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العقاقري املضادة لاللتهاب غري 

 اإلستريويدية 

تتناول العقاقري املضادة  بأن الصحية الرعاية مقدم أوصى لقد 

 ملشكلة العالج من لاللتهاب غري اإلستريويدية كجزء

 املعلومات هذه قراءة ُيرجى. والعظام اليت تعاني منها العضالت

الفائدة القصوى من هذه األدوية  على لضمان حصولك بعناية

وتقليل احتمال حدوث مشاكل نامجة عنها إىل أقصى حد 

 أية حول أسئلة أو خماوف أية لديك كانت وإذا ممكن.

فُيرجى االستفسار عنها من  الكتيب، هذا يف واردة معلومات

ومجيع  كما ُيرجى حفظ هذه األدوية. الصحية الرعاية مقدم

 األطفال. متناول عن بعيدا األدوية األخرى

 

 

 االستعماالت الشائعة

 العقاقري املضادة لاللتهاب غري اإلستريويدية لعالج ُتستخدم

 لعالج ُتستخدم أنها كما. الطبية احلاالت من عدد يف األمل

االلتهاب الذي ُيسبب تصلب وتورم األنسجة، وبالتالي ُيسبب 

وجدير بالذكر أن . األمل أو يزيده سوءا يف كثري من األحيان

 األسربين طبية، مثل وصفة بدون ُتباع بعض هذه األدوية

 نوبرين، موترين، أدفيل،) ، واإليبوبروفني اجلرعة منخفض

 آمنة أدوية فهي والنابروكسني منخفض اجلرعة، ،(اخل

 يتناولونها الذين املرضى من العظمى للغالبية بالنسبة وفعالة

أخرى مضادة لاللتهاب غري  وهناك أدوية. املناسبة باجلرعات

 .الطبيب من ستريويدية ال تتوفر إال بوصفة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبل استعمال هذه العقاقري:

 التعليمات. مجيع بعناية اقرأ .1 

 االحتياطات. أو /و مجيع اإلرشادات اتبع .2

املاضي من عانيت يف  أيًا من هذه األدوية إذا تتناول ال .3

 نتيجة لتناول األسربين، حساسية تأثري غري اعتيادي أو

ُيباع بدون  ستريويدي غري لاللتهاب مضاد دواء أو أي

أو  أو احلمى األمل لعالج ُيستعمل آخر دواء أي أو وصفة،

 املفاصل. التهاب أو التورم

 وإذا. تتناوله دواء آخر أي مع متوافق الدواء أن من تأكد .4

 الصحية الرعاية مقدم متأكد، استفسر منغري  كنت

 الصيدلي. أو

 الرعاية مقدم بالنسبة للمرأة، جيب عليها إخطار .5

 كانت حامل، أو تعتزم احلمل، أو ُمرضعة. إذا الصحية

كنت  إذا الصحية الرعاية مقدم جيب عليك إخطار .6

  الدم. ختثر أو النزيف أية مشكلة من مشاكل تعاني من

 تناول عقاقري مضادة الصحية قبل الرعاية مقدم استشر .7

نزيف  عانيت يف املاضي من إذا ستريويدية غري لاللتهاب

 اهلضمي. اجلهاز أو قرحة يف
 

 

 

 كيف تستعمل العقاقري املضادة لاللتهاب غري اإلستريويدية 

 الرعاية مقدم طبقا لتعليمات استعمل هذه األدوية .1

 الصحية.

 250) باملاء مملوء وكوب الطعام هذه األدوية مع تناول .2

 احلموضة. مضادات تناوهلا مع ُيمكنك أيضا(. مل

 من املوصوفة ال تتناوهلا لفرتة أطول من الفرتة الزمنية .3

 الصحية. الرعاية مقدم قبل

 وقت أقرب يف فيجب عليك تناوهلا جرعة، فاتك تناول إذا .4

التالية  اجلرعة أصبح وقت أما إذا. واملاء الطعام مع ممكن

الفائتة، بل التزم جبدول  اجلرعة فال تتناول قريبا جدا،

 مضاعفة. تتناول جرعة ال اجلرعات االعتيادي.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االحتياطات الوقائية

االحتياطات الوقائية أثناء تناول العقاقري املضادة لاللتهاب غري 

 اإلستريويدية 

 ستريويدية غري لاللتهاب عقاقري مضادة تتناول كنت إذا .1

 منتظمة فحوص إجراء من تأكد ،(أشهر)طويلة  لفرتة

 الصحية. الرعاية مقدم بواسطة

قد ينتج  خطرية إنذار تأثريات جانبية سابق دون قد حتدث .2

 مشاكل بسبب) ُيشكل خطرا على احلياة شديد عنها مرض

 .(وغريها النازفة القرحات مثل

لاللتهاب غري عقاقري مضادة  الوصفة هذه تأخذ مع ال .3

 أدفيل،)اليت ُتباع بدون وصفة  فيها مبا ستريويدية أخرى

 جرعة على أما االستمرار. واألسربين( أليف نوبرين،

 للوقاية األسربين مركبات واحدة يف اليوم من منخفضة

 يكون فهو غالبا ما الدموية واألوعية القلب أمراض من

 مقبوال.

 تؤثر أن اإلستريويدية ُيمكنالعقاقري املضادة لاللتهاب غري  .4

 الدم، ضغط ارتفاع مثل األخرى الطبية احلاالت على أيضا

 أعلمت أنك من لذا، تأكد. وغريها والربو الكلى، ومشاكل

الطبية اليت  املشاكل مجيع عن الصحية الرعاية مقدم

اليت ُتباع ) تتناوهلا اليت األدوية وعن مجيع تعاني منها،

 ومركبات الفيتامينات ذلك يف مبا بوصفة وبدون وصفة،

 اجلديد. الدواء البدء يف تناول قبل( املعاجلة املثلية

العقاقري املضادة لاللتهاب غري  بعض نظرا ألن .5

 أنك من تأكد النعاس، ُتسبب أن ُيمكن اإلستريويدية

القيام  أو اآلالت تشغيل قبل تأثري الدواء املوصوف لك تعرف

 يقظا. تكون أن منك تتطلب بأعمال أخرى

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأثريات اجلانبية احملتملة

 أن ُيمكن اليت اخلفيفة التأثريات اجلانبية من عدد هناك

. تناول العقاقري املضادة لاللتهاب غري اإلستريويدية مع ترتافق

 اخلفيف فعلى سبيل املثال، قد تشمل التأثريات الشائعة الغثيان

)أمل يف منتصف الصدر و/ أو احلرقان  أو اهلضم أو عسر

 طريق عن احللق(، ولكن غالبا ما يتم تفادي هذه التأثريات

 مع بعد الوجبات الرئيسية )على معدة ممتلئة( الدواء تناول

 اخلفيفة التأثريات اجلانبية كما تشمل. املاء من كمية وافرة

غري . النعاس أو /و اخلفيف والدوار اخلفيف اإلسهال األخرى

 إذا أما غالبا ما تتالشى. اجلانبية اخلفيفة التأثريات أن هذه

 مقدم فيجب عليك مراجعة مزعجة لك، كانت أو استمرت

 .الدواء تناول عن والتوقف الصحية الرعاية

شديدة نادرة احلدوث نتيجة  غري أنه قد حتدث تأثريات جانبية

لتناول هذه العقاقري تؤثر يف أعضاء عديدة خمتلفة يف اجلسم، 

 الدواء، تناول عن فورا التوقف عليك حال حدوثها با، جي

من التأثريات  أي الحظت إذا الصحية الرعاية مبقدم واالتصال

 : التالية

 البطن. يف آالم أو حرقان شديد أو غثيان .1

 أسود أو دم مع الرباز.  براز .2

 مادة شبيهة بالقهوة املطحونة. أو الدم تقيؤ .3

 أو اللثة أو الفم من نزيف أو متكرر من األنف نزيف .4

 آخر. عادي غري نزيف

 شديدة. سهولة اإلصابة بكدمات .5

 أو الفم أو اجلفون يف الوجه تورم أو بقع جلدية أو حكة .6

 اللسان. أو أو الشفتني

 التنفس. يف صعوبة أو التنفس يف ضيق .7

 صوت أزيز. .8

 الصدر. يف أمل أو ضيق .9

 الوزن. زيادة مفاجئة وغامضة يف .10

 البول. إنتاج كمية يف مفاجئ اخنفاض .11

 اختالجات )انقباضات سريعة متكررة يف العضالت(. .12

 الدم. ضغط ارتفاع .13
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