انه ةروصلا ناكم

:ءاب نيس  -لاد

:مسالا

:ةيساسحلا

[ :وبرلا .لطر

:نزولا

)لعف در ديدش رطخ( معن ]

[

نودب ]

.نيلانيردالا مادختسا .ديدش لعف در جالعل )(  antihistaminesتاخاخبلا وا  bronchodilatorsىلع دمتعت ال :ةظحالم
:كلذل _________________________________________________________ :ةيساسحلل ادج لعفلا در ىلي اميف
.ضارعا ىال لمتحملا ةيساسحل ةببسملا لماوعلا لوانت ناك اذا اروف نيلانيردالا ءاطعا ةناخلا ] [
.ةحضاو ضارعا ةيا رهظت مل ول ىتح ديكاتلاب ةيساسحل ةببسملا لماوعلا لوانت اذا اروف نيلانيردالا ءاطعا ةناخلا ] [

ةطسوتم ضارعا
لدتعم GUT
ءايعالا وا نايثغلا

دلجلا
عادص ةليلق ايالخ
لدتعملا

:ىلي امم ىا
ةداح ضارعا مهيلع ترهظ

مفلا
مفلا كحلا

حشر وا ةكحو فنالا
سطعلا ,فنالا

مخضت ةيعالقلا ىمحلا
هافشلا وا ناسللا ريبك

ىف ةبوعص قلحلا شجا وا قلحلا
وا سفنتلا

علبلا

نم رثكا نم ةطسوتم ضارعا نم
.نيلانيردالا ,ماظنلا ةقطنم
دحاو ماظن نم ةطسوتم ضارعا نم
:هاندا تاداشرالا عبتا ,ةقطنملا

ىلا براض وا ىلاب بلق
,فيعض ضبن دلجلا ةقرزلا
نايثغ ةلاح هل تببس
,ةدمل فعضلاب ماع روعشو

وا
نم ضارعالا نم ةعومجم
.دسجلا ءاحنا فلتخم

.ةيحصلا ةياعرلا ىدوزم رما اذا  Antihistaminesنكميو 1.
.ةلجاع تالاصتا هيبنت ;صخشلا كلذ عم 2.

كشو ىلع ئيس ئشب رخا
,عوقولا
ةريحو قلق

لاعسلاو سفنتلا قيضو ةئرلا
ةرركتملا سفنتلا ةبوعصو

راود

ؤيقتلا راركت GUT
داحلا لاهسالاو

,دلجلا ءازا ةريثك ايالخ
هقارتحاو راشتناو

.نيلانيردالا ءاطعاو ضارعالا تءاس اذا .تارييغتلا بثك نع بقارت 3.
.روفلا ىلع نيلانيردا نقح 1.
ئراوطل نيبيجتسملا لصي امدنع نيلانيردالا هتاماهلا اهل جاتحت دق صخشلا زجنم ئراوطلا مقاط غالبا  911.مقرب 2.

ةيودالا  /تاعرج
:ةماع وا ةكراملا نيلانيردا

*
:نيلانيردالا ةعرج

[ ] 0.15 mg IM

[ ] 0.3 mg IM

:ةماع وا ةكراملا نيماتسيه داضم

:نيلانيردا دعب ةيفاضا ةيودا ءاطعا كرابتعا ىف عض
"
"

نيماتسيه داضم
( ةجرشحلا اذا  bronchodilatorةخاخب

*

ىلع ءاقلتسالا وا سولجلا مهعد ,ئقلا وا سفنتلا بعصلا نم ناك اذا  .ةئفدتلل نيقاسلا عفر صخش ىال تابث
.رخالا بناجلا

*

.ةعرج رخا دعب رثكا وا قئاقد  5ىلاوح نكمي نيلانيردالا نم ةيفاضا ةعرج لباقملا ضارعا وا ,ضارعالا نسحتت مل اذا

*

.ةلجاع تالاصتا بهات ةلاح

:ةعرجلا نيماتسيه داضم
ةجرشحلا اذا  bronchodilator:ةخاخب نم ,لاثملا ليبس ىلع( ىرخا
*

ضيرملا.لحولوERضارعاىلاضيرملالقن
.ةدوعلا ضارعا ببسب لقالا ىلع تاعاس عبرا ةدمل  ERلظت

عيقوتلا نذا ءايصوالا/نيدلاولا دحا وا ضيرملا

خيراتلا

عيقوتلا نذا  'dhcpبيبطلا
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خيراتلا

) KALEO USPنيلانيردا ةنقح( ® AUVI-Qمادختسا ةيفيك

3

ىجراخلا ةيضق نم  Auvi-Qةلازاب مق 1.
.رمحالا ةمالس جرخاف 2.
ىجراخلا ذخفلا طسو ىلع -Qدوسالا  Auviةياهن عض 3.
.ناوث  5ةدمل مقو ,ةوقب طغضا 4.
.ةئراطلا ةيبطلا ةدعاسملا ىلع لصحا و  911مقرب 5.

ناليام ,ىئاقلتلا حيتافملا )نيلانيردا( ®®EPIPEN EPIPEN JRمادختسا ةيفيك
.لقانلا نع ® Auto-Injectorرا وا ®  EpiPen EpiPenةلازاب مق 1.
.لفسال ريشي )ةربالا فرطب  orangeةضبق ىف ىئاقلتلا حيتافملا كسما 2.
.ميقتسم لكشب هبحس قيرط نع نمالا جارفالا قرزالا ةلازاب مق ,كديب 3.
' ".ةقطقط توص عمست ىتح ىجراخلا ذخفلا فصتنم ىف تابثب ىئاقلتلا حيتافملا ىلع طغضاو ةحوجرالا 4.
 3).و  2و  1ءطبب ةمهتلا( ناوث  3ةدمل هناكم ىف دقع 5.
.ناوث  10ةدمل نقحلا ةقطنم كيلدت ةلازاب مق 6.
.ةئراطلا ةيبطلا ةدعاسملا ىلع لصحا و  911مقرب 7.

3
4

ناليام ,ىئاقلتلا نقاح ®),راقعل نذا  EPIPENنيلانيردا نقح مادختسا ةيفيك
.لقانلا نع نيلانيردا ىئاقلتلا حيتافملا جرخا 1.
.لفسال ريشي )ةربالا فرطب  orangeةضبق ىف ىئاقلتلا حيتافملا كسما 2.
.ميقتسم لكشب هبحس قيرط نع نمالا جارفالا قرزالا ةلازاب مق ,كديب 3.
' ".ةقطقط توص عمست ىتح ىجراخلا ذخفلا فصتنم ىف تابثب ىئاقلتلا حيتافملا ىلع طغضاو ةحوجرالا 4.
 3).و  2و  1ءطبب ةمهتلا( ناوث  3ةدمل هناكم ىف دقع 5.
.ناوث  10ةدمل نقحلا ةقطنم كيلدت ةلازاب مق 6.
.ةئراطلا ةيبطلا ةدعاسملا ىلع لصحا و  911مقرب 7.

3
4

)®راقعل نذا  ADRENACLICKنيلانيردا نقح ستكرام لاتنموريفنا سكابميا ةكرش مادختسا ةيفيك
تاربتخملا ستكرام لاتنموريفنا سكابميا ةكرش ,ىئاقلتلا حيتافملا USP

5

.ةيامحلا نم نيلانيردا ىئاقلتلا حيتافملا جرخا 1.
.رمحا نالا ىرت :ةيفرطلا ةيطغالا لك بحسا 2.
.لفسال ريشي رمحالا فرطلا ةضبق ىف ىئاقلتلا حيتافملا كسما 3.
.ذخفلا ىلع ايدومع نوكي ثيحب ,ةجرد  90ةيوازب ىجراخلا ذخفلا فصتنم دض رمحالا فرطلا عض 4.
.ابيرقت ناوث  10ةدمل ذخفلا دض مزحب رارمتسالا عم لفسال طغضا 5.
.ناوث  10ةدمل ةقطنملا كيلدت ةلازاب مق 6.
.ةئراطلا ةيبطلا ةدعاسملا ىلع لصحا و  911مقرب 7.
:نقح عيمجلل ةمالسلا تامولعم ةرادالا
برقا ىلا اروف باهذلا نقح ماظن عوقو ةلاح ىف .ىجراخلا ذخفلا فصتنم فالخب نقح مسجلا نم ءزج ىا ىلا وا ىئاقلتلا حيتافملا سار ميلست وا عباصالاو ماهبالا عضت ال 1.
.ئراوطلا ةفرغ
.تاباصالا عنمل نقحلا ءانثاو لبق هناكم ىف هقاس ىف ,لافطالا راغص ىلا ةرادالاب ةمئاقلا ةلودلا تناك اذا 2.
.رمالا مزل اذا سبالملا لالخ نم ثب نكمي نيلانيردا 3.
.نقحلا دعب ةرشابم  911مقرب 4.
):خلا ,نيلانيردا ةراداو ىتاذلا نيلانيردا لمح دق ةيتاذلا ويام/رايا( تامولعملا/ىرخا تاهاجتا

.ةعرسب ءوست نا نكمي ةلدتعملا ضارعالا الا نكمي ال لعفلا در ىلع لئالد ىلوا .ةلجاع تالاصتا لبق صخشلا ةلماعم

ىرخالا ئراوطلا تالاصتا

 911مقرب  -ةلجاع تالاصتا
:ةقالعلا/مسالا :فتاه :ةقالعلا/مسالا

:فتاهلا :نايدراجلا/ءابالا :فتاه :ذاقنالا ةقرف :بيبط

:فتاهلا
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