Aciphex

أسيفيكس
أسيفيكس عام يستخدم لعلاج أعراض المرض المعدي الجزر )غيرد( وغيرها
من الظروف التي تشمل حمض المعدة المفرطة مثل متلازمة زولينجر-
أليسون .فإنه يستخدم أيضا لتعزيز الشفاء من التاكلي )الأضرار
التي لحقت بك المريء الناجم عن حمض المعدة(.
قد تختلف الأسعار قليلا عند الدفع.
aciphex 10mg * 30

 $38.99اشتري الآن

aciphex 10mg * 60

 $69.95اشتري الآن

aciphex 10mg * 90

 $89.95اشتري الآن

aciphex 10mg * 120

 $99.95اشتري الآن

aciphex 10mg * 180

 $139.95اشتري الآن

aciphex 10mg * 360

 $269.95اشتري الآن

aciphex 20mg * 30

 $54.99اشتري الآن

aciphex 20mg * 60

 $99.99اشتري الآن

aciphex 20mg * 90

 $144.99اشتري الآن

aciphex 20mg * 120

 $185.99اشتري الآن

aciphex 20mg * 180

 $256.99اشتري الآن

aciphex 20mg * 360

 $449.99اشتري الآن

وصف

الكمبيوتر اللوحي رابيبرازولي الصوديوم
ما هو هذا الدواء؟
رابيبرازولي يمنع إنتاج حمض المعدة .يتم استخدامه لعلاج ارتداد المرض المعدي ) ،(GERDوبعض تقرحات،
بعض البكتيريا في المعدة ،والتهاب المريء ،و "متلازمة" زولينجر-أليسون.

ماذا ينبغي أن أعرف بلدي الرعاية الصحية المهنية قبل التقاط هذا الدواء؟
أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:
أمراض الكبد
فعل غير عادي أو حساسية لمنع اوميبرازول ،lansoprazole ،رابيبرازولي ،والأخرى الأدوية ،والأطعمة،
والأصباغ أو المواد الحافظة
حاملا أو تحاول الحصول على الحوامل
الرضاعة الطبيعية

كيف ينبغي أن تأخذ هذا الدواء؟
تناول هذا الدواء عن طريق الفم .ابتلاع كل أقراص مع شرب المياه .اتبع التوجيهات الموجودة على
الملصق وصفه طبية .عدم سحق أو كسر أو مضغة .يمكنك أن تأخذ هذا الدواء مع أو بدون الطعام .تناول الدواء
على فترات منتظمة .لا تأخذ أكثر مما يوجه.
التحدث إلى طبيب الأطفال الخاص بك فيما يتعلق باستخدام هذا الدواء في الأطفال .قد تكون هناك
حاجة الرعاية الخاصة.
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.
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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؟
الأمبيس ّ
لين
أتازانافير
السيكلوسبورين
الديجوكسين
أملاح الحديد
الايتراكونازول ،كيتوكونازول ،فوريكونازولي ،أو وصفات الأدوية الأخرى لالتهابات الفطريات أو
الخميرة
وارفارين
أقول أخصائي الرعاية الصحية أو بريسكريبير عن جميع الأدوية الأخرى التي تتناولها ،بما في ذلك
الأدوية غير وصفه طبية ،أو المكملات الغذائية ،أو منتجات الأعشاب .أقول أيضا بريسكريبير أو الرعاية
الصحية المهنية الخاصة بك إذا كنت مستخدم متكررة من المشروبات مع الكافيين أو الكحول ،إذا كنت
من الدخان ،أو إذا كنت تستخدم المخدرات غير المشروعة .وهذه قد تؤثر على الطريقة التي تعمل بها
الأدوية الخاصة بك .تحقق مع الرعاية الصحية المهنية قبل إيقاف أو بدء تشغيل أي من الأدوية الخاصة
بك.

ما ينبغي أن أشاهد لحين أخذ هذا الدواء؟
يمكن أن يستغرق عدة أيام قبل الألم المعدة يحصل على نحو أفضل .تحقق مع طبيبك أو الرعاية
الصحية المهنية إذا لم تبدأ الشرط الخاص بك للحصول على أفضل أو أنها تزداد سوءا.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من هذا الدواء؟
الآثار الجانبية التي يجب عليك إبلاغ إلى طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية أسرع:
حمى أو التهاب في الحلق
طفح جلدي المستمرة
تورم في وجهك ،الجفون ،والشفاه ،واللسان ،أو الحلق ،وصعوبة في البلع
مشكلة ضيق التنفس أو الصدر
نزيف غير عادي أو كدمات
اصفرار الجلد أو العينين
الآثار الجانبية عادة لا تتطلب عناية طبية )تقرير للطبيب أو الرعاية الصحية المهنية إذا كانت
مواصلة أو مزعج(:
الإسهال
الدوخة
صداع
الغثيان/التقيؤ
هذه القائمة قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.

حيث يمكن أن تبقى دوائي؟
تبقى بعيدا ً عن متناول الأطفال.
تخزين في درجة حرارة الغرفة بين  15و  30درجة ج ) 59و  86درجة  .(Fحماية من الضوء والرطوبة .تخلص من
أي دواء غير مستخدمة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.
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الكلمات
أمر  Aciphexالإنترنت في المملكة العربية السعودية ,شراء  Aciphex 20 mgفي جزيره العرب السعودية,
شراء  aciphex 20mg * 90في السعودية جزيره العرب ,شراء  Aciphexعجمان ,شراء  Aciphexالأمارات العربية
المتحدة Aciphex ,الصيدليات على الإنترنت ,شراء  aciphex 10mg * 120في السعودية جزيره العرب ,شراء
 Aciphexجدة ,شراء  Aciphexعلى الانترنت بدون وصفة طبية ,شراء  Aciphexالمدينة المنورة ,شراء
 Aciphexالعربية السعودية Aciphex ,أقراص الإنترنت الإمارات العربية المتحدة ,شراء  Aciphexرأس
الخيمة ,شراء  Aciphex 10 mgفي جزيره العرب السعودية Aciphex ,الإمارات العربية المتحدة أون لاين,
 Aciphexللبيع ,شراء  Aciphexليلة وضحاها ,شراء  Aciphexالدمام Aciphex ,تسليم سريعAciphex ,
البدائل ,رخيصة  Aciphexعلى الانترنت السعودية جزيره العرب ,شراء  Aciphexالإنترنت في الإمارات
العربية المتحدة ,شراء  Aciphexالرياض ,شراء  Aciphexأ ّم القيوين ,شراء  Aciphexعلى الانترنت ماستر
كارد Aciphex ,حبوب منع الحمل ,الرخيصة  Aciphexالإمارات العربية المتحدة أون لاين ,شراء  Aciphexإمارة
أبو ظبي ,عام  Aciphexعلى الانترنت,
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