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بروبيكيا
بروبيكيا عامة تستخدم لعلاج أنواع معينة من الذكور نمط فقدان
الشعر )الحاصة الاندروجينية( في الرجال .فإنه يستخدم أيضا لعلاج
أعراض تضخم البروستاتا الحميد )ببه( في الرجال مع تضخم
البروستات.
قد تختلف الأسعار قليلا عند الدفع.
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وصف

فيناسترايد الكمبيوتر اللوحي
ما هو هذا الدواء؟
فيناسترايد يستخدم لمعالجة أنواع معينة من فقدان الشعر الذكور )ثعلبة( .فيناسترايد ليس
للاستخدام في المرأة.

ماذا ينبغي أن أعرف بلدي الرعاية الصحية المهنية قبل التقاط هذا الدواء؟
أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:
إذا كنت أنثى )فيناستريد ليست للاستخدام في المرأة(
مرض الكلي أو الإصابة
أمراض الكبد
سرطان البروستاتا
فعل غير عادي أو حساسية فيناسترايد أو الأدوية الأخرى ،والأطعمة ،والأصباغ أو المواد الحافظة

كيف ينبغي أن تأخذ هذا الدواء؟
اتخاذ فيناستريد أقراص عن طريق الفم .ابتلاع الأقراص مع لمياه شرب .يمكنك أن تأخذ هذا الدواء مع أو
بدون الطعام .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.
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 .إذا كنت لا تذكر حتى اليوم التالي ،أخذ جرعة ذلك اليوم
فقط .لا تأخذ جرعة مزدوجة أو إضافي.

ما قد تتفاعل مع هذا الدواء؟
بعض أدوية ضغط الدم
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ذكر الهرمونات )مثال :التستوستيرون(
رأي بالميتو
ويكمل يسوفلافونيس الصويا
أقول أخصائي الرعاية الصحية أو بريسكريبير عن جميع الأدوية الأخرى التي تتخذونها ،بما في ذلك
الأدوية غير وصفه طبية .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؟
عدم التبرع بالدم حتى  6أشهر على الأقل بعد الجرعة النهائية من فيناسترايد .سيؤدي هذا إلى منع
إعطاء فيناسترايد لأنثى حامل عن طريق نقل الدم.
الاتصال بأخصائي الرعاية الصحية أو بريسكريبير إذا لم يكن هناك أي تحسن في الأعراض الخاصة بك.
قد تحتاج إلى اتخاذ فيناستريد لمدة  6إلى  12شهرا للحصول على أفضل النتائج.
النساء الحوامل أو قد تحصل على الحوامل لا يجب التعامل مع أقراص فيناسترايد مكسورة أو سحقت؛
العنصر النشط يمكن أن تضر الجنين .إذا كان يأتي امرأة حامل في اتصال مع أقراص فيناسترايد
مكسورة أو سحقت أنها يجب أن تتحقق لها بريسكريبير أو الرعاية الصحية المهنية .لا يتوقع التعرض
لأقراص كله يسبب ضررا طالما أنها هي لا ابتلع.
فيناسترايد يمكن أن تتداخل مع الاختبارات المعملية بسا لسرطان البروستاتا .إذا كنت من المقرر
أن الاختبارات المعملية لسرطان البروستاتا ،أقول بريسكريبير أو الرعاية الصحية المهنية الخاصة
بك أن كنت تأخذ فيناسترايد.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من هذا الدواء؟
الآثار الجانبية التي عادة لا تتطلب العناية الطبية )التقرير الخاص بك بريسكريبير أو الرعاية
الصحية المهنية إذا كانت مواصلة أو مزعج(:
تكبير الثدي أو الرقة
طفح جلدي
الصعوبات الجنسية )وأقل قدرة على الحصول على انتصاب أو الرغبة الجنسية(
كمية صغيرة من السائل المنوي الإفراج أثناء ممارسة الجنس
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 بين  15و  30درجة ج ) 59و  86درجة  .(Fحماية من الضوء .الاحتفاظ بحاوية
مغلقة بأحكام .تخلص من أي دواء غير مستخدمة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.
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