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 تاكرولیموس 
TACROLIMUS [TAK-ROW-LIM-US] 

ي المناع في بریتیش كولومبیا، ھناك أربع عالمات تجاریة لدواء تاكرولیموس لمتلقي األعضاء المزروعة. تاكرولیموس ھو دواء یستخدم إلضعاف الجھاز 
 للجسم لمنعھ من رفض العضو المزروع في جسمك.

 
 ولھ.  وال تغیر العالمات التجاریة لتاكرولیموس ما لم یناقش فریق من المھم للغایة أن تكون على درایة بالعالمة التجاریة لدواء تاكرولیموس الذي تتنا

 وإذا أردت التوجھ إلى المستشفى، فأحضر معك كمیة الدواء الذي تتناولھ.    زراعة األعضاء أمر التغییر معك.
 

 یتم تناول تاكرولیموس مرتین یومیًا - ®بروغراف
 

 
 یتم تناول تاكرولیموس مرتین یومیًا - ®ساندوز تاكرولیموس

 مغم ۰٫٥ساندوز تاكرولیموس  

 
 (كبسولة أصفر فاتح)

 مغم ۱ساندوز تاكرولیموس 

 
 (كبسولة بیضاء)

 مغم ٥ساندوز تاكرولیموس 

 
 (كبسولة وردیة)

 

 تاكرولیموس ممتد المفعول یتم تناولھ مرة یومیًا – ®ادفاجراف
 مغم ۰٫٥ادفاجراف 

             
 أصفر فاتح) -(كبسولة برتقالي 

 مغم ۱ادفاجراف 

 
 أبیض) -(كبسولة برتقالي 

 مغم ۳ادفاجراف 

               
 برتقالي) -(كبسولة برتقالي 

 مغم ٥ادفاجراف 

 
 وردي) -(كبسولة برتقالي 

 

 تاكرولیموس ممتد المفعول یتم تناولھ مرة یومیًا – ®إنفارسوس با
 مغم ۰٫۷٥إنفارسوس با 

 (قرص أبیض)

 مغم ۱إنفارسوس با 

 (قرص أبیض)

 مغم ٤إنفارسوس با 

 (قرص أبیض)

 
 كیف یجب أن أتناول ھذا الدواء؟ 

How should I take this medication? 
 من المھم تناول أدویتك في نفس الوقت كل یوم للحفاظ على وجود كمیة ثابتة (مستوى العقار) في جسمك. 

 ۹(على سبیل المثال       ساعة ۱۲كل : تناول ھذا الدواء بروغراف 
 مساًء) ۹صباًحا و

 
 أوقات الدواء: __________________

(على سبیل المثال  ساعة  ۱۲كل : تناول ھذا الدواء ساندوز تاكرولیموس 
 مساًء) ۹صباًحا و ۹

 
 أوقات الدواء:___________________

 ۹(على سبیل المثال            مرة یومیًا : تناول ھذا الدواء ادفاجراف 
 صباًحا)

 
 وقت الدواء: ___________________

 ۹(على سبیل المثال     مرة یومیًا : تناول ھذا الدواء إنفارسوس با 
 صباًحا)

 
 وقت الدواء: ___________________

 

 مغم ۰٫٥بروغراف 

 
 (كبسولة أصفر فاتح)

 مغم ۱بروغراف 

 
 (كبسولة بیضاء)

 مغم ٥بروغراف 

 
 (كبسولة وردیة)
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لتقلیل اضطراب المعدة، ولكن یمكن تناولھ على معدة فارغة حسب التفضیل. ولكن احرص على االتساق، فإذا تناولتھ  مع الطعامیجب تناول تاكرولیموس  •
 مع الطعام، فاستمر على ذلك، وإذا تناولتھ على معدة فارغة، فاستمر على ذلك.

 بینما تتناول ھذا الدواء بسبب التفاعل الخطیر. (نارنج) تجنب تناول الجریب فروت أو البرتقال الھندي أو فاكھة/عصیر برتقال إشبیلیة  •
ي ماء فأن تتناول أدویة زراعة األعضاء مع القلیل من ال یجبإذا احتجت الخضوع لجراحة أو عملیة تتطلب منك عدم تناول أي طعام قبل إجرائھا (الصوم)،  •

 الموعد المعتاد.
 اإذا طُلب منك فحص مستوى تاكرولیموس، فال تتناول جرعتك الصباحیة قبل إجراء فحص الدم.  وحاول تحدید موعد إلجراء فحص الدم یكون قریبً  تذكر:

 من وقت تناول جرعة دوائك.  وأحضر جرعتك معك إلى العیادة أو المختبر حتى تتمكن من تناولھا بعد االنتھاء من فحص الدم.

 تفویت جرعة أو تقیؤ جرعة: 
Missed Dose or Vomited Dose: 

، فتناول دواءك فور التذكر، ومن ثم تناول الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. وإذا كان قد مر أكثر من نصف الوقت الذي یفصلك عن إذا فاتك تناول أي جرعة 
 رعة التالیة في موعدھا المعتاد. ال تضاعف الجرعة أو تحصل على جرعات إضافیة.تناول جرعتك التالیة، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الج

 من األدویة المضادة للرفض، فتواصل مع فریق زراعة األعضاء المتابع لك على الفور للحصول على المزید من التعلیمات. فوت أكثر من یوم واحدإذا  

دقیقة من تناول الجرعة أو إذا رأیت بعض من الدواء یخرج من معدتك، فكرر الجرعة.  وإال، فتابع تناول الجرعات حسب مواعیدھا  ۳۰خالل  إذا تقیأت 
 المعتادة.

 ما ھي بعض اآلثار الجانبیة المحتملة لھذا الدواء؟ 
What are some possible side effects of this medication? 

 السیطرة علیھا اآلثار الجانبیة 
وجود مثل تلك اآلثار الجانبیة قد یكون عالمة على ارتفاع مستویات تاكرولیموس. أبلغ طبیبك عن تلك  تشنجرعشة، اھتزاز، صداع، نوبات 

 األعراض.
یرة من كبتحقق بانتظام من ضغط الدم. قد تحتاج إلى تناول أدویة ضغط الدم. تجنب األطعمة التي بھا نسبة  ارتفاع ضغط الدم

 الملح أو الصودیوم.
ستتم مراقبة سكر الدم وقد یحتاج إلى عالج في حالة ارتفاعھ.  ویجب إبالغ طبیبك عند الشعور بأي خدر أو   ارتفاع سكر الدم

وخز في یدیك أو قدمیك، أو زیادة العطش، أو جفاف الفم، أو رائحة فاكھة في نفسك، أو زیادة عدد مرات 
صابًا بالسكري، فتأكد من مراقبة مستویات السكر بانتظام وتناول أدویة السكري حسب وإذا كنت مالتبول.  

 الوصفة الطبیة.

 راجع طبیبك إذا كان أي من ذلك یمثل إزعاًجا أو في حالة االستمرار. حرقة المعدة، غثیان، قيء، إسھال
تغیر الحالة المزاجیة، اكتئاب، ارتباك، صعوبة في 

 طبیعیةالنوم، أحالم غیر 
 راجع طبیبك إذا كان أي من ذلك یمثل إزعاًجا أو في حالة االستمرار.

 أبلغ طبیبك عن تلك األعراض. خفة الشعر أو تساقطھ
قدرة جسمك على احتمال المرض أو اإلصابة تضعف 

 مع تناول تاكرولیموس
(حمى، قشعریرة، سرعة ضربات القلب، برد، إنفلونزا).  العدوىأبلغ فریق زراعة األعضاء عن عالمات 

 وحاول تجنب االتصال الوثیق مع األشخاص المصابین بأمراض نشطة. واغسل یدیك بكثرة.

قد تقلل مستویات تاكرولیموس المرتفعة من وظائف الكلى لدیك.  وستتم مراقبة مستویات تاكرولیموس لدیك  انخفاض في وظائف الكلى
ل الجرعة حسب الحاجة. وال بد من إخبار طبیبك إذا الحظت أي تغییر في البول أو الكمیة جیدًا وتعدی

 الخارجة من الجسم.

ستتم مراقبة مستویات البوتاسیوم لدیك. وأبلغ فریق زراعة األعضاء على الفور عن أي ضعف بالعضالت،  ارتفاع مستوى البوتاسیوم
 القلب.أو خدر في أطرافك أو عدم انتظام في ضربات 

من أنواع السرطان. یرجى إعالم فریق  إن تناول ھذا الدواء قد یزید خطر تعرضك لسرطان الجلد أو غیره سرطان
زراعة األعضاء إذا تم تشخیص إصابتك بالسرطان. للمزید من المعلومات، یرجى الرجوع إلى قسم "خطر 

 السرطان".
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 بطاقة المحفظة: 
Wallet card: 

 
 تاكرولیموس ممتد المفعول    

 
 تم تزویدك بوصفة طبیة:

 ادفاجراف (تاكرولیموس)             

 إنفارسوس با (تاكرولیموس)                
من المھم للغایة متابعة تناول نفس العالمة التجاریة من تاكرولیموس  •

 ممتد المفعول.  
األعضاء  التبدیل إلى عالمة تجاریة أخرى دون إشراف عیادة زراعة •

 المتابعة لحالتك قد یؤدي إلى رفض العضو و/أو زیادة اآلثار الجانبیة.

 
احرص دائًما على حمل ھذه البطاقة معك وإظھارھا ألي شخص  •

 مشترك في رعایتك الطبیة (طبیب، ممرض، صیدلي)
ال توقف تناول أدویة زراعة العضو ما لم توصیك عیادة زراعة  •

 األعضاء بذلك.
ة زراعة األعضاء إذا كان لدیك أي أسئلة حول تواصل مع عیاد •

 األدویة
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