
 

 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 لیتیرموفیر 
LETERMOVIR 

 یعرف كذلك باسم بریفیمیس® 
 .یتوفر ھذا الدواء في شكل قرص فموي 

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

  مغم ٤۸۰لیتیرموفیر قرص 
 

 

 لماذا یستخدم ھذا الدواء؟ 
What is this medication for?  

وى بعد ھذا دواء مضاد للفیروسات. وفي حالة المرضى الذین یعانون من جھاز مناعي ضعیف (على سبیل المثال بعد زراعة عضو)، یستخدم لمنع اإلصابة 
(الفیروس المضخم للخالیا) إذا لم ینجح الدواء المضاد للفیروسات العادي، فالجانسیكلوفیر، في حل األمر أو إذا كان شخص یعاني من  CMVفیروسیة تسمى 

 آثار جانبیة لدواء فالجانسیكلوفیر.

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

 مرة یومًیاتناول ھذا الدواء  
 صباًحا) ۹سبیل المثال  (على 

 وقت الدواء: ________________________

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

 وجود كمیة ثابتة (مستوى العقار) في جسمك.
عشبیة أو األدویة من دون وصفة طبیة)، بما قد یتفاعل مع األدویة األخرى.  أخبر فریق زراعة األعضاء بشأن األدویة األخرى (المنتجات ال •

 في ذلك األدویة التي وصفھا مقدمو الرعایة الصحیة اآلخرون.

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

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

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

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

 السیطرة علیھ األثر الجانبي 
 وصفة طبیة.قد تتوقف األعراض؛ قد یقترح طبیبك استخدام مسكن لأللم دون  صداع

 تناول الدواء مع الطعام. تواصل مع طبیبك إذا استمرت األعراض أو كانت مزعجة. غثیان، قيء، إسھال
 قد تتوقف؛ تواصل مع طبیبك إذا استمرت األعراض أو كانت مزعجة. تورم 
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