ActoPlus Met

أكتوبلوس التقى
التقى أكتوبلوس عامة تستخدم لعلاج مرض السكري من النوع  .2وهو
يستخدم جنبا إلى جنب مع النظام الغذائي وممارسة الرياضة .أنه يعمل
عن طريق تقليل كمية السكر تنتج الكبد والأمعاء امتصاص.
قد تختلف الأسعار قليلا عند الدفع.
$59.95 actoplus met 500mg * 30

اشتري الآن

$99.95 actoplus met 500mg * 60

اشتري الآن

 $134.95 actoplus met 500mg * 90اشتري الآن
 $167.95 actoplus met 500mg * 120اشتري الآن
 $233.95 actoplus met 500mg * 180اشتري الآن
وصف

الكمبيوتر اللوحي الميتفورمين وبيوغليتازون
ما هو هذا الدواء؟
الميتفورمين؛ بيوغليتازون يساعد على علاج داء السكري من النوع  .2فإنه يساعد على التحكم في
نسبة السكر في الدم .يتم الجمع بين العلاج مع النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

ماذا يجب أن أقول بلدي مزود الرعاية الصحية قبل أن هذا الدواء؟
أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:
تصبح المجففة بسهولة
 ketoacidosisالسكري
أمراض القلب
إذا كنت كثيرا ما شرب الكحول التي تحتوي على المشروبات
أمراض الكلي
أمراض الكبد
متلازمة تكيس المبيض
الإصابة الخطيرة أو الإصابة
تورم في الذراعين ،والساقين ،أو القدمين
تمر بعملية جراحية أو بعض إجراءات الأشعة السينية مع عوامل التباين القابلة للحقن
قيء
فعل غير عادي أو حساسية على الميتفورمين ،بيوغليتازون ،والأدوية ،والأطعمة ،والأصباغ أو المواد
الحافظة
حاملا أو تحاول الحصول على الحوامل
الرضاعة الطبيعية

كيف يجب استخدام هذا الدواء؟
تناول هذا الدواء عن طريق الفم مع كوب من الماء .يأخذ هذا الدواء مع الغذاء .تناول الجرعات الخاصة بك على
فترات منتظمة .لا تأخذ الدواء أكثر مما يوجه .لا تتوقف عن أخذ إلا بناء على مشورة الطبيب.
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؟
لا تأخذ هذا الدواء مع أي من الأدوية التالية:
دوفيتيليدي
جاتيفلوكساسين
على النقيض من بعض الأدوية تعطي قبل الأشعة السينية ،الأشعة المقطعية ،التصوير
بالرنين المغناطيسي ،أو غيرها من الإجراءات
كما أن هذا الدواء قد تتفاعل مع الأدوية التالية:
اتورفاستاتين
الديجوكسين
مدرات البول
الهرمونات الأنثوية ،مثل الإستروجين أو البروجستينات وحبوب
جمفيبروزيل
الأنسولين
الإيزونيازيد
كيتوكونازول
فاز أدوية لضغط الدم ،وأمراض القلب ،والقلب
الميدازولام
مورفين
النياسين
الفينوثيازين مثل كلوربرومازين ،ميسوريدازيني ،بروكلوربيرازين ،ثيوريدازيني
الفينيتوئين
أميد
كينيدين
الكينين
رانيتيدين
وريفامبين
أدوية الستيرويد مثل بريدنيزون أو الكورتيزون
هرمونات الغدة الدرقية
ميثوبريم
فانكومايسين
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 .تعلم كيفية فحص نسبة السكر في الدم .أخبر طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية في حالة
ارتفاع نسبة السكر في الدم ،فقد تحتاج إلى تغيير جرعة الدواء.
إذا كنت غير المرضية أو ممارسة أكثر من المعتاد ،فقد تحتاج إلى تغيير جرعة الدواء .لا تخطي وجبات
الطعام .اسأل طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية إذا كان عليك تجنب الكحول.
إذا كان لديك أعراض انخفاض السكر في الدم ،أكل أو شرب شيء يحتوي على السكر في وقت واحد واتصل
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بطبيبك أو الرعاية الصحية المهنية.
تأكد من معرفة أفراد الأسرة لك يمكن خنق إذا أكل أو شرب عند تطوير الأعراض الخطيرة لانخفاض السكر
في الدم ،مثل مصادرة أو فقدان الوعي .يجب عليهم الحصول على مساعدة طبية في وقت واحد.
ارتداء سوار التعريف الطبي أو سلسلة يقول كنت مصابا ً بداء السكري ،ويحمل بطاقة يسرد جميع
الأدوية الخاصة بك.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من تلقي هذا الدواء؟
الآثار الجانبية التي يجب عليك إبلاغ إلى طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية أسرع:
الحساسية مثل طفح جلدي ،حكة أو خلايا النحل ،وتورم الوجه ،الشفاه ،أو اللسان
مشاكل في التنفس
البول الداكن
الدوخة
الشعور بالسقوط باهتة أو دوار،
حمى ،قشعريرة ،والتهاب في الحلق
انخفاض السكر في الدم )اسأل طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية للحصول على قائمة من هذه
الأعراض(
الأم في العضلات ،الأم
بطء أو عدم انتظام ضربات القلب
الأم في المعدة
تورم الأيدي أو الأرجل ،أو أقدام
متعب أو ضعيفة على نحو غير عادي
اصفرار الجلد أو العينين
الآثار الجانبية عادة لا تتطلب عناية طبية )تقرير للطبيب أو الرعاية الصحية المهنية إذا كانت
مواصلة أو مزعج(:
الإسهال
صداع
الغاز المعدة ،حرقه
الغثيان
مشاكل مع الأسنان
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  15و  30درجة ج ) 59و  86درجة  .(Fحماية من الرطوبة والضوء .تخلص من
أي دواء غير مستخدمة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.
الكلمات
 ActoPlus Metالصيدليات على الإنترنت ,شراء  ActoPlus Metعلى الانترنت بدون وصفة طبية ,شراء
 ActoPlus Metالرياض ActoPlus Met ,الإمارات العربية المتحدة أون لاين ActoPlus Met ,أقراص الإنترنت
الإمارات العربية المتحدة ActoPlus Met ,تسليم سريع ,شراء  ActoPlus Metالإنترنت في الإمارات
العربية المتحدة ActoPlus Met ,للبيع ,شراء  ActoPlus Met 500 mgفي جزيره العرب السعوديةActoPlus ,
 Metالبدائل ,الرخيصة  ActoPlus Metالإمارات العربية المتحدة أون لاين ,شراء  ActoPlus Metرأس الخيمة,
شراء  ActoPlus Metعجمان ,شراء  ActoPlus Metإمارة دبي , ActoPlus Metحبوب منع الحمل ,شراء ActoPlus Met
الهفوف ,شراء  ActoPlus Metعلى الانترنت ماستر كارد ,شراء  ActoPlus Metجدة ,شراء  ActoPlus Metليلة
وضحاها ,عام  ActoPlus Metعلى الانترنت ,شراء  actoplus met 500mg * 60في السعودية جزيره العرب ,شراء
 ActoPlus Metالأمارات العربية المتحدة ,شراء  actoplus met 500mg * 120في السعودية جزيره العرب ,شراء
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 ActoPlus Metالعربية السعودية ,أمر  ActoPlus Metالإنترنت في المملكة العربية السعودية ,رخيصة
 ActoPlus Metعلى الانترنت السعودية جزيره العرب ,شراء  ActoPlus Metالدمام,

4

