داونستيرونين( )41/01 – 21/01مجم
االسم انعهمي:ايزيتيميب  +سيمفستاتين ()41-21( -)21/01مجم.
انشكم انصيذني:أقراص مغهفة.

انتركيب :
ٚحخٕٖ كم قشص يغهف ػهٗ :
يٕاد فؼبنت:
اٚضٚخًٛٛب
سًٛفسخبحٍٛ

 01يضى.
()01-01يضى

-0ماهو داونستيرونين وماهو استخذامه.
ْٕ دٔاء ٚسخخذو نخفط يسخٕٚبث
ٚحخٕ٘ دأَسخٛشٔن ٍٛػه ٙيٕاد فؼبنّ ْٗ إصٚخًٛٛب ٔسًٛفبسخبح .ٍٛدأَسخٛشٔن ْٕ ٍٛدٔاء ٚسخخذو نخفط يسخٕٚبث
انكٕنٛسخشٔل "انعبس" (كٕنسخٛشٔل انبشٔح ٍٛانذُْٗ يُخفط انكزبفت ٔ )LDLانًٕاد انذُْٛت انخٗ حؼشف ببنذٌْٕ
انزالرٛت انًٕصٕدِ ف ٙانذؤ .ببإلظبفت إنٗ رنكٚ ،ضٚذ ػقبس دأَسخٛشٔن ٍٛيٍ يسخٕٚبث انكٕنٛسخشٔل "انًفٛذ"
(كٕنٛسخشٔل انبشٔح ٍٛانذُْٗ ػبنٗ انكزبفت .)HDL

ٚؼًم دأَسخٛشٔن ٍٛػهٗ خفط انكٕنسخشٔل بطشٚقخ .ٍٛحٛذ ٚقٕو إصحًٛٛب بخقهٛم ايخصبص انكٕنٛسخشٔل يٍ انضٓبص
انٓعً .ٙأيب سًٛفبسخبحُٚ ( ٍٛخًٗ إنٗ فئتانسخبحًُٚ )ٍٛغ إَخبس انكٕنسخشٔل ف ٙانضسى .
انكٕنٛسخشٔل ْٕ ٔاحذ يٍ انؼذٚذ يٍ انًٕاد انذُْٛت انًٕصٕدة ف ٙيضشٖ انذوٚٔ .خكٌٕ انكٕنٛسخشٔل انكه ٙأسبسب يٍ
كٕنسخٛشٔل انبشٔح ٍٛانذُْٗ يُخفط انكزبفت ٔ كٕنٛسخشٔل انبشٔح ٍٛانذُْٗ ػبنٗ انكزبفت.
ٔغبنبب يب ٚسًٗ كٕنسخٛشٔل انبشٔح ٍٛانذُْٗ يُخفط انكزبفت انكٕنٛسخشٔل "انعبس" ألَّ ًٚكٍ أٌ ٚخشاكى ف ٙصذساٌ
انششا ٍٛٚيًب ٚؤد٘ إنٗ حعٛٛق انششاْ .ٍٛٚزا حعٛٛق ًٚكٍ أٌ ٚبطئ أ ٚؼشقم حذفق انذو إنٗ األػعبء انحٕٚٛت يزم
انقهب ٔانذيبؽٔ .حضب حذفق انذو انْ ٙزِ األػعبء قذ ُٚخش ػُّ َٕبت قهبٛت أٔ سكخت ديبغٛت.
ٔغبنبب يب حسًٗ كٕنٛسخشٔل انبشٔح ٍٛانذُْٗ ػبنٗ انكزبفت "صٛذة" ألَّ ٚسبػذ ػهٗ يُغ انكٕنٛسخشٔل انسٛئ يٍ
انخشاكى ف ٙاألٔػٛت انذيٕٚتٚٔ ،حً ٙيٍ أيشاض انقهب.
انذٌْٕ انزالرٛت ْ ٙشكم آخش يٍ انذٌْٕ ف ٙانذو انخ ٙقذ حضٚذ يٍ خطش اإلصببت بأيشاض انقهب.
ٚسخخذو دأَسخٛشٔن ٍٛنهًشظٗ انز ٍٚال ٚسخطٛؼٌٕ انسٛطشة ػهٗ يسخٕٚبث انكٕنٛسخشٔل ف ٙانذو ػٍ غشٚق انُظبو انغزائٙ
ٔحذِٚ .ضب ػهٛك انبقبء ػهٗ َظبو غزائ ٙنخفط انكٕنٛسخشٔل ف ٙح ٍٛأخز ْزا انذٔاء.
ٚسخخذو دأَسخٛشٔن ٍٛان ٙصبَب انُظبو انغزائ ٙانخبص بك نخفط انكٕنٛسخشٔل إرا كبٌ نذٚك:
اسحفبع يسخٕٚبث انكٕنٛسخشٔل ف ٙانذو (فشغ كٕنٛسخشٔل انذو االٔن[ ٙانؼبئهٛت يخبب ٍٚانضُٛبث ٔغٛش انؼبئه )]ٙأٔ اسحفبعيسخٕٚبث انذٌْٕ ف ٙانذو (فشغ دٌْٕ انذو يٍ انُٕع انًخخهػ):
• ٔانزٖ ال ٚخى انخحكى بّ بشكم صٛذ بئسخخذاو أدٔٚت انسخبح ٍٛبًفشدْب.
• انز٘ قذ كُج اسخخذيج نؼالصّ انسخبحٔ ٍٛإصحًٛٛب ػهٗ شكم أقشاص يُفصهت.
 يشض ٔسار( ٙفشغ كٕنٛسخشٔل انذو انؼبئه ٙيخضبَس انضُٛبث) انز٘ ٚضٚذ يٍ يسخٕٖ انكٕنسخشٔل ف ٙانذو .قذ حخُبٔل أٚعبػالصبث أخشٖ.
• أيشاض انقهب ،دأَسخٛشٔنٚ ٍٛقهم يٍ خطش االصببت ببنُٕببث انقهبٛت ٔانسكخت انذيبغٛت ،نؼًهٛت صشاحٛت نضٚبدة حذفق انذو فٙ
انقهب ،أٔ دخٕل انًسخشفٗ نؼالس آالو انصذس.

 -3كيفية تناول داونستيرونين
سٛحذد نك غبٛبك حشكٛض األقشاص انًُبسب نك بُبء ػهٗ ػالصك انحبن ٙانزٖ حخُبٔنّ.
أقشاص دأَسخٛشٔن ٍٛغٛش يحضصِ ٔنزنك فٓ ٙغٛش قببهّ نهخقسٛى.
ٚهضو اٌ حأخز ْزا انذٔاء حًبيب كًب ٔصفّ نك غبٛبك أٔ انصٛذن .ٙساصغ غبٛبك أٔ انصٛذن ٙإرا نى حكٍ يخأكذا.
• قبم بذء حُبٔل دأَسخٛشٔنٚ ، ٍٛضب إحببع َظبو غزائ ٙخبفط نهكٕنٛسخشٔل.
• ٚضب انحفبظ ػهٗ ْزا انُظبو انغزائ ٙنخفط انكٕنٛسخشٔل أرُبء حُبٔل دأَسخٛشٔن.ٍٛ
 ببنُسبت نهببنغ :ٍٛانضشػت ْ 0 ٙقشص دأَسخٛشٔن ٍٛػٍ غشٚق انفى يشة ٔاحذة ٕٚيٛب .انضشػت انقصٕٖ ْٗ  01/01يضىٕٚيٛبً.
 ببنُسبت نهًشاْق (ٍٛيٍ  01-01سُت) :انضشػت ْ 1 ٙقشص دأَسخٛشٔن ٍٛػٍ غشٚق انفى يشة ٔاحذة ٕٚيٛب (انضشػت انقصٕٖ 01يضى  01 /يضى يشة ٔاحذة ٕٚيٛب ٔٚضب ػذو حضبٔصْب).
 حُبٔل دأَسخٛشٔن ٍٛف ٙانًسبءًٚ .كُك أٌ حخُبٔنّ يغ أٔ بذٌٔ انطؼبو.إرا توقفت عن تناول داونستيرونين:
• ححذد يغ غبٛبك أٔ انصٛذن ٙألٌ يسخٕٚبث انكٕنٛسخشٔل قذ حشحفغ يشة أخشٖ.
إرا كبٌ نذٚك أٚت أسئهت أخشٖ ػٍ اسخخذاو ْزا انذٔاء ،فئسخشش غبٛبك أٔ انصٛذن.ٙ

