ٔششح اٌؼجٛحِ :ؼٍِٛبد ٌّسزخذَ اٌذٚاء
فزوساك  20يهجى حذيذ /يم
يحهول نهحقن أو يحهول يزكز نهحقن عن طزيق انتسزيب
الشأ وً ِب ثٙزٖ إٌششح ثؼٕب٠خ لجً أْ رجذأ ثزٕبٚي ٘زا اٌذٚاء





احزفظ ثٙزٖ إٌششح .لذ رحزبط ئٌ ٝلشاءرٙب ِشح أخش. ٜ
ئرا وبٔذ ٌذ٠ه أ ٜأسئٍخ ئػبف١خ ،اسأي ؿج١جه اٌّؼبٌظ أ ٚاٌظ١ذٌ ٝاٌز ٜرزؼبًِ ِؼٗ.
٘زا اٌذٚاء رُ ٚطفٗ ٌه ٨ .رؼـ٣ٌ ٗ١خش .ٓ٠فمذ ٠ؼشُ٘ حز ٌٛ ٝوبٔذ أػشاػٔ ٝ٘ ُٙفس أػشاػه .
ئرا ٨حظذ أْ أ٠بً ِٓ ا٢صبس اٌغبٔج١خ ٌٙزا اٌذٚاء أطجحذ عسّ١خ ،أ٨ ٚحظذ ظٛٙس أػشاع عبٔج١خ ٌُ رشد ف٘ ٝزٖ
إٌششح ،فؼ ً٩أخجش ؿج١جه اٌّؼبٌظ أ ٚاٌظ١ذٌ ٝاٌز ٜرزؼبًِ ِؼٗ.

٘زٖ إٌششح رحز ٜٛػٍِ ٝب :ٍٝ٠
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يا هي أيبوالث فزوساك وفيى تستخذو.
يا يجب يزاعاته قبم تناول أيبوالث فزوساك.
كيفيت تناول أيبوالث فزوساك.
األعزاض انجانبيت انًحتًهت.
كيفيت حفظ أيبوالث فزوساك.
يعهوياث إضافيت.

 .1يا هي أيبوالث فزوساك وفيى تستخذو
فزوساك ِ٘ ٛسزحؼش دٚائ٠ ٝحز ٜٛػٍ ٝاٌحذ٠ذ.
رسزخذَ اٌّسزحؼشاد اٌذٚائ١خ اٌّحز٠ٛخ ػٍ ٝاٌحذ٠ذ ػٕذِب ٠ىِ ْٛسز ٜٛاٌحذ٠ذ ثبٌغسُ غ١ش وبفٚ .رٌه ٠سّ ٝة"ٔمض
اٌحذ٠ذ".
٠ؼـ ٝفشٚسبن ف ٝاٌحب٨د ا٢ر١خ:
ئرا وٕذ  ٨رسزـ١غ رٕبٚي اٌحذ٠ذ ػٓ ؿش٠ك اٌفُ – ِض ٩ف ٝحبٌخ شؼٛسن ثبٌّشع ػٕذ رٕبٚي ألشاص اٌحذ٠ذ.
ئرا وبْ رٕبٚي اٌحذ٠ذ ػٓ ؿش٠ك اٌفُ ٠ ٨ؼـ ٝاٌزأص١ش اٌّـٍٛة.
 .2يا يجب يزاعاته قبم استخذاو أيبوالث فزوساك
٠غت ػذَ ئػـبئه فشٚسبن ف ٝاٌحب٨د ا٢ر١خ:


ئرا وٕذ رؼبٔ ِٓ ٝفشؽ اٌزحسس ِ ِٓ ٜ٤ىٔٛبد فشٚسبن (ٚاٌّزوٛسح ف ٝفمشح .)6



ئرا وٕذ رؼبٔ ِٓ ٝا١ّ١ٔ٤ب اٌز ٨ ٟرحذس ثسجت ٔمض اٌحذ٠ذ.



ئرا وبٔذ ٌذ٠ه وّ١بد وج١شح ِٓ اٌحذ٠ذ ف ٝعسّه أ ٚأٔه رؼبِٔ ِٓ ٝشىٍخ ف ٝؿش٠مخ اسزخذاَ عسّه ٌٍحذ٠ذ.



ئرا رؼشػذ ٌ٧طبثخ ف ٝأٚ ٜلذ ثبٌشث ,ٛئوضّ٠ب أ ٚرفبػ٩د رحسس١خ أخش .ٜرٌه ثسجت أٔه أوضش ػشػخ ٌ٧طبثخ
ثبٌحسبس١خ.



ئرا وٕذ ف ٝفزشح اٌض٩صخ أشٙش ا ِٓ ٌٝٚ٤اٌحًّ .

٠غت ػذَ ئػـبئه فشٚسبن ئرا وبٔذ رٕـجك ػٍ١ه أ ِٓ ٜاٌحب٨د اٌّزوٛسح أػ .ٖ٩ئرا وٕذ غ١ش ٚاصك ,رٛاطً ِغ ؿج١جه
لجً اٌزؼشع ٌٍؼ٩ط ثفشٚسبن.
ينبغي توخي انحذر يع انعالج بفزوساك
رحمك ِٓ خ٩ي ؿج١جه لجً اٌزؼشع ٌٍؼ٩ط ثفشٚسبن ف ٝاٌحبٌذ ا٢ر١خ:


ئرا وٕذ ِظبثب ثأ ٜػذ.ٜٚ



ئرا وٕذ رؼبِٔ ِٓ ٝشبوً ف ٝاٌىجذ.

ف ٝحبٌخ ػذَ رأوذن ِٓ أـجبق أ٠ب ِٓ اٌحب٨د اٌّزوٛسح أػ ٖ٩ػٍ١ه ,رٛاطً ِغ ؿج١جه اٌّؼبٌظ أ ٚاٌظ١ذٌ ٝلجً اٌزؼشع
ٌٍؼ٩ط ثفشٚسبن.
تناول أدويت أخزى
فؼ ٩أخجش ؿج١جه اٌّؼبٌظ أ ٚاٌظ١ذٌ ٝف ٝحبٌخ رٕبٌٚه ِسجمب أ ٚحبٌ١ب أ ٜأد٠ٚخ أخش .ٜثّب ف ٝرٌه ا٤د٠ٚخ اٌز ٝحظٍذ ػٍٙ١ب
ثذٚ ْٚطفخ ؿج١خٚ ,رشًّ ا٤د٠ٚخ اٌؼشج١خ.
رٌه ثسجت أْ فشٚسبن لذ ٠إصش ػٍ ٝؿش٠مخ ػًّ ثؼغ ا٤د٠ٚخ ا٤خش .ٜأ٠ؼب ِٓ اٌّّىٓ أْ رإصش ثؼغ ا٤د٠ٚخ ا٤خش ٜػٍٝ
ػًّ فشٚسبن.
ثشىً خبص أخجش ؿج١جه اٌّؼبٌظ أ ٚاٌظ١ذٌ ٝف ٝحبٌخ رٕبٌٚه ٌ٥د٠ٚخ ا٢ر١خ:
ا٤د٠ٚخ اٌّحز٠ٛخ ػٍ ٝاٌحذ٠ذ ٚاٌز٠ ٝزُ رٕبٌٙٚب ػٓ ؿش٠ك اٌفُ .ح١ش أْ ٘زٖ ا٤د٠ٚخ لذ  ٨رى ْٛفؼبٌخ ئرا رُ رٕبٌٙٚب فٔ ٝفس ٚلذ
ئػـبئه فشٚسبن .ػٕذ أ٨زٙبء ِٓ اٌزؼشع ٌٍؼ٩ط ثفشٚسبن٠ ,غت ػٍ١ه أ٨زظبس ٌّذح  5أ٠بَ لجً رٕبٚي ا٤د٠ٚخ اٌّحز٠ٛخ ػٍٝ
اٌحذ٠ذ ػٓ ؿش٠ك اٌفُ.
انحًم وانزضاعت
٠غت ػذَ ئػـبء فشٚسبن خ٩ي ا٤شٙش اٌض٩صخ ا ِٓ ٌٝٚ٤اٌحًّ .سٛف ٠مشس ؿج١جه اٌّؼبٌظ ئرا وبْ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠زُ
أػـبئه فشٚسبن خ٩ي اٌفزشح ِٓ اٌشٙش اٌشاثغ حز ٝاٌشٙش اٌزبسغ ِٓ اٌحًّ.
ِٓ اٌّسزجؼذ أْ ٕ٠زمً فشٚسبن ئٌٌ ٝجٓ اٌ .َ٤زٌه ٕ٠جغ ٝػذَ ٚلٛع اٌؼشس ٌـفٍه ف ٝحبٌخ ئسػبػه ٌـفٍه سػبػخ ؿج١ؼ١خ
أصٕبء خؼٛػه ٌٍؼ٩ط ثٙزا اٌذٚاء.
ئسأٌ ٝؿج١جه اٌّؼبٌظ أ ٚاٌظ١ذٌٌٍٕ ٝظ١حخ لجً رٕبٚي أ ٜأد٠ٚخ ,ف ٝحبٌخ اٌحًّ أ ٚاٌشػبػخ اٌـج١ؼ١خ.
رظٕ١ف ٘زا اٌذٚاء ؿجمب ٨سزخذاِٗ ف ٝاٌحًّ :اٌفئخ B
انقيادة واستخذاو اآلالث

سثّب رشؼش ثبٌذٚخخ أ ٚػذَ اٌزشو١ض ثؼذ ئػـبئه فشٚسبن .ف ٝحبٌخ حذٚس رٌه  ٨رمُ ثم١بدح اٌس١بسح أ ٚاسزخذاَ أ٠خ أدٚاد أٚ
آ٨د .ئرا وٕذ غ١ش ِزأوذ ئسأي اٌـج١ت.
 .3كيفيت إعطاء فزوساك
سٛف ٠زُ ئػـبؤن فشٚسبن ػٓ ؿش٠ك اٌـج١ت.
سٛف ٠زخز ؿج١جه اٌمشاس ثشأْ وّ١خ فشٚسبن اٌز ٝس١ؼـٙ١ب ٌهٚ .سٛف ٠زخز ؿج١جه اٌمشاس أ٠ؼب ثشأْ ػذد اٌّشاد ٚاٌّذح
اٌضِٕ١خ اٌز ٝرحزبعٙب ٌخؼٛػه ٌٍؼ٩ط ثفشٚسبنٚ .سٛف ٠م َٛاٌـج١ت ثاعشاء اخزجبس ٌٍذَ ٌ١زحمك ِٓ اٌغشػخ إٌّبسجخ ٌه.
ف ٝحبٌخ ػذَ رؼشػه ٌٍؼ٩ط ثفشٚسبن ِٓ لجً ,س١زُ ئػـبؤن أ ٨ٚوّ١خ لٍٍ١خ ِٓ فشٚسبن ( ٝ٘ٚعشػخ اخزجبس)ٚ .رٌه ٌٍزأوذ
ِٓ ػذَ ٚعٛد حسبس١خ ػٕذن ٌٙزا اٌذٚاء.
كيفيت إعطاء فزوساك
ّ٠ىٓ ئػـبء فشٚسبن ة 3ؿشق ِخزٍفخ:


ػٓ ؿش٠ك اٌحمٓ اٌجـئ ف ٝاٌٛس٠ذ – ِٓ  1ئٌِ 3 ٝشاد ف ٝا٤سجٛع.



ػٓ ؿش٠ك اٌحمٓ ثبٌزسش٠ت (اٌزمـ١ش) ف ٝاٌٛس٠ذ  1 ِٓ -ئٌِ 3 ٝشاد ف ٝا٤سجٛع.



أصٕبء اٌغس ً١اٌىٍ – ٜٛح١ش ٠زُ ٚػغ اٌذٚاء ف ٝاٌـشف اٌٛس٠ذٌ ٜغٙبص اٌغس.ً١

فشٚسبن ٘ ٛسبئً ثٕ ٝاٌٌٍ ْٛزٌه س١جذ ٚاٌحمٓ أ ٚاٌحمٓ ػٓ ؿش٠ك اٌزمـ١ش ثبٌٍ ْٛاٌجٕ.ٝ
األطفال
ٛ٠ ٨ط ٝثبسزخذاَ فشٚسبن ٌ٥ؿفبي.
 .4األعزاض انجانبيت يحتًهت انحذوث
ِضً عّ١غ ا٤د٠ٚخ ,فشٚسبن لذ ٠سجت آصبس عبٔج١خٚ ,ئْ ٌُ رىٓ رحذس ٌىً ِٓ ٠زٕبٚي ٘زا اٌذٚاء.
تفاعالث انحساسيت (رظ١ت ألً ِٓ ٌ 1ىً  1111شخض)
ف ٝحبٌخ رؼشػه ٌزفبػ٩د اٌحسبس١خ ,أخجش ؿج١جه اٌّؼبٌظ أ ٚاٌّّشػخ فٛساٚ .اٌز ٝلذ رشًّ ػِ٩برٙب:


أخفبع ػغؾ اٌذَ (ٚأػشاػٗ اٌشؼٛس ثبٌذٚخخ أ ٚا٦غّبء).



رٛسَ اٌٛعٗ.



طؼٛثخ ف ٝاٌزٕفس.

ئرا وٕذ رؼزمذ أٔه رؼبٔ ِٓ ٟاٌحسبس١خ ,أخجش ؿج١جه اٌّؼبٌظ أ ٚاٌّّشػخ فٛسا.
أعزاض جانبيت أخزى وتشًم:
أعزاض جانبيت شائعت انحذوث (رظ١ت ألً ِٓ ٌ 1ىً  11أشخبص)



رغ١شاد ف ٝحبسخ اٌززٚق ٌذ٠ه ِضً اٌشؼٛس ثبٌـؼُ اٌّؼذٔٚ .ٝاٌز٠ ٨ ٜسزّش ػبدح ٌفزشح ؿٍ٠ٛخ ِٓ اٌٛلذ.

أعزاض جانبيت غيز شائعت انحذوث (رظ١ت ألً ِٓ ٌ 1ىً  111شخض)


سشػخ ػشثبد اٌمٍت.



طذاع أ ٚاٌشؼٛس ثبٌذٚخخ.



أخفبع ػغؾ اٌذَ ٚاٌٙجٛؽ.



لظف ػشثبد اٌمٍت (اٌخفمبْ).



أٌُ ثبٌّؼذح أ ٚئسٙبي.



غض١بْ أ ٚرم١إ.



أص٠ض أ ٚطؼٛثخ ف ٝاٌزٕفس .



حىخ أ ٚؿفح عٍذ ٞأ ٚاحّشاس اٌغٍذ .



رمٍظبد أ ٚأٌُ ثبٌؼؼ٩د.



احّشاس اٌٛعٗ.



حّ ٝأ ٚاسرؼبش.



ػ١ك ٚأٌُ ثبٌظذس .



رفبػ٩د حٛي ِٕـمخ اٌحمٓ ِضً اٌ٨زٙبة ٚاٌشؼٛس ثبٌحشق ٚاٌزٛسَ.

أعزاض جانبيت نادرة انحذوث (رظ١ت ألً ِٓ ٌ 1ىً  1111شخض)


ا٦غّبء.



فمذ اٌٛػ.ٝ



اٌزّٕ ً١أ ٚاٌشؼٛس ثٛخض ا٦ثش .



اٌشؼٛس ثبٌحشق .



اسرفبع ػغؾ اٌذَ.



اٌشؼٛس ثبٌحشاسح.



اٌزٛسَ (داء ا٨سزسمبء).



أٌُ ف ٝاٌّفبطً.



رٛسَ اٌ١ذٚ ٓ٠اٌمذِ.ٓ١



ا٦س٘بق أ ٚاٌزؼت أ ٚاٌشؼٛس اٌؼبَ ثبٌّشع.

أػشاع عبٔج١خ أخشٚ ٜرشًّ :اٌشؼٛس ثمٍخ أ٨زجبٖ أ ٚاٌذٚخخ أ ٚػذَ اٌزشو١ض ,رٛسَ اٌّفبطً ٚاٌٛعٗ ٚاٌٍسبْ ,ص٠بدح اٌزؼشق,
أٌُ اٌظٙش ,أخفبع ِؼذي ػشثبد اٌمٍت ,رغ١شاد ف ٌْٛ ٝاٌجٛي.
ئرا ٨حظذ أْ أ٠ب ِٓ ٘زٖ ا٢صبس اٌغبٔج١خ أطجح عسّ١ب ،أ ٚئرا ٨حظذ ظٛٙس أ ٜأػشاع عبٔج١خ ٌُ رشد ف٘ ٝزٖ إٌششح فأٗ
٠شع ٝأْ رخجش ؿج١جه اٌّؼبٌظ ثشأٔٙب.
 .5كيفيت تخزين فزوساك
٠حفظ ثؼ١ذا ػٓ ِزٕبٚي ٔٚظش ا٨ؿفبي.
 ٨رسزؼًّ فشٚسبن ثؼذ أزٙبء ربس٠خ اٌظ٩ح١خ اٌّذ ْٚػٍ ٝاٌؼجٛح.
 ٨رمُ ثزخض ٓ٠فشٚسبن ف ٝدسعخ أػٍ 55C⁰ ِٓ ٝدسعخ ِئ٠ٛخ ٨ .رمُ ثزغّ١ذ فشٚسبن .رحفظ اِ٤ج٨ٛد ف ٝاٌؼجٛح ا٤طٍ١خ.
٠غت اسزخذاَ أِج٨ٛد فشٚسبن فٛس فزحٙب ِجبششح.
ثؼذ رخف١ف أِج٨ٛد فشٚسبن ثّحٍٛي اٌٍّح ٠غت اسزخذاَ اٌّحٍٛي اٌّخفف ػٍ ٝاٌفٛس.
سٛف ٠زُ رخض ٓ٠أِج٨ٛد فشٚسبن ثشىً ؿج١ؼ ِٓ ٝلجً اٌـج١ت أ ٚاٌّسزشف.ٝ
 .6يعهوياث إضافيت
يحتوياث أيبول فزوساك
اٌّبدح اٌفؼبٌخ ٘ ٝاٌحذ٠ذ (ػٍ١٘ ٝئخ ِشوت حذ٠ذ(ص٩ص ٝاٌزىبفإ)١٘ -ذسٚوس١ذ اٌسىشٚص)٠ .حز ٜٛوً ًِ ػٍٍِ 51 ٝغُ حذ٠ذ.
اٌّٛاد ا٤خشِ :ٝ٘ ٜبء ٌٍحمٓ ١٘ٚذسٚوس١ذ طٛد.َٛ٠
شكم أيبوالث فزوساك ويحتوياث انعبوة
فشٚسبن ِ٘ ٛحٍٛي ِبئ ٝغ١ش شفبف ٌ ٗٔٛثٕ ٝلبرُ.
ِحز٠ٛبد ػجٛح فشٚسبن:
 5أِج٨ٛد صعبع١خ رحز ٜٛوً ِٕٙب ػٍ .ًِ 5 ٝوً أِجٛي ٠ ًِ 5ىبفئ ٍِ 111غُ ِٓ اٌحذ٠ذ.

ئٔزبط انذوائيت
ِظٕغ ا٤د٠ٚخ ثبٌمظُ١
اٌششوخ اٌسؼٛد٠خ ٌٍظٕبػبد اٌذٚائ١خ ٚاٌّسزٍضِبد اٌـج١خ .
اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌسؼٛد٠خ
رُ اٌّٛافمخ ػٍ٘ ٝزٖ إٌششح ثزبس٠خ يونيو .2012
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