Zanaﬂex

زانافليكس
زانافليكس عامة تستخدم لعلاج تشنجات العضلات .يمكن استخدامه
أيضا للمساعدة في علاج إصابات النخاع الشوكي والتصلب المتعدد.
قد تختلف الأسعار قليلا عند الدفع.
zanaﬂex 2mg * 30

 $39.95اشتري الآن

zanaﬂex 2mg * 60

 $74.95اشتري الآن

zanaﬂex 2mg * 90

 $104.95اشتري الآن

zanaﬂex 2mg * 120

 $129.95اشتري الآن

zanaﬂex 2mg * 180

 $179.95اشتري الآن

zanaﬂex 2mg * 360

 $349.95اشتري الآن

وصف

الكمبيوتر اللوحي هيدروكلوريد Tizanidine
ما هو هذا الدواء؟
تيزانيديني يساعد على تخفيف تشنجات العضلات .يمكن استخدامه للمساعدة في علاج إصابات
النخاع الشوكي والتصلب المتعدد.

ماذا يجب أن أقول بلدي مزود الرعاية الصحية قبل أن هذا الدواء؟
أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:
أمراض الكلي
أمراض الكبد
انخفاض ضغط الدم
اضطراب عقلي
فعل غير عادي أو حساسية على  ،tizanidineالأدوية ،اللاكتوز )حبة فقط( ،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 كامل من الماء .يأخذ هذا الدواء على معدّة فارغة ،على الأقل  30دقيقة
قبل أو ساعتين بعد الطعام .لا تأخذ بالطعام إلا إذا كنت تتحدث مع طبيبك .تناول الدواء على فترات
منتظمة .لا تأخذ الدواء أكثر مما يوجه .لا تتوقف عن أخذ إلا بناء على مشورة الطبيب .فجأة وقف الدواء
يمكن أن يكون خطيرا جداً.
التحدث إلى طبيب الأطفال الخاص بك فيما يتعلق باستخدام هذا الدواء في الأطفال.
قد يكون لها رد فعل أقوى المرضى أكثر من  65سنة وتحتاج إلى جرعة أصغر.
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 .تأخذ إذا تقريبا وقت للجرعة القادمة ،إلا أن جرعة .لا تأخذ
جرعة مزدوجة أو إضافي.
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ما قد تتفاعل مع هذا الدواء؟
لا تأخذ هذا الدواء مع أي من الأدوية التالية:
السيبروفلوكساسين
الكلونيدين
فلوفوكسامين
جوانابينز
جوانفاسيني
عن
كما أن هذا الدواء قد تتفاعل مع الأدوية التالية:
الاسيكلوفير
الكحول
مضادات
باكلوفين
الباربيتيورات مثل الفينوباربيتال
البنزوديازيبينات
سيميتيدين
فاموتيدين
الهرمونات الأنثوية ،مثل الإستروجين أو البروجستينات وحبوب
أدوية لارتفاع ضغط الدم
الأدوية لعدم انتظام ضربات القلب
أدوية للألم مثل الكودايين والمورفين والهيدروكودون
أدوية للنوم
روفيكوكسيب
بعض المضادات الحيوية مثل  ،levoﬂoxacinاوفلوكساسين
تكلوبيدين
زيليوتون
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؟
قد تحصل على النعاس أو الدوار .محرك الأقراص ،واستخدام الآلات ،أو فعل أي شيء يحتاج اليقظة العقلية
حتى تعرف كيف يؤثر هذا الدواء لك .لا الوقوف أو الجلوس بسرعة ،خاصة إذا كنت مريض كبار السن .وهذا
يقلل من خطر نوبات الدوار أو الإغماء .الكحول قد تتداخل مع تأثير هذا الدواء .تجنب المشروبات
الكحولية.
قد تحصل على فمك الجاف .وقد يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر أو مص الحلوى الصلبة ،وشرب
الكثير من الماء .اتصل بطبيبك إذا كانت المشكلة لا تذهب بعيدا ً أو شديدة.

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
عدم وضوح الرؤية
نوبات إغماء
الهلوسة
الغثيان أو القيء
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العصبية
احمرار ,تقرحات أو تقشير أو تخفيف الجلد ،بما في ذلك داخل الفم
ألم ضربات القلب أو خفقان القلب أو الصدر بطيئة أو غير النظامية
اصفرار الجلد أو العينين
الآثار الجانبية عادة لا تتطلب عناية طبية )تقرير للطبيب أو الرعاية الصحية المهنية إذا كانت
مواصلة أو مزعج(:
الدوخة
النعاس
جفاف الفم
التعب أو الضعف
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  .(Fتخلص من أي دواء غير مستخدمة بعد
تاريخ انتهاء الصلاحية.
الكلمات
شراء  Zanaﬂexالأمارات العربية المتحدة ,شراء  Zanaﬂex 2 mgفي جزيره العرب السعودية ,أمر Zanaﬂex
الإنترنت في المملكة العربية السعودية Zanaﬂex ,تسليم سريع ,عام  Zanaﬂexعلى الانترنت,
الرخيصة  Zanaﬂexالإمارات العربية المتحدة أون لاين ,شراء  Zanaﬂexالعربية السعودية ,شراء Zanaﬂex
الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة ,شراء  Zanaﬂexعلى الانترنت بدون وصفة طبيةZanaﬂex ,
البدائل ,شراء  Zanaﬂexالفجيرة , Zanaﬂexللبيع ,شراء  Zanaﬂexالدمام Zanaﬂex ,الصيدليات على
الإنترنت ,رخيصة  Zanaﬂexعلى الانترنت السعودية جزيره العرب Zanaﬂex ,الإمارات العربية المتحدة
أون لاين ,شراء  Zanaﬂexجدة ,شراء  Zanaﬂexالرياض ,شراء  zanaﬂex 2mg * 60في السعودية جزيره العرب,
شراء  Zanaﬂexمكة ,شراء  Zanaﬂexأ ّم القيوين ,شراء  Zanaﬂexالهفوف ,شراء  Zanaﬂexليلة وضحاها,
 Zanaﬂexأقراص الإنترنت الإمارات العربية المتحدة Zanaﬂex ,حبوب منع الحمل ,شراء  Zanaﬂexعلى
الانترنت ماستر كارد ,شراء  Zanaﬂexالطائف ,شراء  zanaﬂex 2mg * 90في السعودية جزيره العرب,
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