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زيلوبريم
زيلوبريم عامة يستخدم في علاج كثير من أعراض النقرس ،بما في ذلك
الهجمات الحادة ،التوفه )جمع بلورات حمض البوليك في الأنسجة ،خاصة
حول المفاصل( وتدمير مشتركة والحجارة حمض اليوريك .الوبيورينول
يعمل عن طريق الحد من إنتاج حمض اليوريك في الجسم ،وبالتالي منع
بلورات من تشكيل.
قد تختلف الأسعار قليلا عند الدفع.
zyloprim 100mg * 30

 $20.99اشتري الآن

zyloprim 100mg * 60

 $38.99اشتري الآن

zyloprim 100mg * 90

 $53.99اشتري الآن

zyloprim 100mg * 120

 $77.99اشتري الآن

zyloprim 100mg * 180

 $107.99اشتري الآن

zyloprim 100mg * 360

 $199.99اشتري الآن

zyloprim 300mg * 30

 $29.99اشتري الآن

zyloprim 300mg * 60

 $54.99اشتري الآن

zyloprim 300mg * 90

 $74.99اشتري الآن

zyloprim 300mg * 120

 $89.99اشتري الآن

zyloprim 300mg * 180

 $129.99اشتري الآن

zyloprim 300mg * 360

 $249.99اشتري الآن

وصف

الوبيورينول الكمبيوتر اللوحي
ما هو هذا الدواء؟
الوبيورينول هو مانع إنزيم يخفض مستويات عالية من حمض اليوريك في الجسم بتقليل الكمية
المنتجة .يتم استخدامه لعلاج مرض النقرس وأنواع معينة من حصى الكلي .كما يستخدم هذا الدواء لمنع
مستويات عالية من حمض اليوريك في المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي للسرطان .الخلايا
السرطانية التي تدمر مع العلاج بالإفراج عن كميات كبيرة من حمض اليوريك إلى مجرى الدم.

ماذا يجب أن أقول بلدي مزود الرعاية الصحية قبل أن هذا الدواء؟
أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:
أمراض الكبد
أمراض الكلي
مرض السكري
ارتفاع ضغط الدم
الوجبات الغذائية غير عادية )مثل حمية التجويع(
فعل غير عادي أو حساسية الوبيورينول أو الأدوية الأخرى ،والأطعمة ،والأصباغ أو المواد الحافظة
حاملا أو تحاول الحصول على الحوامل
الرضاعة الطبيعية

كيف ينبغي أن تأخذ هذا الدواء؟
يأخذ هذا الدواء عن طريق الفم عادة مرة واحدة يوميا بعد وجبة لتقليل المعدة بالضيق ،أو حسب توجيهات
الطبيب .فمن الأفضل شرب كوب كامل من الماء مع كل جرعة وأخرى على الأقل  8أكواب ) 8أوقية .كل( يوميا
في حين أخذ هذا الدواء لمنع الكلي الحجارة من تشكيل .إذا كنت تعمل على تقييد كمية السائل ،استشر
طبيبك للحصول على مزيد من الإرشادات .الطبيب قد توجهك أيضا على كيفية تقليل الحموضة في
البول )مثل تجنب كميات كبيرة من حامض الأسكوربيك أو فيتامين )ج(( .الجرعة يستند على الحالة
الصحية الخاصة بك واستجابة للعلاج .استخدم هذا الدواء بانتظام للحصول على أكبر قدر من الفائدة
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من ذلك .تذكر أن اعتبر في نفس الوقت كل يوم .لعلاج النقرس ،قد يستغرق عدة أسابيع لهذا الدواء
ليكون لها تأثير.

ماذا لو افتقد جرعة؟
إذا كنت افتقد جرعة ،اعتبر حالما تتذكر .إذا كان في الوقت قريب من الجرعة التالية ،تخطي الجرعة
الفائتة واستئناف جدول الجرعات المعتادة الخاصة بك .عدم مضاعفة الجرعة اللحاق بالركب.

ما قد تتفاعل مع هذا الدواء؟
لا تأخذ ذلك بما يلي:
ديدانوزين
قد تتفاعل أيضا مع:
بعض المضادات الحيوية )أموكسيسيلين ،الأمبيس ّ
لين(
بعض الأدوية الربو )الامينوفيلين ،الثيوفيلين(
الازاثيوبرين
"سيولة الدم" )مثل وارفارين(
تشلوربروباميدي
السيكلوسبورين
مركابتوبيورين
وسلفينبيرازون
"حبوب الماء" )مثلاً ،المدرات الثيازيديه مثل هيدروكلوروثيازيد(
أقول أخصائي الرعاية الصحية أو بريسكريبير عن جميع الأدوية الأخرى التي تتناولها ،بما في ذلك
الأدوية غير وصفه طبية ،والمكملات الغذائية ،ومنتجات 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؟
هذا الدواء قد تجعلك النعاس؛ استخدام الحذر الانخراط في الأنشطة التي تتطلب اليقظة مثل القيادة أو
استخدام الآلات .الكحول قد يقلل فعالية هذا الدواء .الحد من المشروبات الكحولية .ينبغي استخدام هذا
الدواء فقط عند الضرورة أثناء الحمل .مناقشة المخاطر والمنافع مع طبيبك .الوبيورينول يمر إلى
حليب الثدي .استشر طبيبك قبل أن الرضاعة الطبيعية.
وقد واجهت زيادة في عدد الهجمات ملطخ بالدم لعدة أسابيع إلى أشهر بعد بدء تشغيل هذا الدواء بينما
الجسم تتخلص من زيادة حمض اليوريك .الوبيورينول ليست الأم المخلص .لتخفيف الألم ،تواصل
اتخاذ الخاص بك الأدوية الموصوفة للهجمات ملطخ بالدم )على سبيل المثال ،كولشيسين،
آيبوبروفين ،الاندوميتاسين( حسب توجيهات الطبيب.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من أخذ هذا الدواء؟
الآثار الجانبية التي يجب عليك إبلاغ  prescriberأو الرعاية الصحية المهنية أسرع:
سهلة النزيف/كدمات
علامات للعدوى )مثل الحمى والحلق المستمرة(
تغيير كمية البول
الجلد أو العينين متﻻقية
ألم في المعدة شديد/البطن
استمرار الغثيان/القيء/نقص الشهية
البول الداكن
التعب غير عادية
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فقدان الوزن غير عادية
الآثار الجانبية التي عادة لا تتطلب العناية الطبية )التقرير الخاص بك بريسكريبير أو الرعاية
الصحية المهنية إذا كانت مواصلة أو مزعج(:
اضطراب في المعدة
الغثيان
الإسهال
طعم غير عادية
الهجمات ملطخ بالدم الحاد
النعاس
هذه القائمة قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.

حيث يمكن أن تبقى دوائي؟
تبقى بعيدا ً عن متناول الأطفال.
تخزين المنتج في درجة حرارة الغرفة بين  77-59درجة فهرنهايت ) 25-15درجة مئوية( بعيدا ً عن الضوء
والرطوبة .لا تخزن في الحمام .إبقاء جميع الأدوية بعيدا ً عن الأطفال والحيوانات الأليفة.
الكلمات
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