Precose

بريكس
بريكس عامة تستخدم لعلاج مرض السكري من النوع  2في البالغين
السكري الذين لا يمكن أن تدار مع النظام الغذائي وحدة .ويمكن استخدام
هذا الدواء وحدها ،بالاقتران مع غيرها أدوية السكري عن طريق الفم أو مع
الأنسولين.
قد تختلف الأسعار قليلا عند الدفع.
precose 25mg * 30

$67.2

اشتري الآن

precose 25mg * 60

$92.4

اشتري الآن

precose 25mg * 90

 $117.6اشتري الآن

 $142.8 precose 25mg * 120اشتري الآن
 $193.2 precose 25mg * 180اشتري الآن
 $344.4 precose 25mg * 360اشتري الآن
precose 50mg * 30

$87

اشتري الآن

precose 50mg * 60

$132

اشتري الآن

precose 50mg * 90

$177

اشتري الآن

$222 precose 50mg * 120

اشتري الآن

$312 precose 50mg * 180

اشتري الآن

وصف

أيكاربوس الكمبيوتر اللوحي
ما هو هذا الدواء؟
أيكاربوس 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 ينبغي أن أعرف بلدي الرعاية الصحية المهنية قبل التقاط هذا الدواء؟
أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:
ketoacidosis
أمراض الكلي
أمراض الكبد
أمراض المعدة أو الأمعاء ،أو عرقلة
فعل غير عادي أو حساسية أيكاربوس أو الأدوية الأخرى ،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 مع كوب من الماء .ابتلاع الحبوب في بداية الوجبة الرئيسية .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.
إذا قمت بتطوير القيء الشديد أو الإسهال الشديد الذي يمنعك من وجبات الأكل ،استدعاء الطبيب أو
الرعاية الصحية المهنية للحصول على المشورة.
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.
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ملاحظة :هذا الدواء لك فقط .عدم مشاركة هذا الدواء مع الآخرين.

ماذا لو افتقد جرعة؟
إذا كنت قد نسيت الجرعة الخاصة بك في بداية وجبة الخاص بك وكنت لا تزال أكل هذه الوجبة ،تأخذ
الجرعة الخاصة بك بينما كنت لا تزال الأكل .وبخلاف ذلك ،تخطي الجرعة الفائتة .هذا الدواء غير فعال إذا
لم تتخذ أثناء وجبة .الانتظار للجرعة القادمة في وجبتك الرئيسية القادمة ،وتأخذ فقط أن جرعة .لا
تأخذ جرعة مزدوجة أو إضافي.

ما قد تتفاعل مع هذا الدواء؟
الفحم النباتي
الإنزيمات الهضمية مثل الأميليز وبنكرياتين
الديجوكسين
مدرات البول
الهرمونات الأنثوية ،مثل الإستروجين أو البروجستينات وحبوب
الإيزونيازيد
أدوية علاج نزلات البرد أو صعوبات في التنفس مثل اﻻيفيدرين أو phenylephrine
أدوية لارتفاع ضغط الدم تسمى حاصرات بيتا ومحصرات قنوات الكالسيوم
حمض النيكوتينيك
الفينوثيازين مثل كلوربرومازين ،ميسوريدازيني ،بروكلوربيرازين ،ثيوريدازيني
الفينيتوئين
أدوية الستيرويد مثل بريدنيزون أو الكورتيزون
هرمونات الغدة الدرقية
أقول أخصائي الرعاية الصحية أو بريسكريبير عن جميع الأدوية الأخرى التي تتخذونها ،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؟
قم بزيارة طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية لفحوص منتظمة .تعلم كيفية فحص نسبة السكر في
الدم .الحفاظ على خطة النظام الغذائي والتمرينات الخاصة بك بينما كنت أخذ هذا الدواء.
تعرف علامات انخفاض السكر في الدم ،ونعلمهم للناس من حولك .في حالة انخفاض السكر في الدم،
تبقى مصدرا للسكر معك.
من المهم اتباع حمية السكري عند أخذ هذا الدواء .وهذا قد يساعد إنقاص بعض الآثار الجانبية مثل الإسهال،
والنفخ ،والغاز .إذا كنت تتبع النظام الغذائي ولا يزال لديك إسهال شديد أو الغاز ،اتصل بأخصائي
الرعاية الصحية.
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 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
البول الداكن
فقدان الشهية
متعب أو ضعيفة على نحو غير عادي
فقدان الوزن
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اصفرار الجلد أو العينين
الآثار الجانبية عادة لا تتطلب عناية طبية )تقرير للطبيب أو الرعاية الصحية المهنية إذا كانت
مواصلة أو مزعج(:
الشعور المتضخمة
الإسهال
الغاز المعدة ،الهادر
الأم في المعدة ،اضطراب
هذه القائمة قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.

حيث يمكن أن تبقى دوائي؟
تبقى بعيدا ً عن متناول الأطفال.
تخزين في درجة حرارة الغرفة أدناه  25درجة مئوية ) 77درجة فهرنهايت( .حماية من الرطوبة .الاحتفاظ
بحاوية مغلقة بأحكام .تخلص من أي دواء غير مستخدمة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.
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