrilו 51 -מ“ג ולסרטן
) (Valsartanכקומפקלס של מלח נתרן

אנטרסטו  200מ“ג
טבליות מצופות

החומר הפעיל:
כל טבליה מצופה מכילה:
 97מ“ג סקוביטריל ) (Sacubitrilו 103 -מ“ג ולסרטן
) (Valsartanכקומפקלס של מלח נתרן
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה
סעיף ” 6מידע נוסף“.
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש
בתרופה .עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות ,פנה אל הרופא או אל
הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך .אל תעביר אותה
לאחרים .היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה
לך כי מחלתם דומה.

 .1למה מיועדת התרופה?

אנטרסטו מיועדת לחולי אי ספיקת לב )דירוג
 (NYHA2-4בחולים עם בעיה סיסטולית.
אנטרסטו מורידה את התמותה הקרדיו-וסקולרית
ואת האשפוזים עקב אי ספיקת לב בשיעור גבוה יותר
לעומת תרופות מעכבות אנזים המהפך אנגיוטנסין
).(ACE inhibitor

אי ספיקת לב מתרחשת כאשר הלב חלש ואינו מסוגל

להזרים מספיק דם לריאות ולשאר הגוף .התסמינים
השכיחים ביותר של אי ספיקת לב הם קוצר נשימה,
עייפות ונפיחות בקרסוליים.
קבוצה תרפויטית
אנטרסטו שייכת לקבוצה של תכשירים הפועלת על
מערכת רנין-אנגיוטנסין; חוסמי הקולטן אנגיוטנסין II
) ,(ARBsשילובים שונים.

 .2לפני שימוש בתרופה
 Xאין להשתמש בתרופה אם:
∙ אתה רגיש )אלרגי( לחומרים הפעילים סקוביטריל,
ולסרטן או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר
מכילה התרופה )המפורטים בסעיף .(6
∙ הינך נוטל סוג אחר של תרופה הנקראת מעכב
האנזים המהפך אנגיוטנסין )מעכבי (ACE
)לדוגמא אנאלפריל ,ליזינופריל או רמיפריל(.
מעכבי האנזים המהפך אנגיוטנסין משמשים
לטיפול ביתר לחץ דם או באי ספיקת לב .אם
נטלת תרופה שמעכבת את האנזים המהפך
אנגיוטנסין )מעכבי  ,(ACEהמתן במשך  36שעות
לאחר נטילת המנה האחרונה טרם התחלת
הטיפול באנטרסטו )ראה גם בסעיף ״תגובות
בין תרופתיות״(.
∙ אתה או אחד מבני משפחתך סבל בעבר מתופעה
הנקראת אנגיואדמה )נפיחות של הפנים,
השפתיים ,הלשון ו/או הגרון ,קשיים בנשימה(
בנטילת מעכב לאנזים המהפך אנגיוטנסין )מעכבי
 (ACEאו חוסם הקולטן לאנגיוטנסין )) (ARBכמו
ולסרטן ,טלמיסרטן ,או אירבסרטן(.
∙ סבלת בעבר מאנגיואדמה מסיבה לא ידועה או
תורשתית.
∙ הינך מטופל בתרופה להורדת לחץ דם המכילה
אליסקירן  -במטופלים עם סוכרת או במטופלים
הסובלים מתפקוד כלייתי לקוי )ראה גם בסעיף
״תגובות בין תרופתיות״(.
∙ הינך סובל ממחלת כבד חמורה.
∙ הינך בהיריון מעבר לחודש השלישי )עדיף להימנע
מנטילת תרופה זו גם בתחילת ההיריון ,ראי סעיף
”היריון והנקה“(.
אם אחד מהמצבים שלעיל חל עליך ,אל תיקח
אנטרסטו וידע את הרופא.
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
! לפני הטיפול באנטרסטו ,ספר לרופא אם:
∘הינך מטופל בחוסם הקולטן לאנגיוטנסין )(ARB
או באליסקירן )ראה ”אין להשתמש בתרופה
אם“(.

∘ סבלת בעבר מאנגיואדמה )ראה ”אין להשתמש
בתרופה אם“ וסעיף ” 4תופעות לוואי“(.
∘ יש לך לחץ דם נמוך או הינך נוטל תרופות אחרות
המורידות את לחץ הדם )לדוגמא משתן( ,או
הינך סובל מהקאות או שלשולים ,במיוחד אם
הינך בן  65ומעלה ,או אם הינך סובל ממחלה
כלייתית ולחץ דם נמוך.
∘ הינך סובל ממחלת כליות חמורה.
∘ הינך סובל מהתייבשות.
∘ חלה היצרות בעורק הכליה שלך.
∘ הינך סובל ממחלת כבד.
∘ לחץ הדם הסיסטולי שלך נמוך מ 100 -מ“מ
כספית.
∘ יש לך רמות גבוהות של אשלגן בדם.
אם אחד מהמצבים שלעיל חל עליך ,ספר לרופא
או לרוקח טרם נטילת אנטרסטו.
! ילדים ומתבגרים
התרופה אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל
 18מכיוון שטרם נבדקה בקבוצת גיל זו.
! בדיקות ומעקב
ייתכן והרופא שלך יבדוק את רמות האשלגן בדם שלך
במרווחי זמן קבועים במהלך הטיפול באנטרסטו.
! תגובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח ,או אם לקחת לאחרונה ,תרופות
אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה,
ספר על כך לרופא או לרוקח .ייתכן ויהיה צורך
לשנות את המנה ,לנקוט במשנה זהירות או אפילו
להפסיק נטילת אחת התרופות .הדבר חשוב במיוחד
עבור התרופות שלהלן:
∙ מעכבי האנזים המהפך אנגיוטנסין )מעכבי .(ACE
אל תיקח אנטרסטו עם מעכבי  .ACEאם נטלת
מעכב  ,ACEהמתן  36שעות לאחר נטילת המנה
האחרונה של מעכב  ACEטרם התחלת הטיפול
באנטרסטו )ראה ”אין להשתמש בתרופה אם“(.
אם הינך מפסיק את נטילת אנטרסטו ,המתן 36
שעות לאחר נטילת המנה האחרונה של אנטרסטו
טרם התחלת הטיפול במעכב .ACE
∙ תרופות אחרות המשמשות לטיפול באי ספיקת לב או
להורדת לחץ דם ,כמו חוסמי הקולטן לאנגיוטנסין או
אליסקירן )ראה ”אין להשתמש בתרופה אם“(.
∙ תרופות מסוימות מקבוצת הסטטינים ,המשמשות
להפחתת רמות גבוהות של כולסטרול )לדוגמא
אטורבסטאטין(.
∙ סילדנפיל ,תרופה המשמשת לטיפול באין אונות
או ביתר לחץ דם ריאתי.

∙ תרופות שמעלות את ריכוז האשלגן בדם ובכלל
זה תוספי אשלגן ,תחליפי מלח המכילים אשלגן,
תרופות אוגרות אשלגן והפרין.
∙ משככי כאבים מסוג נוגדי דלקת שאינם סטרואידים
) (NSAIDsאו מעכבי ציקלואוקסיגנאז 2-סלקטיביים
)מעכבי  .(COX-2אם הינך נוטל אחד מאלה ,ייתכן
והרופא ירצה לבדוק את תפקודי הכליות שלך עם
התחלת הטיפול או במהלך התאמת הטיפול )ראה
”אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה“(.
∙ ליתיום ,תרופה המשמשת לטיפול בסוגים מסוימים
של מחלות פסיכיאטריות.
∙ פורוסמיד ,תרופה השייכת לסוג הידוע כמשתנים,
המיועדים להגביר את כמות השתן שאתה מייצר.
∙ ניטרוגליצרין ,תרופה לטיפול בתעוקת חזה.
∙ סוגים מסוימים של אנטיביוטיקה )מקבוצת
הריפמיצין( ,ציקלוספורין )המשמש למניעת דחיית
אברים מושתלים( או תרופות אנטי וירליות כגון
ריטונביר )המשמש לטיפול באיידס.(HIV/
∙ מטפורמין ,תרופה המיועדת לטיפול בסוכרת.
אם אחד מהמצבים שלעיל חל עליך ,ספר לרופא
או לרוקח טרם נטילת אנטרסטו.
! שימוש בתרופה ומזון
אנטרסטו יכולה להילקח עם או ללא מזון.
! היריון והנקה
היריון -
עלייך להודיע לרופא המטפל שלך אם הינך בהיריון
)או מתכננת היריון(.
בדרך כלל ,הרופא שלך ימליץ לך להפסיק ליטול
תרופה זו לפני הכניסה להיריון או מייד כשנודע לך
שהינך בהיריון ,וימליץ לך ליטול תרופה אחרת במקום
אנטרסטו .תרופה זו אינה מומלצת בתחילת היריון ,ואין
ליטול אותה כאשר הינך בהיריון מעבר לחודש השלישי
מאחר והיא עלולה לגרום לפגיעה חמורה בתינוק שלך
במידה ונוטלים אותה לאחר החודש השלישי להיריון.
הנקה -
אנטרסטו אינה מומלצת לאמהות מניקות .ספרי
לרופא אם הינך מניקה או עתידה להתחיל להניק.
! נהיגה ושימוש במכונות
לפני שאתה נוהג במכונית ,משתמש בכלים או מפעיל
מכונות ,או מבצע פעולות אחרות הדורשות ריכוז ,וודא
שאתה יודע כיצד אנטרסטו משפיעה עליך .אם הינך
חש סחרחורת או מאוד עייף בזמן השימוש בתרופה,
אין לנהוג ,לרכוב על אופניים או להשתמש בכלים
או להפעיל מכונות.

! מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
כל טבליה של אנטרסטו  50מ“ג מכילה כ 4 -מ“ג
נתרן.
כל טבליה של אנטרסטו  100מ“ג מכילה כ 8 -מ“ג
נתרן.
כל טבליה של אנטרסטו  200מ“ג מכילה כ16 -
מ“ג נתרן.

 .3כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח
בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד .המינון
ההתחלתי המקובל הוא טבליה אחת של  50מ“ג או
 100מ“ג פעמיים ביום )טבליה אחת בבוקר וטבליה
אחת בערב( .הרופא יקבע את המינון ההתחלתי
המדויק על פי התרופות שנטלת בעבר .לאחר מכן
הרופא יתאים את המינון בהתאם לתגובתך לטיפול עד
למציאת המינון האופטימלי עבורך .מינון יעד מומלץ
בדרך כלל הינו  200מ“ג פעמיים ביום )טבליה אחת
בבוקר וטבליה אחת בערב(.
ידע את הרופא שלך אם יש לך היפרקלמיה )רמות
האשלגן גבוהות בדם ]יותר מ 5.4 -מילימול לליטר[(
או אם לחץ הדם שלך נמוך מ 100 -מ“מ כספית ,זאת
מפני שאין להתחיל טיפול במצבים אלו.
אם יש לך לחץ דם של מעל  100מ“מ כספית אך
נמוך מ 110 -מ“מ כספית ,על הרופא שלך לשקול
מנה התחלתית של  50מ“ג פעמיים ביום.
מטופלים קשישים -
אם הינך בן  75שנים ומעלה ,הרופא שלך ישקול
מינון התחלתי של  50מ“ג פעמיים ביום.
מטופלים הנוטלים אנטרסטו עלולים לפתח לחץ דם
נמוך )סחרחורת ,תחושת סחרור( ,רמה גבוהה של
אשלגן בדם )ניכר בבדיקות דם שהרופא יבצע( או ירידה
בתפקוד הכלייתי .במידה וזה קורה ,ייתכן והרופא שלך
יפחית מינון של כל תרופה אחרת שאתה נוטל ,יפחית
באופן זמני את מינון האנטרסטו שלך או יפסיק את
הטיפול באנטרסטו באופן מוחלט.
אין לעבור על המנה המומלצת.
יש לבלוע את התרופה עם כוס מים .ניתן לקחת
אנטרסטו עם או ללא מזון.
אין ללעוס ,לשבור ,לחצות או לחלק את הטבליה
המצופה לחלקים.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן
התרופה ,פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית
חולים והבא אריזת התרופה איתך .אם הינך חווה

סחרחורת חמורה ו/או עלפון ,פנה לרופא בהקדם
האפשרי ועבור לשכיבה.
אם שכחת ליטול את התרופה
מומלץ ליטול את התרופה באותה השעה בכל יום.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש ,אין ליטול
מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה .קח את
המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך ,אין להפסיק הטיפול
בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.
אם אתה מפסיק את נטילת התרופה עלולה להיגרם
החמרה במצבך .אין להפסיק ליטול את התרופה,
אלא אם הרופא הורה על כך.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה
בכל פעם שהינך נוטל תרופה .הרכב משקפיים
אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה,
היוועץ ברופא או ברוקח.

 .4תופעות לוואי

כמו בכל תרופה ,השימוש באנטרסטו עלול לגרום
לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים .אל תיבהל
למקרא רשימת תופעות הלוואי .ייתכן ולא תסבול
מאף אחת מהן.
חלק מתופעות הלוואי עלולות להיות רציניות.
יש להפסיק את השימוש באנטרסטו ולפנות בדחיפות
לקבלת עזרה רפואית אם הינך מבחין בנפיחות של
הפנים ,השפתיים ,הלשון ו/או הגרון ,אשר עלולים
לגרום לקשיי נשימה או בליעה .תסמינים אלו עלולים
להיות סימנים של אנגיואדמה )תופעת לוואי שאינה
שכיחה העלולה להשפיע על עד משתמש  1מתוך
.(100
תופעות לוואי נוספות
אם אחת מתופעות הלוואי הרשומות מטה מחמירה,
ספר לרופא או לרוקח.
תופעות לוואי שכיחות מאוד )עלולות להשפיע על
יותר ממשתמש  1מתוך :(10
∙ לחץ דם נמוך )סחרחורת ,תחושת סחרור(
∙ רמות גבוהות של אשלגן בדם )הנראות בבדיקת
דם(
∙ תפקוד כלייתי ירוד )ליקוי כלייתי(
תופעות לוואי שכיחות )עלולות להשפיע על עד
משתמש  1מתוך :(10
∙ שיעול
∙ סחרחורת
∙ שלשול

∙ רמות נמוכות של תאי דם אדומים )הנראות בבדיקת
דם(
∙ עייפות
∙ אי ספיקת כליות )חריפה( )הפרעה כלייתית
חמורה(
∙ רמות נמוכות של אשלגן בדם )הנראות בבדיקת
דם(
∙ כאב ראש
∙ עלפון
∙ חולשה
∙ תחושת חולי  -בחילה
∙ לחץ דם נמוך )סחרחורת ,תחושת סחרור( במעבר
מישיבה או שכיבה למצב עמידה
∙ דלקת בקיבה )כאב בטן ,בחילה(
∙ תחושת סחרור
∙ רמות נמוכות של סוכר בדם )הנראות בבדיקת
דם(
תופעות לוואי שאינן שכיחות )עלולות להשפיע על
עד משתמש  1מתוך :(100
∙ תגובה אלרגית עם פריחה וגירוד
∙ סחרחורת במעבר ממצב ישיבה למצב עמידה
אם הופיעה תופעת לוואי ,אם אחת מתופעות
הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת
לוואי שלא צוינה בעלון ,עליך להתייעץ עם
הרופא.
דיווח על תופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות
באמצעות לחיצה על הקישור ”דיווח על תופעות
לוואי עקב טיפול תרופתי“ שנמצא בדף הבית של
אתר משרד הבריאות ) (www.health.gov.ilהמפנה
לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי ,או ע“י כניסה
לקישור:
https://sideeffects.health.gov.il

 .5איך לאחסן את התרופה?

∙ מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור
במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של
ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה .אל
תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
∙ אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה
) (exp. dateהמופיע על גבי אריזת הקרטון
והבליסטר .תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון
של אותו חודש.
∙ יש לאחסן מתחת ל.30°C -
∙ יש להגן מלחות.
∙ יש לאחסן באריזה המקורית.

∙ אין להשתמש בתרופה אם האריזה פגומה או
שניכרים בה סימני חבלה.
∙ אין להשליך תרופות למערכת ניקוז השפכים )ביוב(.
שאל את הרוקח איך לזרוק את התרופות בהן
אינך משתמש יותר .אמצעים אלו יעזרו להגן על
הסביבה.

ﻧﺸﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
)ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ( ـ 1986
ﻳﺴ ﹼﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺐ ﻓﻘﻂ.

∙ נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם –

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ:
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻣﻄﻠﻲ ﻋﻠﻰ:
 24ﻣﻠﻎ ﺳﺎﻛﻮﺑﻴﺘﺮﻳﻞ ) (Sacubitrilﻭ 26 -ﻣﻠﻎ ﭬﺎﻟﺴﺎﺭﺗﺎﻥ
) (Valsartanﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﺢ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ

 .6מידע נוסף

)Tablet core (50 mg, 100 mg, 200 mg
Microcrystalline cellulose, low-substituted
hydroxypropylcellulose, crospovidone,
magnesium stearate, talc and silica colloidal
anhydrous.
)Tablet coating (50 mg, 200 mg
Hypromellose, titanium dioxide (E171),
Polyethylene glycol 4000, talc, iron oxide red
(E172) and iron oxide black (E172).
)Tablet coating (100 mg
Hypromellose, titanium dioxide (E171),
Polyethylene glycol 4000, talc, iron oxide red
(E172) and iron oxide yellow (E172).

∙ כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה –
אנטרסטו  50מ“ג הינן טבליות אובליות בצבע
סגול לבן עם ” “NVRשמוטבע מצידה האחד של
הטבליה ו “LZ” -מצידה השני.
אנטרסטו  100מ“ג הינן טבליות אובליות בצבע
צהוב חיוור עם ” “NVRשמוטבע מצידה האחד של
הטבליה ו “L1” -מצידה השני.
אנטרסטו  200מ“ג הינן טבליות אובליות בצבע
ורוד בהיר עם ” “NVRשמוטבע מצידה האחד של
הטבליה ו “L11” -מצידה השני.
הטבליות ארוזות בבליסטרים )מגשיות(.
האריזות מכילות  28טבליות ) 50מ“ג 100 ,מ“ג(
או  56טבליות ) 100מ“ג ו–  200מ“ג(.
ייתכן ולא כל גדלי האריזה משווקים.
∙ בעל הרישום והיבואן וכתובתו  -נוברטיס ישראל
בע“מ ,ת.ד  ,7126תל אביב ,ישראל.
∙ עלון זה נערך באוקטובר .2020
∙ מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי
במשרד הבריאות:
אנטרסטו  50מ“ג154 97 34484 :
אנטרסטו  100מ“ג154 98 34485 :
אנטרסטו  200מ“ג154 99 34486 :
∙ לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה נוסח
בלשון זכר .על אף זאת ,התרופה מיועדת לבני שני
המינים.
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ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ  50ﻣﻠﻎ
ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻄﻠﻴﺔ

ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ  100ﻣﻠﻎ
ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻄﻠﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ:
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻣﻄﻠﻲ ﻋﻠﻰ:
ﻭ
 49ﻣﻠﻎ ﺳﺎﻛﻮﺑﻴﺘﺮﻳﻞ ) 51 - (Sacubitrilﻣﻠﻎ ﭬﺎﻟﺴﺎﺭﺗﺎﻥ
) (Valsartanﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﺢ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ

ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ  200ﻣﻠﻎ
ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻄﻠﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ:
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻣﻄﻠﻲ ﻋﻠﻰ:
 97ﻣﻠﻎ ﺳﺎﻛﻮﺑﻴﺘﺮﻳﻞ ) (Sacubitrilﻭ 103 -ﻣﻠﻎ ﭬﺎﻟﺴﺎﺭﺗﺎﻥ
) (Valsartanﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﺢ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ـ ﺃﻧﻈﺮ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ " 6ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ".
ﺇﻗﺮﺃ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺑﺘﻤﻌﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﺪﻭﺍﺀ .ﺗﺤﺘﻮﻱ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ .ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻟﺪﻳﻚ
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.
ﹸﻭﺻﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﻌﻼﺝ ﻣﺮﺿﻚ .ﻻ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ .ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﻳﻀﺮﻫﻢ
ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺑﺪﺍ ﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺮﺿﻬﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻤﺮﺿﻚ.

 (1ﻷﻱ ﻏﺮﺽ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ؟

ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻤﺮﺿﻰ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﺐ )ﺻﻨﻒ (NYHA2-4
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺇﻧﻘﺒﺎﺿﻴﺔ ).(systolic
ﻳﻘﻠﻞ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺮﺍﺀ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﻄﺔ
ﻟﻺﻧﺰﻳﻢ ﺍﻟﻤﺤﻮﻝ ﻟﻸﻧﺠﻴﻮﺗﻨﺴﻴﻦ ) .(ACE inhibitorﻳﺤﺪﺙ ﻗﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﹰ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﺦ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﺘﻴﻦ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ .ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﹰ ﻟﻘﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻫﻲ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ،ﺇﺭﻫﺎﻕ ﻭﺇﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﻜﺎﺣﻠﻴﻦ.

ﺍﻟﻔﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺭﻳﻨﻴﻦ ـ ﺃﻧﺠﻴﻮﺗﻨﺴﻴﻦ؛ ﺣﺎﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺃﻧﺠﻴﻮﺗﻨﺴﻴﻦ ،(ARBs) IIﺗﻮﻟﻴﻔﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

 (2ﻗﺒﻞ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
 Xﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺇﺫﺍ:
∙ ﻛﻨﺖ ﺣﺴﺎﺳﺎ ﹰ )ﺃﻟﻴﺮﺟﻲ( ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺳﺎﻛﻮﺑﻴﺘﺮﻳﻞ ،ﭬﺎﻟﺴﺎﺭﺗﺎﻥ
ﺃﻭ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
)ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .(6
∙ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻟﺪﻭﺍﺀ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺜﺒﻂ ﺍﻹﻧﺰﻳﻢ ﺍﻟﻤﺤﻮﻝ
ﻟﻸﻧﺠﻴﻮﺗﻨﺴﻴﻦ )ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ) (ACEﻣﺜﻼﹰ ﺇﻧﺎﻻﭘﺮﻳﻞ ،ﻟﻴﺰﻳﻨﻮﭘﺮﻳﻞ
ﺃﻭ ﺭﺍﻣﻴﭙﺮﻳﻞ( .ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﺍﻹﻧﺰﻳﻢ ﺍﻟﻤﺤﻮﻝ ﻟﻸﻧﺠﻴﻮﺗﻨﺴﻴﻦ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺃﻭ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﺐ .ﺇﺫﺍ
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺀ ﻣﺜﺒﻂ ﻟﻺﻧﺰﻳﻢ ﺍﻟﻤﺤﻮﻝ ﻟﻸﻧﺠﻴﻮﺗﻨﺴﻴﻦ )ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ
 ،(ACEﺇﻧﺘﻈﺮ ﻓﺘﺮﺓ  36ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ
ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ )ﺃﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻓﻘﺮﺓ
"ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ"(.
∙ ﻋﺎﻧﻴﺖ ﺃﻧﺖ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ
ﻳﺴﻤﻰ ﻭﺫﻣﺔ ﻭﻋﺎﺋﻴﺔ )ﺇﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻦ ،ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻨﺠﺮﺓ ،ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ( ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ
ﻣﺜﺒﻂ ﻟﻺﻧﺰﻳﻢ ﺍﻟﻤﺤﻮﻝ ﻟﻸﻧﺠﻴﻮﺗﻨﺴﻴﻦ )ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ  (ACEﺃﻭ
ﺣﺎﺟﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻧﺠﻴﻮﺗﻨﺴﻴﻦ )) (ARBﻣﺜﻞ ﭬﺎﻟﺴﺎﺭﺗﺎﻥ،
ﺗﻴﻠﻤﻴﺴﺎﺭﺗﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺇﻳﺮﺑﻴﺴﺎﺭﺗﺎﻥ(.
∙ ﻋﺎﻧﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻭﺫﻣﺔ ﻭﻋﺎﺋﻴﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻭ
ﻭﺭﺍﺛﻴﺔ.
∙ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻌﺎﻟﺞ ﺑﺪﻭﺍﺀ ﺧﺎﻓﺾ ﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ
ﺃﻟﻴﺴﻜﻴﺮﻳﻦ ـ ﻟﺪﻯ ﻣﺘﻌﺎﻟﺠﻴﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﻟﺪﻯ
ﻣﺘﻌﺎﻟﺠﻴﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ
)ﺃﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻓﻘﺮﺓ "ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ"(.
∙ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻛﺒﺪﻱ ﺷﺪﻳﺪ.
∙ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ )ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺍﻹﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻞ ،ﺃﻧﻈﺮﻱ ﻓﻘﺮﺓ "ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ"(.
ﺇﺫﺍ ﺇﻧﻄﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﺁﻧﻔﺎﹰ ،ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ﻭﺑﻠﻎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
! ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ،ﺇﺣﻚ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﺇﺫﺍ:
∘ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻌﺎﻟﺞ ﺑﺤﺎﺟﺐ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻧﺠﻴﻮﺗﻨﺴﻴﻦ ) (ARBﺃﻭ
ﺑـ ﺃﻟﻴﺴﻜﻴﺮﻳﻦ )ﺃﻧﻈﺮ "ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺇﺫﺍ"(.
∘ ﻋﺎﻧﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻭﺫﻣﺔ ﻭﻋﺎﺋﻴﺔ )ﺃﻧﻈﺮ "ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺇﺫﺍ" ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ " 4ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ"(.
∘ ﻛﺎﻥ ﺿﻐﻂ ﺩﻣﻚ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﹰ ﺃﻭ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﻓﻀﺔ
ﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ )ﻣﺜﻼﹰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺔ( ،ﺃﻭ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﺆﺍﺕ

ﺃﻭ ﺇﺳﻬﺎﻻﺕ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ  65ﺳﻨﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ،
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻛﻠﻮﻱ ﻭﺿﻐﻂ ﺩﻡ ﻣﻨﺨﻔﺾ.
∘ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻛﻠﻮﻱ ﺷﺪﻳﺪ.
∘ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻔﺎﻑ.
∘ ﻃﺮﺃ ﺗﻀﻴﻖ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﻛﻠﻴﺘﻚ.
∘ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ.
∘ ﻛﺎﻥ ﺿﻐﻂ ﺩﻣﻚ ﺍﻹﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  100ﻣﻠﻢ ﺯﺋﺒﻖ.
∘ ﻭﺟﺪﺕ ﻟﺪﻳﻚ ﻧﺴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﭙﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ.
ﺇﺫﺍ ﺇﻧﻄﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﺁﻧﻔﺎﹰ ،ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ.
! ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻮﻥ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﻤﺮ  18ﺳﻨﺔ ﻷﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﻔﺤﺺ ﺑﻌﺪ ﻟﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ.
! ﺍﻟﻔﺤﻮﺹ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻔﺤﺺ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﭙﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺩﻣﻚ ﺑﻔﻮﺍﺻﻞ
ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ.
! ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍﹰ ،ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻭﻳﺔ
ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﺇﺣﻚ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻲ
ﻋﻦ ﺫﻟﻚ .ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ،ﺇﺗﺨﺎﺫ
ﺍﻟﺤﺬﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ .ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ﻫﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
∙ ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﺍﻹﻧﺰﻳﻢ ﺍﻟﻤﺤﻮﻝ ﻟﻸﻧﺠﻴﻮﺗﻨﺴﻴﻦ )ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ .(ACE
ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ﻣﻊ ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ  .ACEﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﺜﺒﻂ ،ACE
ﻓﺈﻧﺘﻈﺮ ﻓﺘﺮﺓ  36ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ
ﻣﺜﺒﻂ  ACEﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ )ﺃﻧﻈﺮ "ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺇﺫﺍ"( .ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ،ﺇﻧﺘﻈﺮ ﻓﺘﺮﺓ
 36ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ﻭﺫﻟﻚ
ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﻤﺜﺒﻂ . ACE
∙ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺃﻭ ﻟﺨﻔﺾ ﺿﻐﻂ
ﺍﻟﺪﻡ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺎﺟﺒﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻧﺠﻴﻮﺗﻨﺴﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻟﻴﺴﻜﻴﺮﻳﻦ
)ﺃﻧﻈﺮ "ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺇﺫﺍ"(.
∙ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺘﺎﺗﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ )ﻣﺜﻼﹰ ﺃﺗﻮﺭﭬﺎﺳﺘﺎﺗﻴﻦ(.
∙ ﺳﻴﻠﺪﻳﻨﺎﻓﻴﻞ ،ﺩﻭﺍﺀ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ
ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺮﺋﻮﻱ.
∙ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﭙﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻟﭙﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ،ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺔ ﭘﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ،ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻟﻠﭙﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻭﻫﻴﭙﺎﺭﻳﻦ.
∙ ﻣﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻵﻻﻡ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻼﺳﺘﻴﺮﻭﺋﻴﺪﻳﺔ
) (NSAIDsﺃﻭ ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﺳﻴﻜﻠﻮﺃﻭﻛﺴﻴﺠﻴﻨﺎﺯ ـ  2ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ
)ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ  .(COX-2ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﹰ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ
ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﻔﺤﺺ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﺪﻳﻚ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ

ﺧﻼﻝ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ )ﺃﻧﻈﺮ "ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ"(.
∙ ﻟﻴﺘﻴﻮﻡ ،ﺩﻭﺍﺀ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
∙ ﻓﻮﺭﻭﺳﻴﻤﻴﺪ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺪﺭﺓ
ﻟﻠﺒﻮﻝ ،ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻟﺪﻳﻚ.
∙ ﻧﻴﺘﺮﻭﭼﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ،ﺩﻭﺍﺀ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺬﺑﺤﺔ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﺔ.
∙ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ )ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺭﻳﻔﺎﻣﻴﺴﻴﻦ(،
ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮﺭﻳﻦ )ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻤﻨﻊ ﺭﻓﺾ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ( ﺃﻭ
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﭭﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺭﻳﺘﻮﻧﺎﭬﻴﺮ )ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻹﻳﺪﺯ.(HIV/
∙ ﻣﻴﺘﻔﻮﺭﻣﻴﻦ ،ﺩﻭﺍﺀ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ.
ﺇﺫﺍ ﺇﻧﻄﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﺁﻧﻔﺎﹰ ،ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ.
! ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ﻣﻊ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻌﺎﻡ.
! ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ
ﺍﻟﺤﻤﻞ ـ
ﻋﻠﻴﻚ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ
)ﺃﻭ ﺗﺨﻄﻄﻴﻦ ﻟﻠﺤﻤﻞ(.
ﻋﺎﺩﺓ ﻳﻮﺻﻴﻚ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮﻝ
ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺃﻭ ﺣﺎﻻ ﹰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞ ،ﻭﻳﻮﺻﻴﻚ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺩﻭﺍﺀ ﺁﺧﺮ
ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ .ﻻ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﻤﻞ ،ﻭﻻ
ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻧﻈﺮﺍ ﹰ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﻟﺪﻯ ﻃﻔﻠﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻢ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻞ.
ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ـ
ﻻ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺿﻌﺎﺕ .ﺇﺣﻜﻲ
ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﺮﺿﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻹﺭﺿﺎﻉ.
! ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻭﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺎﺕ
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻤﺎﺭﺱ
ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻚ ﻣﺪﺭﻛﺎ ﹰ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ﻋﻠﻴﻚ .ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺪﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﺑﺈﺭﻫﺎﻕ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ،ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺎﺕ.
! ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ  50ﻣﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  4ﻣﻠﻎ
ﺻﻮﺩﻳﻮﻡ.
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ  100ﻣﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  8ﻣﻠﻎ
ﺻﻮﺩﻳﻮﻡ.
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ  200ﻣﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  16ﻣﻠﻎ
ﺻﻮﺩﻳﻮﻡ.

Patient Package Insert in accordance
with the Pharmacists’ Regulations
(Preparations) – 1986
The medicine is dispensed according to
a physician’s prescription only.

Entresto® 50 mg
Film
coated tablets
The active ingredient:

Each film coated tablet contains:
24 mg Sacubitril and 26 mg Valsartan as sodium
salt complex

Entresto® 100 mg
Film
coated tablets
The active ingredient:

Each film coated tablet contains:
49 mg Sacubitril and 51 mg Valsartan as sodium
salt complex

Entresto® 200 mg
Film
coated tablets
The active ingredient:

Each film coated tablet contains:
97 mg Sacubitril and 103 mg Valsartan as sodium
salt complex
Inactive and allergenic ingredients in
the preparation - see section 6 “Additional
information”.
Read the entire leaflet carefully before
using the medicine. This leaflet contains
concise information about the medicine. If you
have any other questions, refer to the physician
or the pharmacist.
This medicine has been prescribed for the
treatment of your illness. Do not pass it on to
others. It may harm them even if it seems to you
that their illness is similar.
1. What is the medicine intended for?
Entresto is intended for heart failure patients
(NYHA class 2-4) with a systolic problem.
Entresto reduces cardiovascular mortality and
hospitalisations due to heart failure to a much
greater degree than angiotensin converting
enzyme (ACE) inhibitors.

Heart failure occurs when the heart is weak and
cannot pump enough blood to the lungs and the

rest of the body. The most common symptoms of
heart failure are breathlessness, fatigue, tiredness
and ankle swelling.
Therapeutic group
Entresto belongs to a group of preparations
that act on the renin-angiotensin system;
angiotensin II receptor blockers (ARBs), different
combinations.
2. Before using the medicine
X Do not use the medicine if:

∙ You are sensitive (allergic) to the active
ingredients sacubitril, valsartan or to any
of the other ingredients contained in the
medicine (listed in section 6).
∙ You are taking another type of medicine called
an angiotensin converting enzyme (ACE)
inhibitor (for example Enalapril, Lisinopril or
Ramipril). ACE inhibitors are used to treat high
blood pressure or heart failure. If you have
been taking an ACE inhibitor, wait for 36 hours
after taking the last dose before you start to
take Entresto (also see "Drug interactions"
section).
∙ You or a member of your family have ever had
a reaction called angioedema (swelling of the
face, lips, tongue and/or throat, difficulties in
breathing) when taking an ACE inhibitor or an
angiotensin receptor blocker (ARB) (such as
Valsartan, Telmisartan or Irbesartan).
∙ You have ever had angioedema of an unknown
or hereditary cause.
∙ You are being treated with a blood pressure
lowering medicine containing Aliskiren - in
patients with diabetes or in patients with
impaired kidney function (also see "Drug
interactions" section).
∙ You have severe liver disease.
∙ You are more than 3 months pregnant
(it is also better to avoid this medicine
in early pregnancy; see “Pregnancy and
breast-feeding” section).
If any of the above applies to you, do not
take Entresto and talk to your doctor.
Special warnings regarding the use of the
medicine
! Before the treatment with Entresto, tell
the physician if:
∘ You are being treated with an angiotensin
receptor blocker (ARB) or Aliskiren (see “Do
not use the medicine if”).

∘ You have ever had angioedema (see “Do
not use the medicine if” and section 4 “Side
Effects”).
∘ You have low blood pressure or are taking
any other medicines that reduce your
blood pressure (for example, a diuretic) or
are suffering from vomiting or diarrhoea,
especially if you are aged 65 years or more,
or if you have kidney disease and low blood
pressure.
∘ You have severe kidney disease.
∘ You are suffering from dehydration.
∘ Your kidney artery has narrowed.
∘ You have liver disease.
∘ Your systolic blood pressure is lower than
100 mmHg.
∘ You have high blood potassium levels.
If any of the above applies to you, tell
your doctor or pharmacist before you take
Entresto.
! Children and adolescents
The medicine is not intended for children and
adolescents under the age of 18 because it has
not yet been studied in this age group
! Tests and monitoring
Your doctor may check the amount of potassium
in your blood at regular intervals during Entresto
treatment.
! Drug interactions
If you are taking or have recently taken
other medicines including non-prescription
medicines and food supplements, tell the
physician or the pharmacist. It may be
necessary to change the dose, to take other
precautions, or even to stop taking one of the
medicines. This is particularly important for the
following medicines:
∙ ACE inhibitors. Do not take Entresto with ACE
inhibitors. If you have been taking an ACE
inhibitor, wait 36 hours after taking the last
dose of the ACE inhibitor before starting to
take Entresto (see “Do not use the medicine
if”). If you stop taking Entresto, wait 36 hours
after taking your last dose of Entresto before
starting treatment with an ACE inhibitor.
∙ Other medicines used to treat heart failure
or lower blood pressure, such as angiotensin
receptor blocker or Aliskiren (see “Do not use
the medicine if”).
∙ Some medicines known as statins that are used
to lower high cholesterol levels (for example
Atorvastatin).
∙ Sildenafil, a medicine used to treat erectile
dysfunction or lung hypertension.

∙ Medicines that increase the amount of
potassium in the blood. These include potassium
supplements, salt substitutes containing
potassium, potassium-sparing medicines and
heparin.
∙ Painkillers of the type called non-steroidal
anti-inflammatory medicines (NSAIDs) or
selective cyclooxygenase-2 (Cox-2) inhibitors.
If you are taking one of these, your doctor
may want to check your kidney function when
starting or adjusting treatment (see “Special
warnings regarding the use of the medicine”).
∙ Lithium, a medicine used to treat some types
of psychiatric disorders.
∙ Furosemide, a medicine belonging to the type
known as diuretics, which are used to increase
the amount of urine you produce.
∙ Nitroglycerine, a medicine to treat angina.
∙ Some types of antibiotic (Rifamycin group),
Ciclosporin (used to prevent rejection of
transplanted organs) or antivirals such as
ritonavir (used to treat HIV/AIDS).
∙ Metformin, a medicine used to treat diabetes.
If any of the above applies to you, tell to
your doctor or pharmacist before you take
Entresto.
! Using the medicine and food
Entresto can be administered with or without
food.
! Pregnancy and breast-feeding
Pregnancy You must tell your doctor if you are (or might
become) pregnant.
Your doctor will normally advise you to stop taking
this medicine before you become pregnant or
as soon as you know you are pregnant, and will
advise you to take another medicine instead of
Entresto. This medicine is not recommended in
early pregnancy, and must not be taken when
more than 3 months pregnant, as it may cause
serious harm to your baby if it is used after the
third month of pregnancy.
Breast-feeding Entresto is not recommended for mothers who
are breast-feeding. Tell your doctor if you are
breast-feeding or about to start breast-feeding.
! Driving and using machines
Before you drive a vehicle, use tools or operate
machines, or carry out other activities that require
concentration, make sure you know how Entresto
affects you. If you feel dizzy or very tired while
taking this medicine, do not drive, cycle or use
any tools or machines.

! Important information about some

ingredients of the medicine
Each Entresto 50 mg tablet contains approximately
4 mg sodium.
Each Entresto 100 mg tablet contains
approximately 8 mg sodium.
Each Entresto 200 mg tablet contains
approximately 16 mg sodium.
3. How should you use the medicine?
Always use the preparation according to the
physician’s instructions. You should check with
the physician or the pharmacist if you are unsure
about the dosage and treatment regimen of the
preparation.
The dosage and treatment will be determined only
by the physician. The recommended starting dose
of Entresto is one tablet of 50 mg or 100 mg twice
daily (one tablet in the morning and one tablet in
the evening). Your doctor will decide your exact
starting dose based on which medicines you have
been taking previously. Your doctor will then adjust
the dose depending on how you respond to the
treatment until the best dose for you is found.
The usual recommended target dose is 200 mg
twice a day (one tablet in the morning and one
tablet in the evening).
Let your physician know if you have hyperkalemia
(high blood potassium level [>5.4 mmol/l]) or your
blood pressure is <100 mmHg, as treatment
should not be initiated.
If you have blood pressure above 100 mmHg
but less than 110 mmHg, your physician should
consider a starting dose of 50 mg twice daily.
Elderly population If you are ≥ 75 years old, your physician should
consider a starting dose of 50 mg Entresto twice
daily.
Patients taking Entresto can develop low blood
pressure (dizziness, light-headedness), a high
level of potassium in the blood (which would be
detected when your doctor performed a blood test)
or decreased kidney function. If this happens, your
doctor may reduce the dose of any other medicine
you are taking, temporarily reduce your Entresto
dose, or stop your Entresto treatment completely.
Do not exceed the recommended dose.
Swallow the medicine with a glass of water. You
can take Entresto with or without food.
Do not chew, crush, half or divide the film coated
tablet into pieces.

If you accidentally have taken a higher
dose
If you have taken an overdose or if a child has
accidentally swallowed the medicine, refer
immediately to a physician or to a hospital
emergency room and bring the package of the
medicine with you. If you experience severe
dizziness and/or fainting, tell a doctor as quickly
as possible and lie down.
If you forgot to take the medicine
It is advisable to take your medicine at the same
time each day.
If you forgot to take this medicine at the scheduled
time, do not take a double dose to make up for a
forgotten dose. You should take the next dose at
the scheduled time and consult the physician.
Persist with the treatment as recommended by
the physician.
Even if there is an improvement in your health, do
not stop the treatment with the medicine without
consulting the physician or the pharmacist.
If you stop taking the medicine, your condition
may get worse. Do not stop taking your medicine
unless your doctor tells you to.
Do not take medicines in the dark! Check
the label and the dose each time you take a
medicine. Wear glasses if you need them.
If you have any other questions regarding
the use of the medicine, consult the
physician or the pharmacist.
4. Side effects
As with any medicine, use of Entresto may cause
side effects in some of the users. Do not be
alarmed by reading the list of side effects. You
may not experience any of them.
Some side effects may be serious.
Stop taking Entresto and seek immediate medical
attention if you noticed any swelling of the face,
lips, tongue and/or throat, which may cause
difficulties in breathing or swallowing. These
symptoms may be signs of angioedema (an
uncommon side effect which may affect up to
1 user in 100).
Additional side effects
If any of the side effects listed below becomes
severe, tell your doctor or pharmacist.
Very common side effects (may affect more
than 1 user in 10):
∙ low blood pressure (dizziness, lightheadedness)
∙ high level of potassium in the blood (shown in
a blood test)

∙ decreased renal function (renal impairment)
Common side effects (may affect up to 1 user
in 10):
∙ cough
∙ dizziness
∙ diarrhoea
∙ low level of red blood cells (shown in a blood
test)
∙ tiredness
∙ (acute) renal failure (severe kidney disorder)
∙ low level of potassium in the blood (shown in a
blood test)
∙ headache
∙ fainting
∙ weakness
∙ feeling sick - nausea
∙ low blood pressure (dizziness, light-headedness)
when switching from sitting or lying to standing
position
∙ gastritis (stomach pain, nausea)
∙ spinning sensation
∙ low level of sugar in blood (shown in a blood
test)
Uncommon side effects (may affect up to 1
user in 100):
∙ allergic reaction with rash and itching
∙ dizziness when switching from sitting to
standing position
If a side effect occurs, if any of the side
effects gets worse, or when you suffer from
a side effect not mentioned in the leaflet,
you should consult the physician.
Reporting side effects
Side effects can be reported to the Ministry of
Health by clicking on the link “Report Side Effects
of Drug Treatment” found on the Ministry of Health
homepage (www.health.gov.il) that directs you to
the online form for reporting side effects, or by
entering the link:
https://sideeffects.health.gov.il
5. How to store the medicine?
∙ Avoid poisoning! This medicine and any other
medicine should be kept in a closed place out
of the reach and sight of children and/or infants
in order to avoid poisoning. Do not induce
vomiting without an explicit instruction from
the physician.
∙ Do not use the medicine after the expiry date
(exp. date) appearing on the package carton,
and blister. The expiry date refers to the last
day of that month.
∙ Store below 30°C.

∙ Protect from moisture.
∙ Store in the original package.
∙ Do not use the medicine if the package is
damaged or shows signs of tampering.
∙ Do not throw away any medicines via
wastewater. Ask your pharmacist how to throw
away medicines you no longer use. These
measures will help protect the environment.
6. Additional information
∙ In addition to the active ingredients the
medicine also contains Tablet core (50 mg, 100 mg, 200 mg)
Microcrystalline cellulose, low-substituted
hydroxypropylcellulose, crospovidone,
magnesium stearate, talc and silica colloidal
anhydrous.
Tablet coating (50 mg, 200 mg)
Hypromellose, titanium dioxide (E171),
Polyethylene glycol 4000, talc, iron oxide red
(E172) and iron oxide black (E172).
Tablet coating (100 mg)
Hypromellose, titanium dioxide (E171),
Polyethylene glycol 4000, talc, iron oxide red
(E172) and iron oxide yellow (E172).
∙ What does the medicine look like and what is
the content of the package Entresto 50 mg are violet-white oval tablets with
“NVR” on one side and “LZ” on the other side.
Entresto 100 mg are pale yellow oval tablets
with “NVR” on one side and “L1” on the other
side.
Entresto 200 mg are light pink oval tablets
with “NVR” on one side and “L11” on the other
side.
The tablets are supplied in blisters.
The packs contain 28 tablets (50 mg, 100 mg)
or 56 tablets (100 mg and 200 mg).
Not all pack sizes may be marketed.
∙ Registration Holder and Importer and its
address - Novartis Israel Ltd., P.O.B 7126,
Tel Aviv, Israel.
∙ This leaflet was revised in October 2020.
∙ Registration number of the medicine in the
National Drug Registry of the Ministry of
Health:
Entresto 50 mg: 154 97 34484
Entresto 100 mg: 154 98 34485
Entresto 200 mg: 154 99 34486
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∙ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ـ

Tablet core (50 mg, 100 mg, 200 mg)
Microcrystalline cellulose, low-substituted
hydroxypropylcellulose, crospovidone,
magnesium stearate, talc and silica colloidal
anhydrous.
Tablet coating (50 mg, 200 mg)
Hypromellose, titanium dioxide (E171),
Polyethylene glycol 4000, talc, iron oxide red
(E172) and iron oxide black (E172).
Tablet coating (100 mg)
Hypromellose, titanium dioxide (E171),
Polyethylene glycol 4000, talc, iron oxide red
(E172) and iron oxide yellow (E172).

∙ ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ـ
 ﻣﻠﻎ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﺑﻴﻀﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻟﻮﻥ50 ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ
" ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪNVR" ﺑﻨﻔﺴﺠﻲ ﺃﺑﻴﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻟـ
." ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲLZ" ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺹ ﻭ
 ﻣﻠﻎ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﺑﻴﻀﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻟﻮﻥ100 ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ
" ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪNVR" ﺃﺻﻔﺮ ﺷﺎﺣﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻟـ
." ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲL1" ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺹ ﻭ
 ﻣﻠﻎ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﺑﻴﻀﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻟﻮﻥ200 ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ
" ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦNVR" ﺯﻫﺮﻱ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻟـ
." ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲL11" ﺍﻟﻘﺮﺹ ﻭ
.(ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻣﻌﺒﺄﺓ ﺿﻤﻦ ﻟﻮﻳﺤﺎﺕ )ﺑﻠﻴﺴﺘﺮ
 ﻣﻠﻎ( ﺃﻭ100 ، ﻣﻠﻎ50)  ﻗﺮﺻﺎ ﹰ28 ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﻋﻠﻰ
.( ﻣﻠﻎ200  ﻣﻠﻎ ﻭـ100)  ﻗﺮﺻﺎ ﹰ56
.ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺃﻻ ﺗﺴ ﹼﻮﻕ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﺐ
،.ﺽ.∙ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ـ ﻧﻮﭬﺎﺭﺗﻴﺲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻡ
. ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﺗﻞ ﺃﺑﻴﺐ،7126 .ﺏ.ﺹ
.2020 ∙ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ
∙ ﺭﻗﻢ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ
:ﺍﻟﺼﺤﺔ
154 97 34484 : ﻣﻠﻎ50 ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ
154 98 34485 : ﻣﻠﻎ100 ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ
154 99 34486 : ﻣﻠﻎ200 ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ
 ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ،∙ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺗﻬﻮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﺨﺼﺺ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮ
.ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

ENT OCT20 APL V1

∙ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻮﻋﻜﺔ ـ ﻏﺜﻴﺎﻥ
 ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺪﻭﺧﺔ( ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ،∙ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ )ﺩﻭﺍﺭ
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﻠﻘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ
( ﻏﺜﻴﺎﻥ،∙ ﺇﻟﺘﻬﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ )ﺃﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ
∙ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺪﻭﺧﺔ
∙ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ )ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ
(ﺍﻟﺪﻡ
1 ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ )ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
:(100 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
∙ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺗﺤﺴﺴﻲ ﻳﺘﺮﺍﻓﻖ ﺑﻄﻔﺢ ﻭﺣﻜﺔ
∙ ﺩﻭﺍﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ
 ﺇﺫﺍ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﺃﻭ،ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻋﺮﺽ ﺟﺎﻧﺒﻲ
 ﻋﻠﻴﻚ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ
.ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ »ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻋﻼﺝ
ﺩﻭﺍﺋﻲ« ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﻬﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮwww.health.gov.il)
: ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ،ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ
https://sideeffects.health.gov.il

( ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ؟5

∙ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﺴﻤﻢ! ﻳﺠﺐ ﺣﻔﻆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﻛﻞ ﺩﻭﺍﺀ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ
/ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻐﻠﻖ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﹰ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻳﺪﻱ ﻭﻣﺠﺎﻝ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭ
 ﻻ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﺆ. ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻢ،ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺿﻊ
.ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
∙ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟــﺪﻭﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﻘﻀﺎﺀ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ ﻭﺍﻟﻠﻮﻳﺤﺔexp. date)
 ﻳﺸﻴﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ.()ﺑﻠﻴﺴﺘﺮ
.ﺍﻟﺸﻬﺮ
. ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ30 ∙ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
.∙ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
.∙ ﺧﺰﹼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
∙ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ﻣﻌﻄﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺗﻈﻬﺮ
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻋﻄﺐ
.(∙ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻣﻲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ )ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ
ﺇﺳﺄﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ
 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ.ﺗﻌﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
.ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

 ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ.ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺴﻲ
.ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻹﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻭﺇﺳﺘﺸﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
.ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ
. ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻃﺮﺃ ﺗﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ
.ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺎﻟﺘﻚ
. ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺬﻟﻚ،ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ! ﻳﺠﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
 ﺿﻊ.ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺍﺀ
.ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ
 ﺇﺳﺘﺸﺮ،ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
.ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ

( ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ4

 ﺇﻥ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺃﻋﺮﺍﺿﺎ ﹰ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ،ﻛﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﺩﻭﺍﺀ
 ﻣﻦ. ﻻ ﺗﻨﺪﻫﺶ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ.ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ
.ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺃﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺃﻳﺎ ﹰ ﻣﻨﻬﺎ
.ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺪﻳﺔ
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺎﺭﺉ ﻟﺘﻠﻘﻲ
ﺃﻭ/ ﻭ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻦ،ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻈﺖ ﺇﻧﺘﻔﺎﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ
 ﻫﺬﻩ. ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﻊ،ﺍﻟﺤﻨﺠﺮﺓ
ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻟﻮﺫﻣﺔ ﻭﻋﺎﺋﻴﺔ )ﻋﺮﺽ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻊ
.(100  ﻣﻦ ﺑﻴﻦ1 ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
 ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ،ﺇﺫﺍ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻻﺣﻘﺎﹰ
.ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ
ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟﺪ ﹰﺍ )ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
:(10  ﻣﻦ ﺑﻴﻦ1
( ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺪﻭﺧﺔ،∙ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ )ﺩﻭﺍﺭ
(∙ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﭙﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ )ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺪﻡ
(∙ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ )ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻰ
 ﻣﻦ1 ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ )ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
:(10 ﺑﻴﻦ
∙ ﺳﻌﺎﻝ
∙ ﺩﻭﺍﺭ
∙ ﺇﺳﻬﺎﻝ
(∙ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺐ ﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ )ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺪﻡ
∙ ﺇﺭﻫﺎﻕ
(∙ ﻗﺼﻮﺭ ﻛﻠﻮﻱ )ﺷﺪﻳﺪ( )ﺇﺿﻄﺮﺍﺏ ﻛﻠﻮﻱ ﺷﺪﻳﺪ
(∙ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﭙﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ )ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺪﻡ
∙ ﺻﺪﺍﻉ
∙ ﺇﻏﻤﺎﺀ
∙ ﺿﻌﻒ

( ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ؟3

 ﻋﻠﻴﻚ.ﻳﺠﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺍﻹﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻭﺍﺛﻘﺎ ﹰ ﺑﺨﺼﻮﺹ
.ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ
.ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻳﺤﺪﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻘﻂ
 ﻣﻠﻎ50 ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻹﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﻗﺮﺹ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻴﺎﺭ
 ﻣﻠﻎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ )ﻗﺮﺹ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﻗﺮﺹ100 ﺃﻭ
 ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.(ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ
 ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ.ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﻤﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺣﺴﺐ ﺇﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻚ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺣﺘﻰ
 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ.ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ
 ﻣﻠﻎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ )ﻗﺮﺹ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ200 ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻫﻮ
.(ﻭﻗﺮﺹ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ
ﺑﻠﻎ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺮﻁ ﺍﻟﭙﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ )ﻧﺴﺐ
([ ﻣﻴﻠﻴﻤﻮﻝ ﻟﻠﻴﺘﺮ5.4 ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﭙﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ]ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻻ، ﻣﻠﻢ ﺯﺋﺒﻖ100 ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺿﻐﻂ ﺩﻣﻚ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
.ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
 ﻣﻠﻢ ﺯﺋﺒﻖ ﻟﻜﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ100 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺿﻐﻂ ﺩﻣﻚ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻭﺍﺋﻲ ﺇﺑﺘﺪﺍﺋﻲ، ﻣﻠﻢ ﺯﺋﺒﻖ110
. ﻣﻠﻎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ50 ﻗﺪﺭﻩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﻮﻥ ـ
 ﻳﺪﺭﺱ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﻋﻄﺎﺀ، ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ75 ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
. ﻣﻠﻎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ50 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻭﺍﺋﻲ ﺇﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻗﺪﺭﻩ
ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻥ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ﺿﻐﻂ ﺩﻡ
 ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﭙﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻓﻲ،( ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺪﻭﺧﺔ،ﻣﻨﺨﻔﺾ )ﺩﻭﺍﺭ
(ﺍﻟﺪﻡ )ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺼﻮﻝ ﺫﻟﻚ.ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ
 ﻳﻘﻠﻞ ﺑﺸﻜﻞ،ﺃﻥ ﻳﻘﻠﻞ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﻷﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﺁﺧﺮ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻪ
ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ﺃﻭ ﻳﻮﻗﻒ
.ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎﻡ
.ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ
 ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺇﻧﺘﺮﻳﺴﺘﻮ ﻣﻊ.ﻳﺠﺐ ﺑﻠﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﻊ ﻛﺄﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ
.ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻌﺎﻡ
 ﺷﻄﺮ ﺃﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺍﻟﻤﻄﻠﻲ ﺇﻟﻰ، ﻛﺴﺮ،ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻀﻎ
.ﺃﺟﺰﺍﺀ
ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﹰﺍ ﺩﻭﺍﺋﻴ ﹰﺎ ﺃﻛﺒﺮ
 ﺗﻮﺟﻪ،ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭﺍ ﹰ ﺩﻭﺍﺋﻴﺎ ﹰ ﻣﻔﺮﻃﺎ ﹰ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻊ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
ﺣﺎﻻ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺃﺣﻀﺮ ﻋﻠﺒﺔ
 ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ،ﺃﻭ ﺇﻏﻤﺎﺀ/ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺳﻴﺖ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ.ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﻌﻚ
.ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﺇﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﻠﻘﺎﺀ
ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻴﺖ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
 ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻴﺖ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ.ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ
 ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭﺍ ﹰ ﺩﻭﺍﺋﻴﺎ ﹰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ ﹰ،ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ

