
  ).Levothyroxine(لكتروكسين ا - لمؤخرًا بالنسبة  توجهكم نشكركم على

  .القرص سحق/أنكم ترغبون بتلقي معلومات حول تفتيت من ذلك أفهم

  )١( .SPC، المنتجحول مواصفات  للطبيب نشرة المعلومات اإلسرائيلية

  :قة التاليةذات العال تشمل المعلومات SPC كما تعلمون أن المعلومات اإلسرائيلية للطبيب

  معلومات سريرية

  الجرعة الدوائية واإلعطاء

أقراص تيروكسين وال يجوز  سحق/بسبب النقص في المعلومات، من غير المستحسن تفتيت
من المفضل تناول أقراص . خط للشطرب الغير معلمةشطر أقراص تيروكسين إلى نصفين 

  .تيروكسين على معدة خاوية

  تحذيرات ووسائل الحذر

جرعة دوائية مالئمة من تيروكسين تستند على تقييم . وكسين مؤشر عالجي ضيقتير-لإن 
يتطلب أثناء فترة المعايرة األولية، . بالفحوص المخبريةسريري ومراقبة وظائف الغدة الدرقية 

تجنب حاالت فرط الجرعة أو نقص من أجل إجراء معايرة حذرة للجرعة الدوائية ومراقبة 
داخلي التيروكسين تشبه مالمح كثيرة لالنسمام الدرقي ط جرعة األعراض لفرإن  .الجرعة
  .المنشأ

                                                                                   حركية الدواء
                           االمتصاص                                                                                        

ندما يتم تناول خاصة ع ومتغير، كاملتيروكسين بعد اإلعطاء الفموي هو غير إن امتصاص 
  .الكمية الممتصة تزداد في حاالت الصومإن . امالقرص مع الطع

   ) ۲(نشرة معلومات للمستهلك 

أو شطر القرص إلى  سحق/ال يجوز تفتيت. يجب بلع الدواء مع القليل من الماء. ال يجوز المضغ
  .يوصى بتناول الدواء على معدة خاوية. نصفين

  والمكافئ الحيوي الكيماوي الثبات

، لكن أثناء الفحوص مسحوقة/ة حول أقراص متفتتةليست هناك معطيات ثبات خاص
أن  إيضاحنتيجة لذلك تم . فحوص االنحالل، فإن األقراص انحلت في محاليل مائية/التحليلية

التي أدخلت حاالً إلى الماء وتم تناولها مباشرة بعد تحضير مثل  المسحوقة/األقراص المتفتتة
دقيقة بدرجة حرارة  ٤٥مثالً، (لفترة زمنية ما  من الناحية الكيماويةهذه المزائج هي ثابتة 

لتروكسين دعم فقط الثبات الكيماوي ألقراص ات بحوذتنا معطيات التياللذلك، ). الغرفة
تناول إضافة لذلك، يجب الحرص على . مباشرة قبل االستعمال في الماء المسحوقة/المتفتتة

  .المحددةكامل الجرعة 

  



  وجهة نظر سريرية

ال توصي  Aspen شركةقيل سابقًا، من المهم الذكر أنه على الرغم من أن  على ضوء كل ما
أي انحراف و. األقراص، فمن المعروف أن هناك حاالت يقومون فيها بفعل ذلك بسحق/بتفتيت

. الطبيب المعالج )وجهة نظر( المستحضر هي من إجتهادالمذكورة في نشرة عن المعلومات 
المذكورة في نشرة ص بطريقة مختلفة عن المعلومات يجب دراسة القرار بإعطاء األقرا

  .لمريض ال يتلق الجرعة الدوائية بكاملهاأن ا لمستحضر مقابل الخطورة بعدم إعطاء عالج أوا

ن أحد التطلعات األكثر أهمية في عالج فرط الدرقية هو المواظبة في إعطاء إ، كما تفهمون
جرعة مات لليتطلب مالء ، ونتيجة لذلكالدرقيةلوظائف الغدة  ةالمنتظم جراء الفحوصاالدواء و
  .الدوائية

  .ذات قيمة هي آمل أن هذه المعلومات

  .بمعلومات إضافيةلمساعدة انستطيع  كناإذا  مجددًا الرجاء، ال تترددوا في السؤال

  مع فائق االحترام،

  خدمة المعلومات الطبية

  aspenglobal@professionalinformation.co.uk: لكتروني للمعلومات الطبيةالبريد األ

  +٤٤ ۱٧٤٨ ٨۲٨ ٣٧٩أو ) مجّانًا(۱٨٠٩ ٢١٢ ٨٣٢: خط مباشر لخدمة المعلومات الطبية بإسرائيل

  :مراجع

١-  Israeli Eltroxin, Summary of Product Characteristics, Perrigo on behalf of Aspen (Aug 2010)  

٢-   Israeli Eltroxin, Patient Information Leaflet, Perrigo on behalf of Aspen (Mar 2010)  

د هو باللغة هي غير ملزمة، والنص المحدِّو بواسطة عامل خارجي ترجمةهذه الأجريت 
  . اإلنكليزية

    

  


