Aceon

أسيون
أسيون عامة في مجموعة من الأدوية تسمى مثبطات  .ACEويستخدم
لعلاج ارتفاع ضغط الدم )ارتفاع ضغط الدم( ومنع النوبات القلبية في
الأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي.
قد تختلف الأسعار قليلا عند الدفع.
aceon 2mg * 30

 $64.99اشتري الآن

aceon 2mg * 60

 $124.99اشتري الآن

aceon 2mg * 90

 $184.99اشتري الآن

aceon 2mg * 120

$239

اشتري الآن

aceon 2mg * 180

$334

اشتري الآن

aceon 2mg * 360

$620

اشتري الآن

aceon 4mg * 30

 $119.99اشتري الآن

aceon 4mg * 60

 $234.95اشتري الآن

aceon 4mg * 90

 $348.99اشتري الآن

aceon 4mg * 120

$399

اشتري الآن

aceon 4mg * 180

$532

اشتري الآن

aceon 8mg * 30

 $129.95اشتري الآن

aceon 8mg * 60

 $239.95اشتري الآن

aceon 8mg * 90

 $349.95اشتري الآن

aceon 8mg * 120

 $429.95اشتري الآن

aceon 8mg * 180

 $549.95اشتري الآن

وصف

بيريندوبريل الكمبيوتر اللوحي
ما هو هذا الدواء؟
بيريندوبريل مثبطات  .ACEيستخدم هذا الدواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم .كما يستخدم هذا الدواء في
المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي .قد يقلل من خطر النوبات القلبية في هؤلاء المرضى.

ماذا يجب أن أقول بلدي مزود الرعاية الصحية قبل أن هذا الدواء؟
أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:
أمراض نخاع العظام
أمراض القلب أو الأوعية الدموية
إذا كنت على نظام غذائي خاص ،مثل اتباع نظام غذائي منخفض الملح
أمراض الجهاز المناعي مثل الذئبة
مرض الكلي أو الكبد
انخفاض ضغط الدم
السابقة تورم اللسان أو الوجه ،أو الشفتين مع صعوبة في التنفس ،وصعوبة البلع ،بحة ،أو
تشديد الحنجرة
فعل غير عادي أو حساسية بيريندوبريل الأخرى الأس مثبطات ،السم الحشرات ،والأطعمة،
والأصباغ أو المواد الحافظة
حاملا أو تحاول الحصول على الحوامل
الرضاعة الطبيعية
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كيف يجب استخدام هذا الدواء؟
تناول هذا الدواء عن طريق الفم مع كوب من الماء .تناول الجرعات الخاصة بك على فترات منتظمة .لا تأخذ
الدواء أكثر مما يوجه .لا تتوقف عن أخذ هذا الدواء إلا بناء على نصيحة الطبيب أو الرعاية الصحية
المهنية.
الجرعة الزائدة :إذا كنت تعتقد أن كنت قد اتخذت الكثير من هذا الدواء اتصل مركز مراقبة السموم أو غرفة
الطوارئ في وقت واحد.
ملاحظة :هذا الدواء لك فقط .عدم مشاركة هذا الدواء مع الآخرين.

ماذا لو افتقد جرعة؟
إذا كنت افتقد جرعة ،اعتبر بأسرع ما يمكن .تأخذ إذا تقريبا وقت للجرعة القادمة ،إلا أن جرعة .لا تأخذ
جرعة مزدوجة أو إضافي.

ما قد تتفاعل مع هذا الدواء؟
مدرات البول
الجنتاميسين
بطارية ليثيوم
أدوية لارتفاع ضغط الدم
المسكنات ،وأدوية للألم والالتهابات ،مثل آيبوبروفين أو نابروكسين
مكملات البوتاسيوم أو أملاح البوتاسيوم
هذه القائمة قد لا تصف كل التفاعلات الممكنة .إعطاء مزود الرعاية الصحية قائمة بجميع الأدوية،
والأعشاب ،والعقاقير غير وصفه طبية ،أو المكملات الغذائية التي يمكنك استخدامها .كما أقول لهم إذا
كنت تدخن ،وشرب الكحول ،أو تعاطي المخدرات غير المشروعة .بعض العناصر قد تتفاعل مع الأدوية
الخاصة بك.

ما ينبغي أن أشاهد لإثناء استخدام هذا الدواء؟
قم بزيارة طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية لعمليات تفتيش منتظمة عن التقدم المحرز الخاص
بك .فحص ضغط الدم وفقا لتوجيهات .اسأل طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية ينبغي أن يكون ما هو
ضغط الدم ،وعندما يجب عليك الاتصال له أو لها .استدعاء الطبيب أو الرعاية الصحية المهنية إذا لاحظت
قلب غير منتظمة أو سريعة للفوز.
ينبغي إعلام النساء الطبيب إذا كانت ترغب في أن تصبح حاملا أو أعتقد أنها قد تكون حاملا .وهناك
إمكانية لآثار جانبية خطيرة للجنين .التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية أو الصيدلي للحصول على
مزيد من المعلومات.
تحقق مع طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية إذا كنت تحصل على هجوم من الإسهال الحاد والغثيان
والقيء ،أو إذا كنت العرق الكثير .فقدان الكثير من السوائل الجسم يمكن أن تجعل من خطيرة
بالنسبة لك أن تأخذ هذا الدواء.
قد تحصل على النعاس أو الدوار .محرك الأقراص ،واستخدام الآلات ،أو فعل أي شيء يحتاج اليقظة العقلية
حتى تعرف كيف يؤثر هذا الدواء لك .لا الوقوف أو الجلوس بسرعة ،خاصة إذا كنت مريض كبار السن .وهذا
يقلل من خطر نوبات الدوار أو الإغماء .الكحول يمكن أن تجعلك أكثر النعاس والدوار .تجنب المشروبات
الكحولية.
تجنب بدائل الملح إلا إذا كنت وقال خلاف ذلك الطبيب أو الرعاية الصحية المهنية.
لا تعامل نفسك للسعال ،ونزلات البرد ،أو ألم في حين كنت تأخذ هذا الدواء دون أن تسأل طبيبك أو
الرعاية الصحية المهنية للحصول على المشورة .بعض المكونات قد يزيد ضغط الدم

ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من هذا الدواء؟
الآثار الجانبية التي يجب عليك إبلاغ إلى طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية أسرع:
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الحساسية مثل الطفح الجلدي أو خلايا النحل ،وتورم في اليدين والقدمين ،الوجه ،الشفاه ،الحلق
أو اللسان
ألم في الصدر
انخفاض كمية البول التي تم تمريرها
صعوبة في التنفس أو صعوبة في البلع
الدوخة ،والصلابة الخفيفة أو نوبات إغماء
حمى أو قشعريرة
خدر أو وخز في الأصابع أو أصابع
الغثيان والقيء
المعدة أو الأم في البطن
تورم الساقين أو الكاحلين
الآثار الجانبية عادة لا تتطلب عناية طبية )تقرير للطبيب أو الرعاية الصحية المهنية إذا كانت
مواصلة أو مزعج(:
السعال
انخفاض الوظيفة الجنسية أو الرغبة
الإسهال
صداع
هذه القائمة قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.

حيث ينبغي أن تبقى دوائي؟
تبقى بعيدا ً عن متناول الأطفال.
تخزين في درجة حرارة الغرفة بين  20و  25درجة ج ) 68و  77درجة و( .حماية من الرطوبة .تخلص من أي دواء
غير مستخدمة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية
الكلمات
شراء  aceon 8mg * 60في السعودية جزيره العرب ,شراء  Aceon 2 mgفي جزيره العرب السعودية ,شراء
 Aceonالأمارات العربية المتحدة ,أمر  Aceonالإنترنت في المملكة العربية السعودية ,شراء Aceon 4 mg
في جزيره العرب السعودية ,شراء  aceon 2mg * 30في السعودية جزيره العرب ,شراء  Aceonالرياض,
رخيصة  Aceonعلى الانترنت السعودية جزيره العرب Aceon ,الإمارات العربية المتحدة أون لاينAceon ,
تسليم سريع Aceon ,الصيدليات على الإنترنت ,شراء  Aceonالفجيرة ,عام  Aceonعلى الانترنت ,شراء
 Aceon 8 mgفي جزيره العرب السعودية ,شراء  Aceonالإنترنت في الإمارات العربية المتحدةAceon ,
البدائل ,شراء  Aceonليلة وضحاها Aceon ,أقراص الإنترنت الإمارات العربية المتحدة ,شراء Aceon
الشارقة ,شراء  Aceonعلى الانترنت ماستر كارد ,شراء  Aceonجدة Aceon ,حبوب منع الحمل ,الرخيصة
 Aceonالإمارات العربية المتحدة أون لاين ,شراء  Aceonالطائف ,شراء  Aceonالعربية السعودية ,شراء
 Aceonإمارة دبي ,شراء  Aceonعلى الانترنت بدون وصفة طبية ,شراء  Aceonمكة Aceon ,للبيع,
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