
ال يجوز استعمال هذا المستحضر اذا كنت تعاني/ن من نقص في البوتاسيوم , مستويات عالية من الكالسيوم في الدم , 

 انخفاض ضغط الدم , نقص البالزما في الدم . 

, انسداد معوي , من جرح في البطن  ي  ن  ط  ب   ق , ناسور  ت  قاب داخل البطن, من ورم داخل البطن ,من ف  انث   اذا كنت تعاني/ن من

 , من حروق وخيمة في البطن , اذا اجتزت مؤخرا عملية جراحية . 

 اذا كنت تعاني/ن من مرض رئوي ) خاصة التهاب رئوي ( , من فرط خطير في دهون الدم . 

 نتيجة عمليات جراحية سابقة او السباب اخرى . التصاق فيبريني  اذا كنت تعاني/ن من 

فاق , من التهابات ممتدة هاب الص   اذا كنت تعاني/ن من مرض معوي التهابي , من وهن ودنف )فقدان الوزن الحاد( , من الت  

 لجلد البطن , من انتان ) تعفن الدم (

 1986 –نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة ) مستحضرات ( 

 هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

 معان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء فرأ/ي النشرة بإا

 2010أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة وفحص محتواها ورخص من قبلها في تشرين الثاني 

 

 يرا  ڤ بيكا                      رايڤ بيكا                  يرا ڤبيكا 
  ،لوكوزچ% 4.25                    ،لوكوزچ% 2.3                 ،لوكوزچ% 1.5

     لتر كالسيوم/موليمل 1.75         لتر كالسيوم/موليمل 1.75    لتر كالسيوم/موليمل 1.75

 محلول                               محلول            محلول                

 ة ي  فاق  الص   اياليزللد      ة              ي  فاق  الص   اياليزللد               ة   ي  فاق  الص   اياليزللد  

 

 التركيب لليتر :                                       

 : مول/لتر كالسيوميمل 1.75، لوكوزچ% 1.5يرا ڤبيكا 

Sodium Chloride 5.786g , Sodium Hydrogen Carbonate 2.940g, Calcium Chloride dihydrate 

0.2573g, Glucose Anhydrous 15g, Magnesium Chloride Hexahydrate 0.1017g. 

 : مول/لتر كالسيوميمل 1.75، لوكوزچ% 2.3يرا ڤبيكا 

Sodium Chloride 5.786g, Sodium Hydrogen Carbonate 2.940g, Calcium Chloride dihydrate 

0.2573g, Glucose Anhydrous 22.73g, Magnesium Chloride Hexahydrate 0.1017g. 

 : مول/لتر كالسيوميمل 1.75، لوكوزچ% 4.25يرا ڤبيكا 

Sodium Chloride 5.786g, Sodium Hydrogen Carbonate 2.940g, Calcium Chloride dihydrate 

0.2573g, Glucose Anhydrous 42.5g, Magnesium Chloride Hexahydrate 0.1017g. 
 

 ل هار  محلول ك   الفصيلة العالجية :

 ة : الفعالية الطبي  

من المعالجون عن طريق الديال ) الغسيل زين يعانون من الفشل الكلوي المذمخصصة لعالج المرضى ال يراڤبيكا  محاليل

 الكلوي ( الصفاقي .

  متى ال يجوز استعمال المستحضر ؟

 

 

  

 

    

 



 سهال . أو مرضعة , في حالة التقيؤ او اإلذا كنت حامال إ

 تحذيرات : 

 ة ( بانتظام . ل  و  يجب فحص مستوى الكريتانين واليوريا ) ب  

البوتاسيوم , الكالسيوم , السكر , المغنيسيوم , الفوسفات , حالة  ثناء فترة العالج بهذا الدواء يجب متابعة مستوى الصوديوم ,أ

 ائف الكلى.ظ, البروتين في الدم , وكذلك وزن المعالج/ة وسائر و ي  د  القاع  -ي  ض  الحم  

 ذا كان لديك حساسية لغذاء معين او دواء معين , فيجب عليك اخبار ذلك للطبيب قبل تناول الدواء  .إ

  

 دوية : التفاعالت بين اال

ذا أنهيت للتو العالج إو أت الغذائية , ضافاية التي تباع بدون وصفة طبية واإلدوفي ذلك األ , بما ضافيا  إ ناول/ين دواء  تاذا كنت ت

 دوية . اعة الناتجة عن التفاعالت بين األالنجو عدم تفادي األخطار أعالم الطبيب المعالج , وذلك لبدواء آخر , فيجب إ

 ن ثبتت مالئمتها لمحلول الدياليزا . أدوية أخرى فقط بعد أيمكن إضافة 

عند مرضى  زدوية تخفيض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري وفقا الستيعاب الجلوكويجب مالئمة الجرعة اليومية أل

 الدياليزا . 

 وكسين . چالذين يتناولون الدي تاسيوم في الدم بعناية في المرضىيجب رصد مستويات البو

 

 عراض الجانبية : األ

 عراض جانبية مثل : ستعماله أة للدواء , فقد تظهر أثناء فترة الية المرغوبلى الفعاضافة إباإل

 ثطار : عراض المتعلقة بوجود الق  األ

انسداد ريغ المحلول , , صعوبة في تفثطارثطار, انسداد الق  اق, التهاب تحت الجلد حول الق  فالص    آالم في البطن, نزيف, التهاب

 سهال , الم الكتفين . معوي أو اإل

 عراض المتعلقة بالمحلول : األ

, الجفاف المميز اض بمستوى البوتاسيوم والكالسيومنخفاو أرتفاع إلكتروليت ( والسوائل مثل ل ) اإلهار  فقدان توازن الك  

ل في الجسم ائ  و  ت , فرط الس  م العضالألختالل في التوازن و، او نبض سريعأبانخفاض سريع بالوزن , انخفاض بضغط الدم  و/

زدياد في الوزن , اما في الدم , فقدان البروتينات , زو زيادة البالأرتفاع بضغط الدم وضيق النفس , نقص امة , ذ  بالو   المميز

 زدياد بمستوى الدهنيات في الدم . ازدياد بمستوى السكر في الدم , ا

ذا طرأ أي تغيير على شعورك العام فيجب عليك استشارة إو أي هذه النشرة , عراض جانبية لم تذكر فأحسست بأفي حال 

 ا . الطبيب فور  

 

 ة . ا للجرعة الدوائي  فق  حسب تعليمات الطبيب فقط . يتم العالج يوميا و   الجرعة :

 كيفية االستعمال : 

 ستعمال بالديال ) دياليزا ( الصفاقي فقط . مخصص لال المحلول

 ن المحلول صافي وعديم اللون والكيس غير متضرر . فحص تاريخ الصالحية والتأكد من أ يجب

 يدي بصابون مضاد للمكروبات , حسب تعليمات الطاقم الطبي . وط التعقيم وغسل األيجب الحرص على شر

بقاء تعليمات الطبيب , يجب إ لدقائق وفقا   20-5دخال ( المحلول فقط بعد خلطه . مدة التقطير لكل جرعة هي إيمكن تقطير ) 

 ساعات ومن ثم تفريغه .  10-2المحلول في داخل البطن لمدة 

 

 

 

 

 ال يجوز استعمال هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بداية العالج : 

 



 

 

 

 )انظر/ي الرسم (  safe-Stay –جهاز ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدفئة الكيس : 

الميكروجال ( ة ) وي  كر  استعمال جهاز الموجات الم   ال يجوز. يجب تدفئة الكيس لدرجة حرارة الجسم بواسطة صينية تسخين ) 1

 لتسخين الكيس ( . 

 

 خلط المحاليل : 

 م/ي مسطح عمل مستقيم وثابت وضع/ي عليه الكيس . . عق  2

 ي الغالف الخارجي وعبوة غطاء التعقيم .أزيليل/ز  . أ3

 سل/ي يديك بصابون مضاد للمكروبات .. اغ4

الوصلة , يختلط كال  ( . عندما تنفتح 3الكيس ) ي  ت  جر  ين ح  ن تنفتح الوصلة بألى العلوي إ ا من طرفه. دحرج/ي الكيس بدء  5

 ا .المحلولين تلقائي  

 ا  ة المثلث السفلي كلي  زخر حتى تنفتح دررج/ي الكيس من الطرف العلوي اآل. اآلن دح6

 ساعة من خلطه . 24. يجب استعمال المحلول المخلوط خالل 7

 

 جهيز الكيس للتبديل : ت

 نفوزيا (.قب العلوي على عامود التسريب )األق/ي كيس المحلول من الث. عل  8

 نبوبة كيس المحلول . ل/ي أ. عد  9

 .  مظ  المن دخل/ي الديسك الى داخل . أ10

 نبوب التصريف وثبته/يه على الماسك السفلي بعامود التسريب . أل/ي . عد  11

 م . ظ  . ضع/ي موصل القثطار في داخل المن 12



 زيلي الغطاء الواقي للديسك . زل/أ. عقم/ي يديك وأ13

 . صل/ي موصل القثطار للديسك . 14

 

 

 

 

 ( : Outflowالتصريف ) 

 ن عملية التدفق سارية . يشير على أ"  •ع " ض  ( القثطار , و   CLAMPفتح/ي ملقاط ) . ا15

 

 : (  flushالشطف ) 

 ( .  ثوان تقريبا   5( لكيس الصرف جاري )  ة ) الطازجةن شطف مواد الدياليزا الطري  الى أ يشير"  ••" ع ض  و  . 16

 

 ( : inflowالتدفق ) 

 تصال بين كيس المحلول والقثطار . إلى وجود إ " يشير    . وضع " 17

 

 وضع قاطع االمان : 

 ( .  PINغالق تلقائي لموصل القثطار مع الدبوس ) إ"  ••••. وضع " 18

 

 فصل االتصال : 

 برغ/ي غطاء التعقيم الجديد لموصل القثطار . –من فتحة الديسك  زاالة وصلة القثطار. يجب إ19

 يمن من المنظم ( . مان ) الموجود في  الثقب األبواسطة الجانب المفتوح لغطاء األ غلق/ي الديسك. أ20

 يز التي تم تصريفها وارمها/يها .فحص/ي مواد الديال. إ21

 )أنظر/ي الرسم (   safe –Sleep –جهاز ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلط المحاليل : 

 . عقم/ي مسطح عمل مستقيما وثابتا وضع/ي عليه الكيس . 1



 زيلي الغالف الخارجي وعبوة غطاء التعقيم . ل/أز  . أ2

 كروبات . . اغسل/ي يديك بصابون مضاد للم  3

عندما تنفتح الوصلة , يختلط كال  ( بين حجرتي الكيس .3ن تنفتح الوصلة )ا من طرفه العلوي إلى أ. دحرج/ي الكيس بدء  4

 المحلولين تلقائيا . 

 ا . خر حتى تنفتح درزة المثلث السفلي كلي  الكيس من الطرف العلوي اآل ن دحرج/ي. اآل5

 ساعة من خلطه .  24ستعمال المحلول المخلوط خالل ا. يجب 6

 ( .1نبوبة الكيس )أ. عدل/ي 7

 زيلي غطاء الوقاية .أزل/أ. 8

 . Sleep-safeلى داخل الفتحة الفارغة لصينية لوصلة إخل/ي ادأ. 9

 .  Sleep-safeن فالكيس حاضر لالستعمال مع جهاز أما اآل. 10

 

 العبوات : 

 ملل .   4×2000ملل .   4×1500

 ملل .   4×3000ملل .   4×2500

2x 5000 .ملل 

 

 تجنب/ي التسمم ! 

 و الرضع , وبذلك تمنع التسمم . أيدي األطفال و/أا عن متناول بعيد  خر في مكان مغلق ا الدواء وكل دواء آذيجب حفظ ه

لى غرفة الطوارئ في المستشفى إا الدواء بالخطأ , فيجب التوجه فور  ذا بلع الطفل من إو أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أذا إ

 ا عبوة الدواء . , مصطحب  

 بدون تعليمات صريحة من الطبيب !  تسبب/ي التقيؤال 
 و معارفك أقاربك , جيرانك ألى إعطاء هذا الدواء إال يجوز خر. ج مرضك , وقد يسبب الضرر لمريض آوصف لعال ءهذا الدوا

تتناول/ين فيها دواء   في كل مرةلصق على الدواء ومن الجرعة الدوائية تحقق/ي من المال تتناول/ي الدواء في الظالم ! 

 .ها ذا كنت بحاجة لإضع/ي النظارات الطبية 

 

 درجات مئوية .  4ال يجوز التخزين تحت  التخزين :

انتهاء ظة تاريخ دوية صالحة لفترات محدودة فقط , حتى في ظروف التعليب/ التخزين الموصى بها . الرجاء مالحى األتبق

 ! في أي حالة شك , عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء .صالحية المستحضر

 دوية مختلفة في نفس العبوة . ال يجوز تخزين أ

 

   1325331018: مول/لتر كالسيوميمل 1.75، لوكوزچ% 1.5يرا ڤبيكا رقم تسجيل الدواء :    

 1325131019: مول/لتر كالسيوميمل 1.75، لوكوزچ% 2.3يرا ڤبيكا                           

 1325331020: مول/لتر كالسيوميمل 1.75، لوكوزچ% 4.25يرا ڤبيكا                           

 لمانيا . , أفريزنيوس مديكال كير المنتج :

 شارع كارليباخ, تل أبيب, إسرائيل. 7, نيفروميد م.ض  صاحب التسجيل :

 

 


