Actigall

أكتيجال
أكتيجال عام يستخدم لعلاج ومنع حصى في المرارة.
قد تختلف الأسعار قليلا عند الدفع.
$72 actigall 150mg * 30

اشتري الآن

$132 actigall 150mg * 60

اشتري الآن

$177 actigall 150mg * 90

اشتري الآن

$222 actigall 150mg * 120

اشتري الآن

$312 actigall 150mg * 180

اشتري الآن

$581 actigall 150mg * 360

اشتري الآن

 $126.6 actigall 300mg * 30اشتري الآن
 $211.2 actigall 300mg * 60اشتري الآن
 $295.8 actigall 300mg * 90اشتري الآن
 $380.4 actigall 300mg * 120اشتري الآن
 $549.5 actigall 300mg * 180اشتري الآن
وصف

أورسوديول الكمبيوتر اللوحي
ما هي حبوب أورسوديول؟
أورسوديول حمض الصفراء .الدواء يساعد على حل حصى في المرارة في أولئك الذين لا يمكن أن يكون جراحة
المرارة أو الذين لا تحتاج إلى عملية جراحية .يمكن استخدام أورسوديول مع جهاز إجرائية وشظايا الحصوة
إلى أجزاء أصغر؛ يسمح الإجراء ،تفتيت ،ودعا المخدرات لإذابة الحجارة بسرعة أكبر .أورسوديول أيضا مفيدة
لبعض أمراض الكبد من البالغين والأطفال والرضع؛ المخدرات يقلل من أعراض حكة وغيرها.

ماذا ينبغي أن أعرف بلدي الرعاية الصحية المهنية قبل أن أورسوديول؟
أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:
التهاب البنكرياس )التهاب البنكرياس(
فعل غير عادي أو حساسية على  ،ursodiolالأحماض الصفراوية ،الأدوية ،والأطعمة ،والأصباغ أو المواد
الحافظة
حاملا أو تحاول الحصول على الحوامل
الرضاعة الطبيعية

كيف ينبغي أن تأخذ هذا الدواء؟
تأخذ أورسوديول كبسولات أو أقراص عن طريق الفم .اتبع التوجيهات الموجودة على الملصق وصفه
طبية .تأخذ الكبسولات مع الطعام أو الحليب لتحسين الاستيعاب والحد المعدة أو الأمعاء آثار جانبية.
تناول الجرعات الخاصة بك على فترات منتظمة .لا تأخذ الدواء أكثر مما يوجه.
اتصل بطبيب أطفال أو أخصائي الرعاية الصحية فيما يتعلق باستخدام هذا الدواء في الأطفال .قد
تكون هناك حاجة الرعاية الخاصة .عادة ،يجب إعداد صيدلي هذا الدواء إلى تعليق للإدارة للأطفال.
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 أورسوديول؟
الفحم المنشط
مضادات الحموضة
كوليسترامين
كلوفايبرات أو فينوفيبرات جمفيبروزيل
السيبروفلوكساسين
كوليسيفيلام
كوليستيبول
ديكستروثيروكسيني
الهرمونات الأنثوية ،بما في ذلك هرمون الإستروجين أو حبوب
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 ursodiol؟
زيارة الخاص بك بريسكريبير أو الرعاية الصحية المهنية لعمليات تفتيش منتظمة عن التقدم
المحرز الخاص بك .قد يستغرق شهرا علاج للحصول على الاستجابة الصحيحة .بريسكريبير أو الرعاية
الصحية المهنية الخاصة بك سيتم جدولة الاختبارات لمعرفة إذا كان يتم تذويب حصى في المرارة
الخاص بك أو إذا كان لديك مشكلة الكبد هو تحسين .تقرير استمرار أو تفاقم الغثيان أو القيء أو الأم
في البطن إلى بريسكريبير الخاص بك.
الاستمرار في تناول الدواء حتى لو كنت تشعر أفضل ،إلا إذا كان خلاف ذلك من إخراج الخاص بك
بريسكريبير أو الرعاية الصحية المهنية .لا تتوقف عن أخذ ما عدا على المشورة الخاصة بك
بريسكريبير.
مضادات الحموضة قد تتداخل مع امتصاص أورسوديول .أن أورسوديول على الأقل  1ساعة قبل أو ساعتين
بعد جرعة حموضة.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من أخذ أورسوديول؟
الآثار الجانبية التي يجب عليك إبلاغ  prescriberأو الرعاية الصحية المهنية أسرع:
أي علامات للحساسية )نادرة( :الجلد صعوبة في التنفس ،وخلايا النحل ،حكة الطفح الجلدي أو غير
عادية
الأم في المعدة شديدة المنطقة ،لا سيما تجاه الجانب الأيسر الخاص بك
الآثار الجانبية التي عادة لا تتطلب العناية الطبية )التقرير الخاص بك بريسكريبير أو الرعاية
الصحية المهنية إذا كانت مواصلة أو مزعج(:
السعال أو التهاب في الحلق
الإسهال
تساقط الشعر أو رقيق
صداع
أوجاع المفاصل أو العضلات
الإمساك
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الغاز
عسر الهضم
الغثيان
هذه القائمة قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.

حيث يمكن أن تبقى دوائي؟
تبقى بعيدا ً عن متناول الأطفال في حاوية أن الأطفال الصغار لا يمكن فتح.
تخزين في درجة حرارة الغرفة أدناه  30درجة مئوية ) 86درجة فهرنهايت( .تبقى في حاوية مغلقة جيدا.
تخلص من أي دواء غير مستخدمة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.
الكلمات
 Actigallللبيع ,عام  Actigallعلى الانترنت ,شراء  Actigallالإنترنت في الإمارات العربية المتحدة ,شراء
 Actigallالعربية السعودية ,شراء  Actigallجدة ,شراء  Actigallعلى الانترنت بدون وصفة طبية ,شراء
 Actigallأ ّم القيوين ,شراء  Actigallالدمام Actigall ,تسليم سريع Actigall ,الصيدليات على الإنترنت,
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الإمارات العربية المتحدة أون لاين ,شراء  Actigallالرياض Actigall ,أقراص الإنترنت الإمارات العربية
المتحدة ,شراء  Actigallعجمان ,رخيصة  Actigallعلى الانترنت السعودية جزيره العرب ,شراء  Actigallمكة,
 Actigallحبوب منع الحمل ,الرخيصة  Actigallالإمارات العربية المتحدة أون لاين ,شراء  Actigallالأمارات
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السعودية جزيره العرب,
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