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معلومات المريض

توبيراميت أكتافيس

لعالج داء الصرع

معلومات هامة
•أمراض العين خاصةً الزرق.

ُرجى االتصال بالطبيب أو الدكتور الصيدلي أو الممرضة قبل تناول
توبيراميت أكتافيس إذا كنت تعاني من اآلتي:
•أمراض الكلى خاصةً حصوات الكلى أو الغسيل الكلوي.

•أمراض النمو.
•إذا كنت تتبع نظا ًما غذائيًا مرتفع الدهن (نظام غذائي مولد
للكيتون).

•اضطرابات في الدم أو سوائل الجسم (حماض استقالبي).
•أمراض الكبد.
•أمراض الوزن.

تحتوي أقراص توبياميت أكتافيس  50مجم و 100مجم و 200مجم
المغلفة بالفلم على مادة الليستين (زيت الصويا) .تجنب تناول هذا
الدواء إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه الفول السوداني أو الصويا.

كيفية استخدام عقار توبيراميت أكتافيس:
تجنب تناول عقار توبيراميت أكتافيس إال وفق إرشادات طبيبك .إذا كنت في
ريب من كيفية استخدامه ،التمس مشورة طبيبك أو الطبيب 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.
ً
كامل .تجنب تناول جز ًءا من القرص
يجب تناول عقار توبيراميت أكتافيس
على اإلطالق .تجنب مضغ األقراص حيث إنها قد تؤدي إلى الشعور بمذاق
مر .يمكنك تناول األقراص قبل أو أثناء أو عقب الوجبة الغذائية .تناول
كمية وفيرة من السوائل خالل اليوم لتجنب تكون حصوات الكلى عند تناول
عقار توبيراميت أكتافيس.

ما المدة التي ينبغي أن يستمر عليها العالج؟
سيحدد طبيبك معك المدة التي ينبغي أن يستمر عليها عالجك .من الضروري
أال تتوقف عن التداوي دون االتصال بطبيبك .قد يؤدي التوقف المفاجئ عن
التداوي بعقار توبيراميت 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 تحصل عليها من طبيبك.

ماذا يتعين عل ّي فعله إذا تناولت جرعة مفرطة من
عقار توبيراميت أكتافيس؟

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.

التمس المشورة الطبية على الفور .اصطحب معك علبة الدواء.
قد تشعر بالنعاس أو التعب أو اضطراب الحركات الجسدية أو بعض
المشاكل في الوقوف والجلوس والمشي وقد تشعر بالدوار نظرًا
النخفاض ضغط الدم أو اضطراب نبضات القلب أو التشنج.
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ما هي األعراض الجانبية األكثر شيو ًعا؟

هل يمكنني تناول الكحول؟

قد يؤدي عقار توبيراميت أكتافيس كغيره من األدوية إلى اإلصابة
باألعراض الجانبية ولكن ليس بالضرورة أن يصاب جميع من يتداوى
به بتلك األعراض .تتضمن األعراض الجانبية ”األكثر شيوعًا” والتي
تصيب واحدًا فأكثر من كل عشرة ً
كل من فقدان الوزن أو اإلحساس
بوخز في الذراعين والرجلين ،أو الخمول أو النعاس والدوار والغثيان
واإلرهاق واإلحباط.

ينبغي عليك توخي الحذر عند تناول الكحوليات ألنها قد تؤدي إلى
تقويض أثر دواء توبيراميت أكتافيس .تحدث مع طبيبك حول هذا
األمر.

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

هل يمكنني تناول أدوية أخرى؟
قد يتغير تأثير دواء توبيراميت 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 تصاب بدوار وإرهاق ومشكالت
في الرؤية أثناء التداوي بعقار
توبيراميت أكتافيس .لذا ،ال تقود
السيارة وال تقم بتشغيل المعدات
أو الماكينات دون مشورة الطبيب.
ومع ذلك ،تذكر أنك إذا كنت
مصابًا بالصرع ،فال يمكنك قيادة
السيارة إال إذا مر عام كامل دون
التعرض لنوبات مرضية.

الحمل والرضاعة
ت حبلى أو مرضعة ،أو كنت تنتوين
إذا كن ِ
التمس المشورة
للحمل،
تخططين
أو
الحمل
ِ
من طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.
سيقرر طبيبك ما إذا كان بإمكانك تناول عقار
توبيراميت أكتافيس .كغيره من األدوية التي
تعالج الصرع ،هناك خطورة على الجنين إذا
تناولت الحبلى هذا الدواء خالل فترة الحمل.
تأكد من الفهم التام لمخاطر التداوي بعقار
توبيراميت أكتافيس ومزاياه للعالج من
الصرع خالل فترة الحمل.
إذا تناولت دواء توبيراميت أكتافيس
أثناء فترة الرضاعة ،يجب إخبار طبيبك
ت أية تغيرات
بأسرع وقت ممكن إذا الحظ ِ
غير طبيعية على طفلك.
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