
 

 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 المیفودین 
LAMIVUDINE 

 المیفودین-، آبو®یعرف كذلك باسم ھیبتوفیر® 
 .یتوفر ھذا الدواء في شكل قرص أو محلول فموي 

 كیف یبدو شكل الدواء؟ 
What does the medication look like? 

العالمات التجاریة التي تنتج ھذا الدواء وقد ال تجد دواءك على وجھ التحدید أدناه.  یرجى مراجعة صیدلي ھناك العدید من 
 زراعة األعضاء إذا كانت لدیك أي أسئلة.

    مغم ۱۰۰المیفودین قرص 
 

 لماذا یستخدم ھذا الدواء؟ 
What is this medication for? 

یقلل دواء المیفودین من كمیة فیروس التھاب الكبد ب في الدم وقد یساعد على تحسین وظائف الكبد ویقلل من تلف الكبد بصورة  
 إضافیة.

 كیف یجب أن أتناول ھذا الدواء؟ 
How should I take this medication?  

 مرة یومیًاتناول ھذا الدواء  
 صباًحا) ۹(على سبیل المثال  

 ء: ______________________________________________وقت الدوا

 
 یمكن تناول ھذا الدواء إما مع الطعام أو من دونھ. •
یمكن تناولھ في أي وقت من الیوم وربما تناولھ في نفس الوقت مثل أي من األدویة األخرى. ویجب تناولھ في نفس الوقت من   •

 الیوم یومیًا للحفاظ على وجود كمیة ثابتة (مستوى العقار) في جسمك.

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

تناول دواءك فور التذكر، ومن ثم تناول الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. وإذا كان قد مر أكثر من نصف ، فإذا فاتك تناول أي جرعة
الوقت الذي یفصلك عن تناول جرعتك التالیة، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. ال تضاعف الجرعة 

 أو تحصل على جرعات إضافیة.
دقیقة من تناول الجرعة أو إذا رأیت بعض من الدواء یخرج من معدتك، فكرر الجرعة.  وإال، فتابع تناول  ۳۰خالل  أتإذا تقی 

 الجرعات حسب مواعیدھا المعتادة.

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

 السیطرة علیھ األثر الجانبي 
 تناول الدواء مع الطعام أو الحلیب. أخبر طبیبك أو فریق زراعة األعضاء إذا استمرت األعراض. إسھال، غثیان، قيء، صداع، إرھاق

 إذا لم تتوقف األعراض أو تفاقمت، أخبر طبیبك. حرق/وخز في الیدین، القدمین
الفك، ألم عند مضغ الطعام، إفرازات أنفیة غیر شفافة. أخبر طبیبك إذا استمرت حمى، ألم في األذن،  عدوى باألذن أو األنف أو الحلق

 األعراض.
 أخبر طبیبك إذا الحظت وجود: وظائف كبد غیر طبیعیة

 ألم شدید في البطن یصاحبھ غثیان أو قيء •
اصفرار لون الجلد أو العینین، أو شعرت بألم في المعدة أو البطن، أو كان البول بلون   •

 اللون. أو البراز باھتغامق، 
 تغیرات غیر مبررة في شكل الجسم (زیادة الوزن في منطقة الوسط و/أو الوجھ) •
 ألم، وخز، خدر في الیدین أو القدمین •
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