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 دليل الدواء

 سكارات ديكستروأمفيتامين

 اسبارتات األمفيتامين أحادية الهيدرات،

 (MAS-ERكبريتات ديكستروأمفيتامين، كبسوالت طويلة األمد كبريتات األمفيتامين )كبسوالت 

قبل أن تبدأ أنت أو يبدأ طفلك في تناولها وفي كل مرة تعيد تعبئتها. قد تكون هناك معلومات  MAS-ERكبسوالت ب المرفقاقرأ دليل الدواء 

 . MAS-ERأو عالج طفلك بـ كبسوالت  المعالججديدة. ودليل الدواء هذا ال يحل محل التحدث مع طبيبك 

 ؟MAS-ERما هي أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن كبسوالت 

 واء منبههي د MAS-ERكبسوالت 

 وقد تم اإلبالغ عما يلي مع استخدام األدوية المنبهة.

 مشاكل متعلقة بالقلب:  -1

  المرضى الذين لديهم مشاكل أو عيوب في القلب لدىالموت المفاجئ 

 السكتة الدماغية والنوبات القلبية لدى البالغين 

 ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب  

 القلب أو ضغط دم مرتفع أو تاريخ عائلي لهذه المشكالت. في لديك أو لدى طفلك أية مشاكل في القلب أو تشوهات تأخبر طبيبك إذا كان

 .MAS-ERكبسوالت ببدء المشاكل القلب قبل في ما يتعلق بيتعين على طبيبك أن يفحصك أو يفحص طفلك بعناية 

ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل منتظم خالل فترة العالج بكبسوالت في ما يتعلق بيجب على طبيبك أن يفحصك أو يفحص طفلك 

MAS-ER. 

 عندطفلك أية عالمات على مشاكل في القلب مثل ألم في الصدر أو ضيق في التنفس أو إغماء لدى أو لديك نت ااتصل بطبيب على الفور إذا ك

 .MAS-ERأخذ كبسوالت 

 مشاكل عقلية )نفسية(:  -2

 جميع المرضى

  جديد أو أسوأ، ومشاكل في التفكيرسلوك 

  مرض ثنائي القطب جديد أو أسوأ 

  سلوك عدواني أو عداء جديد أو أسوأ 

 لألطفال والمراهقين

 أعراض ذهانية جديدة )مثل سماع أصوات، واعتقاد بأشياء ليست حقيقية، االرتياب( أو أعراض هوس جديدة 

 

 النتحار أو مرض ثنائي القطب أو اكتئاب.يتعلق باأو عن تاريخ عائلي  مشاكل عقلية لديك أو لدى طفلك، ةأخبر طبيبك عن أي

، MAS-ERأعراض نفسية جديد أو تفاقم أو مشاكل مع أخذ كبسوالت  ةقم باستدعاء طبيبك على الفور إذا كانت لديك أو لدى طفلك أي

 .أو االرتيابخصوصا رؤية أو سماع األشياء غير الحقيقية أو االعتقاد في أشياء ليست حقيقية، 

 رينود( ظاهرة ذلك في بما الطرفية، الوعائية )األمراض والقدمين اليدين أصابع في الدموية الدورة مشاكل  -3

 ة أو األلم دوبربالتنميل أو ال القدمين أو اليدين أصابع شعرت 

 حمراألإلى  رزر األإلى  شاحبال اللون منأصابع اليدين أو القدمين  تتغير قد 

 .قدميك أو يديك أصابع في الحرارة لدرجة الحساسية أو الجلد، لون تغير وأ ألم وتنميل أ طفلكلدى  أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

أصابع اليدين أو القدمين عند تناول كبسوالت  على تظهرجروح غير مبررة  ةأي طفلكلدى  أو لديك تكان إذا الفور على بطبيبك اتصل

MAS-ER. 

 ؟MAS-ERكبسوالت  هي ما

 نقص لعالج ستخدمي. طبية وصفةمرة واحدة يوميا بيؤثر على الجهارز العصبي المركزي، يتم أخذه  منشطدواء  يه MAS-ERكبسوالت 

 ADHD} . MAS-ER) النشاط فرطو االنتباه
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 .ADHDنقص االنتباه فرط النشاط في حاالت  في المفرط والنشاط االندفاع وتقليل االنتباه رزيادة على MAS-ERكبسوالت  تساعد قد

 .العالجات من غيره أواإلرشاد  يشمل قدوالذي  ADHDـ ل الكلي العالج برنامج من كجزء MAS-ERكبسوالت ينبغي استخدام 

عتمادية اال إلى ؤديت أو استخدامها يساء أن يمكن األنه (CH) الفدرالية الحكومة من للرقابة خاضعة غير MAS-ERكبسوالت 

كبسوالت  عن التخلي أو بيعقد يؤذي . تعاطيال وسوء االستخدام سوء لمنع آمن مكان في MAS-ERكبسوالت ب فظتاح. )اإلدمان(

MAS-ER ،للقانون مخالفهو و اآلخرين. 

أو دواء  الكحول على اإلدمان أوتعاطي  إساءةمن إ - مضى وقت أي في - عائلي( تاريخ مكلديكان  )أو طفلك أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر

 .الشارع أدوية أو طبية وصفةب
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 ؟MAS-ERيتناول كبسوالت  أن ينبغي ال الذيمن 

 :طفلك أو أنت كنت إذا MAS-ERتناول كبسوالت  ينبغي ال

 الشرايين تصلب أو القلب في مرض من تعاني 

 متوسط إلى شديد ،الدم ضغطفي  ارتفاع كلدي 

 الدرقية لغدةفي ا نشاط فرط كلدي 

 في العين اءالزرقالمياه  مشكلة كلدي 

  الزائدة ةحركال أو متوترقلق أو 

 المخدرات تعاطي من تاريخ كلدي 

  أوأحادي األمين  وكسيديزاأل مثبطاتمن  لالكتئاب ا  مضاد ا  دواء الماضية يوما 14 ـال غضون فيتناولت  أوتتناول MA0I 

 األخرى المنشطة األدوية على فعل رد كل كان أو حساسية،أو لديك  حساس 

 .سنوات 6 من أقلبجيل  األطفال على MAS-ERكبسوالت  ة تأثيرسادرتم ت لم

 تالحاال كل عنك أو طبيب طفلك طبيبأخبر  ،MAS-ERكبسوالت تناول ب البدء قبل. طفلكل أو لكمناسبة  كونت ال قد MAS-ERكبسوالت 

 :ذلك في بما عائلي( تاريخ )أو الصحية

 الدم ضغط ارتفاع أو القلب وتشوهات القلب في مشاكل 

 االكتئاب أو القطب ثنائي مرضأو ال الهوسأو  الذهان ذلك في "بما عقلية مشاكل 

 توريت متالرزمة أو الالإرادية التشنجات 

 الكلىالكبد أو  في مشاكل 

 الدرقية الغدة مشاكل 

 الكهربي  الدماغرسم  اتموجب طبيعية غير تجربة أو النوبات(EEG) 

 والقدمين اليدين أصابع في الدموية الدورة في مشاكل 

 .الطبيعي رضاعاإلتقومين ب أو لحمل، ينتخططأو  حامال طفلك أو أنت كنت إذا طبيبك يأخبر

 األخرى؟ األدوية مع MAS-ERكبسوالت ناول ت يمكنهل 

 والمكمالت والفيتامينات طبيةغير ال اتوصفبالو طبيةال اتوصفالاألدوية ب ذلك في بما طفلك أوتتناولها أنت  التي األدوية كل عن طبيبك أخبر

 إلى األخرى األدوية جرعةقد تحتاج  أحياناو. خطيرة جانبية آثار في وتتسبب األدويةبعض  مع تتفاعل قد MAS-ERكبسوالت ف العشبية

 .MAS-ERكبسوالت عند تناول  تعديل

 :تتناولون طفلك أوأنت  كنت إذا طبيبكوبشكل خاص أخبر  .أخرى أدوية مع MAS-ERكبسوالت  ناولتباإلمكان  كان إذا ماطبيبك  قرريس

 مجموعة األوكسيديز أحادي األمين أو  ذلك في بما لالكتئاب مضادة أدويةMA0I 

 للذهان المضادة األدوية 

 مخدرةال األلمتسكين  األدوية 

 الليثيوم 

 النوبات أدوية 

 الدم )تليين( ترقيق أدوية 

 الدم ضغط أدوية 

 المعدة حمض أدوية 

 االحتقان مضادات على تحتوي التي الحساسية أو البرد أدويةأ 

 .والصيدلي لطبيبلعرضها على ا معك األدوية قائمةواحتفظ ب. طفلكو أنتتتناولها  التي األدوية اعرف
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 (تتمة) دليل الدواء

 سكارات ديكستروأمفيتامين

 اسبارتات األمفيتامين أحادية الهيدرات،

 (MAS-ERكبريتات ديكستروأمفيتامين، كبسوالت طويلة األمد كبريتات األمفيتامين )كبسوالت 
 

 .أوالا  طبيبك لىإ التحدث دون كبسوالت MAS ERوأنت تتناول  جديد، دواء أيأ بدت ال

 ؟MAS-ERتناول كبسوالت  ينبغي كيف

  تناول كبسوالتMAS-ER تصبح مناسبة لك أو لطفلك حتى الجرعةضبط  كلطبيبيمكن . الوصفة الطبيةحسب  بالضبط 

 كبسوالت  تناولMAS-ER كبسوالت  .أوال تستيقظ عندما الصباح في يوميا واحدة مرةMAS-ER فهي . إطال  ممتد كبسولة هي

 .اليوم طوال الجسم في الدواء طلقت

  ابتلع كبسوالتMAS-ER رشقم بو افتحهفا كبسولة،ال ابتالع ستطيعت ال طفلك أو أنت كنت إذا. األخرى السوائل أو الماء معة لامك 

 سوائل أو ماء شربةهذا ب اتبع. الفور على مضغ بدون والدواء التفاح خليط من كل ابتالعقم ب. من عصير التفاح ملعقةالدواء على 

 .الكبسولة داخل دواءال أو كبسولةال سحقت أو أبداا ال تمضغ . أخرى

  كبسوالت باإلمكان تناولMAS-ER طعامال بدون أو مع 

 كبسوالت ب العالجطبيبك  يوقف قد آلخر، وقت منMAS-ER أعراض من للتأكد الوقت من لفترة ADHD. 

 أثناء تناول كبسوالت  الدم وضغط والقلب لدمل منتظميقوم طبيبك بفحص  قدMAS-ER . األطفال بشكل  وورزن طولويتعين أخذ

 الفحوص. هذه في مشكلة وجدت إذا MAS-ERكبسوالت ب العالج وقفويمكن . MAS-ERكبسوالت متكرر أثناء تناول 

 كبسوالت  منجرعة كبيرة  طفلك أو أنتتناولت  إذاMAS-ER . احصل أو الفور، على ومالسم مركزب أو الطبيبباالتصال بفقم 

 .الطوارئ حاالت في العالج على

 ؟MAS-ERـ كبسوالت ل المحتملة الجانبية اآلثار هي ما

 .هاعنالمبلغ  النفسيةالقلبية و المشاكل عن معلومات على للحصول "؟MAS-ERكبسوالت  عن امعرفته يجب التي المعلومات أهم "ماانظر 

 :األخرى الخطيرة الجانبية اآلثار تشمل

 األطفالعند  والورزن( )الطول النمو تباطؤ 

 نوباتال من تاريخالمرضى الذين لديهم لدى  رئيسي وبشكل ،نوباتال 

 الرؤية وضوح عدم أو رابصاإلفي  تغييرات 
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 :الشائعة الجانبية اآلثار تشمل

 الصداع 

 الشهية قلة 

 المعدة مآال 

 ةالعصبي 

 النوم صعوبة 

 المزاج تقلب 

 الورزن فقدان 

 الدوخة 

 الفم جفاف 

  القلب ضرباتتسارع  

 .خطيرة أخرى بأنشطة القيام أو القيادة على القدرةفي  MAS-ERكبسوالت قد تؤثر 

 .السيارةامتنع عن قيادة و أالمزعجة  جانبيةال ثاربعض اآل طفلكلدى  أولديك  نتاك إذا طبيبك مع تحدث

 .المعلومات من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك سألا. الممكنة الجانبيةلآلثار  كاملة قائمة ليست هذه

 :على والعقاقير غذيةاأل دارةإل الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك. الجانبية اآلثار حول الطبية المشورة على للحصول كطبيباتصل ب

 1-800-FDA-1088. 

 ؟MAS-ERكبسوالت  تخزينجب ي كيف

 كبسوالت  تخزينقم بMAS-ER (.مئوية درجة 30-15) فهرنهايت درجة 86-59 الغرفة، حرارة درجة في آمن مكان في 

 كبسوالت  حفظتMAS-ER األطفال متناول عنبعيداا  األدوية وجميع. 

 MAS-ERكبسوالت  عن عامة معلومات

 ال .لها وصفت لمحالة ل MAS-ERكبسوالت ال تستخدم  .الدواءدليل  في المدرجة غير أخرى ألغراض األحيان بعض في األدوية توصف

 مخالف للقانون. األمر، وهو يضرهم هذا قدف. حتى لو كانت لديهم نفس الحالة آخرين، ألشخاص MAS-ERكبسوالت  تعطي

أن  يمكنك. طبيبك مع تحدث ،المزيد من المعلوماتالحصول على ذا أردت إ. MAS-ERكبسوالت  عن المعلومات أهم لخصالدواء هذا ي دليل

 المعلومات، من لمزيدو. الصحية الرعاية في للعاملين المكتوبة MAS-ERكبسوالت  حول معلومات على للحصول الصيدلي أو طبيبك سألت

 .2872-08-1.888لألدوية على رقم طيفع ون الطبية في شركة ؤالش بقسم االتصال أيضا يمكنك
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 ؟MAS-ERفي كبسوالت  المكونات هي ما

سكارات ديكستروأمفيتامين واسبارتات األمفيتامين أحادية الهيدرات وكبريتات ديكستروأمفيتامين، كبسوالت طويلة األمد  :الفعالة المكونات

 كبريتات األمفيتامين كبسوالت طويلة األمد

 السكر،حمض كو بوليمر وأبادري بيج وكريات وميثاكريليك  وهيدروكسيبروبايل ميثيل سيليولورز جيالتين كبسوالت :غير الفعالةالمكونات 

. التيتانيوم أكسيد وثاني كوشير، والجيالتين ،تناوللل صالحة أحبارعلى  الجيالتين كبسوالتتحتوي . ثالثي غيثيل السيتراتو التلكو

ي عل حتوي أيضا  و مملغ 30م وملغ 25م وملغ 20 كبسوالت. 2رقم  أرزر  FD&C احتواؤه أيضا مملغ 15م وملغ 10 ،مملغ 5 كبسوالتوال

 األصفر الحديدالحديد األحمر. وأكسيد  أكسيد

  KY 41042 فلورنسا، ،ش. ذ. م. م. يراشتصنيع 
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