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معلومات المريض

الموترجين أكتافيس

لعالج داء الصرع

معلومات هامة
إذا عانيت من أعراض الطفح الجلدي أو الحمى و تورم الوجه أو األنفلونزا عند بدء التداوي بعقار
الموترجين أكتافيس ،فيتعين عليك عندئذ االتصال بطبيبك على الفور حيث تشير هذه األعراض في
بعض الحاالت النادرة إلى اإلصابة بالمضاعفات الجانبية .لمزيد من المعلومات ،انظر النشرة الخاصة
بمعلومات المريض داخل العبوة.

كيفية استخدام عقار الموترجين أكتافيس:
تجنب تناول عقار الموترجين أكتافيس إال وفق إرشادات طبيبك.
إذا كنت في ريب من كيفية استخدامه ،التمس مشورة طبيبك أو
الصيدلي .يبدأ التداوي عادةً بجرعة صغيرة ويمكن زيادة هذه
الجرعة تدريجيًا فيما بعد.
قد تستغرق بعض الوقت حتى تتعرف على مقدار الجرعة األمثل
بالنسبة لك .يجب تناول األقراص كاملة في الوقت ذاته من اليوم.
يمكنك تناول عقار الموترجين أكتافيس مع الطعام أو بدونه .إذا كنت
تتناول أقراص قابلة للذوبان ،يمكنك بلعها جميعًا مع القليل من الماء
أو مضغها أو إذابتها في الماء.
تناول دائ ًما الجرعة الكاملة من الدواء بحسب إرشادات طبيبك.
تجنب تناول جز ًءا من القرص على اإلطالق.

ما المدة التي ينبغي أن يستمر عليها العالج؟
سيحدد لك طبيبك المدة التي ينبغي أن يستمر عليها عالجك .من
الضروري أال تتوقف عن التداوي دون االتصال بطبيبك .قد يؤدي
التوقف المفاجئ عن التداوي بعقار الموترجين أكتافيس إلى خطورة
زيادة عدد النوبات المرضية .إذا توقف عالجك ألي سبب كان ،فعندئذ
ينبغي تقليل الجرعة تدريجيًا بحسب ما يرد في المذكرة الطبية التي
تتلقاها من طبيبك.

ما الذي ينبغي عل ّي فعله إذا نسيت
تناول الدواء؟
تجنب تناول مزيدًا من األقراص لتعويض الجرعة
الفائتة .إذا نسيت تناول الدواء ،التمس المشورة من
طبيبك حول كيفية استئناف العالج .وهذا ضروري
للغاية إذا انقضى وقت طويل منذ الجرعة
األخيرة.

ماذا يتعين عل ّي فعله إذا تناولت جرعة مفرطة من
عقار الموترجين أكتافيس؟
إذا تناولت جرعة مفرطة من عقار الموترجين أكتافيس ،أو إذا تناول
طفل العقار بالخطأ ،يتعين عليك االتصال فورًا بالطبيب أو المشفى
أو الصيدلية أو مركز المعلومات والسموم (اتصل برقم  )112لتقييم
المخاطر والتماس المشورة.
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ما هي األعراض الجانبية األكثر شيو ًعا؟

الحمل والرضاعة

قد يؤدي عقار الموترجين أكتافيس كغيره من األدوية إلى اإلصابة
باألعراض الجانبية ولكن ليس بالضرورة أن يصاب جميع من يتداوى
به بتلك األعراض .وتتضمن األعراض الجانبية التي تعتبر ”شائعة
للغاية” وتصيب أكثر من واحد من كل عشرة مرضى ً
كل من الطفح
الجلدي أو الصداع أو الدوار أو النعاس أو الخمول أو عدم التناسق
إضافة إلى اإلصابة بتغيم الرؤية .ويمكن في أغلب األحيان تجنب
اإلصابة بهذه األعراض الجانبية من خالل زيادة تناول الدواء تدريجيًا.

ت تتناولين دواء الموترجين أكتافيس .ومن
Tقد يتأثر الجنين إذا كن ِ
ت
ث ّم ،كوني على اتصال دائم بطبيبك اللتماس المشوره إذا كن ِ
حبلى أو تخططين للحمل خالل فترة التداوي
ب التوقف
ت حبلى ،تجن ِ
بالعقار .وإذا أصبح ِ
عن التداوي بالعقار دون التماس المشورة
ً
أول من الطبيب.

لمزيد من المعلومات حول األعراض الجانبية ،انظر النشرة الخاصة
بمعلومات المريض داخل هذه العبوة.

هل يمكنني تناول أدوية أخرى؟
قد يتغير تأثير دواء الموترجين أكتافيس وقد تزداد مخاطر اإلصابة
باألعراض الجانبية إذا كنت تتناول بعض األدوية األخرى في الوقت
ذاته .ويمكنك التعرف عليها من خالل نشرة معلومات المريض داخل
العبوة .كن على اتصال دائم بطبيبك إلخباره بما إذا كنت تتناول أو
تناولت مؤخرًا أية أدوية أخرى .وتتضمن تلك األدوية ً
كل من األدوية
التي تباع بدون وصفة طبية ،والعالجات الطبيعية.

هل يمكنني قيادة السيارة؟
قد يؤدي الموترجين أكتافيس إلى
الشعور بالدوار وازدواج الرؤية.
ومن ث ّم ،ال تقود السيارة وكذلك
ال تق ِدم على تشغيل الماكينة إذا
شعرت بأنك لست على ما يرام.
أنت المسؤول عن تحديد ما إذا
كانت حالتك تسمح لك بتشغيل
موتور السيارة أو القيام بعمل
يتطلب منك توخي الحذر .ومع
ذلك ،تذكر أنك إذا كنت مصابًا بالصرع ،فال يمكنك قيادة السيارة إال إذا
مر عام كامل دون التعرض لنوبات مرضية.

هل يمكنني تناول الكحول؟
ال توجد قيود محددة فيما يتعلق بتناول الكحوليات ما خال التوصيات
العامة التي تقضي بتوخي الحذر من تناول جرعات مفرطة من الكحول
خاصةً إذا كنت تعاني من الصرع.

قد يتغير مستوى عقار الموترجين
أكتافيس في الدم خالل فترة الحمل.
منك طبيبك إجراء
ومن ث ّم ،قد يطلب ِ
اختبارات الدم على نحو منتظم بغية فحص
مستوى عقار الموترجين أكتافيس
ولذلك قد يتغير مقدار الجرعة إذا
اقتضى األمر.
يُف َرز عقار الموترجين أكتافيس في
لبن األم إال أن غالبية األمهات يمكنهن
مواصلة إرضاع أطفالهن .بإمكانك
التحدث مع طبيبك حول مخاطر التداوي
بالعقار خالل فترة الرضاعة ومزاياه.
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