دواء ™PAXLOVID
ﻣﻠﺧص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك )(CMI

ﺗﺣﺗوي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل .إذا ﻛﻧت ﻗﻠﻘًﺎ ﺑﺷﺄن ﺗﻧﺎول ھذا اﻟدواء ،ﻓﺗﺣدث إﻟﻰ طﺑﯾﺑك أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ.



ھذا اﻟدواء ﺟدﯾد أو ﯾﺳﺗﺧدم ﺑﺻورة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﻟذﻟك ،ﯾُرﺟﻰ اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ .راﺟﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل.

 .1ﻟﻣﺎذا أﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID؟
 PAXLOVIDﻋﺑﺎرة ﻋن دواء ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻗرﺻﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن؛ أﺣدھﻣﺎ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﻧﯾرﻣﺎﺗرﯾﻠﻔﯾر واﻵﺧر ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،رﯾﺗوﻧﺎﻓﯾر .ﯾُﺳﺗﺧدم
دواء  PAXLOVIDﻟﻌﻼج ﻣرض ﻛوﻓﯾد 19-ﻟدى اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻟﺧطر ﻣﺗزاﯾد ﻣن اﻟﺗﻘدم إﻟﻰ دﺧول اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو اﻟوﻓﺎة.
ﻟﻣزﯾ ٍد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻧظر اﻟﻘﺳم رﻗم  .1ﻟﻣﺎذا أﺗﻧﺎول PAXLOVID؟ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك.

 .2ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب أن أﻋرﻓﮫ ﻗﺑل ﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID؟
ﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻟﮫ إذا ﺳﺑﻖ أن ﻋﺎﻧﯾت ﻣن رد ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﻲ ﺗﺟﺎه دواء  PAXLOVIDأو أي ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك.
ﺗﺣدث إﻟﻰ طﺑﯾﺑك إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أي ﺣﺎﻻت طﺑﯾﺔ أﺧرى أو إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺻور ﻓﻲ وظﺎﺋف اﻟﻛﻠﻰ أو اﻟﻛﺑد .ﯾﺟب أﻻ ﺗﺗﻧﺎول دواء  PAXLOVIDﻣﻊ أدوﯾﺔ
آﺛﺎرا ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﺧطﯾرة أو ﻣﮭددة ﻟﻠﺣﯾﺎة أو ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻣل دواء .PAXLOVID
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻷن ھذه اﻷدوﯾﺔ ﻗد ﺗﺳﺑب ً
ت ﺣﺎﻣﻼً أو ﺗﺧططﯾن ﻟﻠﺣﻣل أو ﺗرﺿﻌﯾن رﺿﺎﻋﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﺗﺧططﯾن ﻟﻠرﺿﺎﻋﺔ.
أﺧﺑري طﺑﯾب اﻟدراﺳﺔ إذا ﻛﻧ ِ
ﻟﻣزﯾ ٍد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻧظر اﻟﻘﺳم رﻗم  .2ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب أن أﻋرﻓﮫ ﻗﺑل ﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID؟ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك.

 .3ﻣﺎذا ﻟو ﻛﻧت أﺗﻧﺎول أدوﯾﺔ أﺧرى؟
ﻗد ﺗﺗداﺧل ﺑﻌض اﻷدوﯾﺔ ﻣﻊ دواء  PAXLOVIDوﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﮫ.
ﺗرد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﮭذه اﻷدوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم رﻗم  .3ﻣﺎذا ﻟو ﻛﻧت أﺗﻧﺎول أدوﯾﺔ أﺧرى؟ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك.

 .4ﻛﯾف أﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID؟
ﺳﯾُﻘرر طﺑﯾﺑك ﻣﻘدار اﻟﺟرﻋﺔ ﻣن دواء  PAXLOVIDاﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ .وﺳﯾﻌﺗﻣد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻰ أم ﻻ.
ﯾﺟب ﺗﻧﺎول دواء ﻧﯾرﻣﺎﺗرﯾﻠﻔﯾر ﻣﻊ دواء رﯾﺗوﻧﺎﻓﯾر.
ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺳم رﻗم  .4ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID؟ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ.

 .5ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب أن أﻋرﻓﮫ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID؟
أﺷﯾﺎء ﯾﺟب ﻋﻠﯾك
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ

ت ﺣﺎﻣﻼً أو ﺗﺧططﯾن ﻟﻠﺣﻣل أو ﺗرﺿﻌﯾن رﺿﺎﻋﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﺗﻧوﯾن ﻋﻠﻰ اﻟرﺿﺎﻋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.
أﺧﺑري طﺑﯾﺑك إذا أﺻﺑﺣ ِ

أﺷﯾﺎء ﯾﺟب ﻋﻠﯾك
ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ

ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋن ﺗﻧﺎول ھذا اﻟدواء أو ﺗﻐﯾر اﻟﺟرﻋﺔ دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ طﺑﯾﺑك.
ﻻ ﺗﻌطﻲ دواﺋك ﻷي ﺷﺧص آﺧر ،ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﮫ ﻧﻔس اﻷﻋراض اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ.

اﻟﻘﯾﺎدة واﺳﺗﺧدام
اﻵﻻت

ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣددة ﻋن ﺗﺄﺛﯾر دواء  PAXLOVIDﻋﻠﻰ ﻗدرﺗك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة أو اﺳﺗﺧدام اﻵﻻت.

اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟدواء

ﻗُم ﺑﺗﺧزﯾن دواء  PAXLOVIDﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة أﻗل ﻣن  25درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ.

ﻟﻣزﯾ ٍد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻧظر اﻟﻘﺳم رﻗم  .5ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب أن أﻋرﻓﮫ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID؟ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك.

 .6ھل ھﻧﺎك أي آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ؟
ﻗد ﺗﺷﻣل اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻹﺳﮭﺎل ،أو اﻟﻘﻲء ،أو اﻟﺻداع ،أو ارﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم ،أو آﻻم اﻟﻌﺿﻼت ،أو ارﺗﺧﺎء اﻟﻌﺿﻼت ،أو ﺿﻌﻔﮭﺎ اﻟﻐﯾر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻣﺎرﯾن ،أو
ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗذوق ،أو اﻟﺷﻌور ﺑﻣذاق ﻣﻌدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔم.
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﺟب ﻓﻌﻠﮫ إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أي آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ،اﻧظر اﻟﻘﺳم رﻗم  .6ھل ھﻧﺎك أي آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ؟ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك.
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ﺗﺗﻌرض
ي آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻗد
ﯾﺧﺿﻊ ھذا اﻟدواء ﻟﻣراﻗﺑﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ .ﯾﺗﯾﺢ ھذا ﺳرﻋﺔ
ﱠ
ﱡ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﺟدﯾدة .ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﺧﻼل اﻹﺑﻼغ ﻋن أ ّ
ﻟﮭﺎ .ﯾﻣﻛﻧك اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ طﺑﯾﺑك ،أو ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ .www.tga.gov.au/reporting-problems

دواء ™PAXLOVID

اﻟﻣﺎدة )اﻟﻣواد( اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ :ﻧﯾرﻣﺎﺗرﯾﻠﻔﯾر ورﯾﺗوﻧﺎﻓﯾر

ھذا اﻟدواء ﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ أﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻟﻌﻼج ﻣرض ﻛوﻓﯾد 19-ﻟدى اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻟﺧطر ﻣﺗزاﯾد ﻣن اﻟﺗﻘدم إﻟﻰ دﺧول اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو اﻟوﻓﺎةُ .ﻣﻧﺣت ھذه
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى .وﻻ ﯾزال ﺗُﺟﻣﻊ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ.

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك )(CMI

ﺗوﻓر ھذه اﻟﻧﺷرة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭﻣﺔ ﺣول ﺗﻧﺎول دواء  .PAXLOVIDﯾﺟب
ﻋﻠﯾك أﯾﺿًﺎ اﻟﺗﺣدث إﻟﻰ طﺑﯾﺑك أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ إذا ﻛﻧت ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أي ﻣﺧﺎوف أو أﺳﺋﻠﺔ ﺣول ﺗﻧﺎول
دواء .PAXLOVID

أﯾن ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ھذه اﻟﻧﺷرة:ﻟﻣﺎذا أﺗﻧﺎول دواء
PAXLOVID؟
ﻟﻣﺎذا أﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID؟
ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب أن أﻋرﻓﮫ ﻗﺑل ﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID؟
ﻣﺎذا ﻟو ﻛﻧت أﺗﻧﺎول أدوﯾﺔ أﺧرى؟
ﻛﯾف أﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID؟
ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب أن أﻋرﻓﮫ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID؟
ھل ھﻧﺎك أي آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ؟
ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﻧﺗﺞ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 .1ﻟﻣﺎذا أﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID؟
ﯾﺣﺗوي دواء  PAXLOVIDﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﻔﻌﺎﻟﺗﯾن ﻧﯾرﻣﺎﺗرﯾﻠﻔﯾر
ورﯾﺗوﻧﺎﻓﯾر .ﯾُﺳﺗﺧدم دواء  PAXLOVIDﻟﻌﻼج ﻣرض ﻛوﻓﯾد 19-ﻟدى
اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻟﺧطر ﻣﺗزاﯾد ﻣن اﻟﺗﻘدم إﻟﻰ دﺧول اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو اﻟوﻓﺎة.

 .2ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب أن أﻋرﻓﮫ ﻗﺑل ﺗﻧﺎول دواء
PAXLOVID؟
ﺗﺣذﯾرات
ﻻ ﺗﺗﻧﺎول دواء  PAXLOVIDإذا:
•
•

ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎه ﻣﺎدة ﻧﯾرﻣﺎﺗرﯾﻠﻔﯾر و/أو رﯾﺗوﻧﺎﻓﯾر أو أي
ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھذه اﻟﻧﺷرة.
ﻻ ﺗﺗﻧﺎول دواء  PAXLOVIDإذا ﻛﻧت ﺗﺗﻧﺎول أﯾًﺎ ﻣن ھذه اﻷدوﯾﺔ .ﻗد
آﺛﺎرا ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﺧطﯾرة
ﯾُﺳﺑب ﺗﻧﺎول دواء  PAXLOVIDﻣﻊ ھذه اﻷدوﯾﺔ ً
أو ﻣﮭددة ﻟﻠﺣﯾﺎة أو ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻋﻣل دواء :PAXLOVID
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

دواء أﻟﻔوزوﺳﯾن ،ﻟﻌﻼج ﺗﺿﺧم اﻟﺑروﺳﺗﺎﺗﺎ
دواء راﻧوﻻزﯾن ،ﻟﻌﻼج أﻟم اﻟﺻدر اﻟﻣزﻣن )اﻟذﺑﺣﺔ اﻟﺻدرﯾﺔ(
دواء ﺑﯾﺛﯾدﯾن ،وﺑﯾروﻛﺳﯾﻛﺎم ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻷﻟم
دواء أﻣﯾودارون ،وﻓﻠﯾﻛﺎﯾﻧﯾد ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ أو ﺗﻐﯾﯾر ﻧظم اﻟﻘﻠب أو ﺧﻔض
ﺿﻐط اﻟدم
دواء ﻧﯾراﺗﯾﻧﯾب ،وأﺑﺎﻟوﺗﺎﻣﯾد ،وﻓﯾﻧﯾﺗوﻛﻼﻛس ،ﻟﻌﻼج أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻣن اﻟﺳرطﺎن
دواء ﻛوﻟﺷﯾﺳﯾن ،ﻟﻌﻼج اﻟﻧﻘرس
دواء ﻟوراﺳﯾدون ،وﻛﻠوزاﺑﯾن ﻟﻌﻼج ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ
دواء إﯾرﻏوﻣﺗرﯾن ،ﻟوﻗف اﻟﻧزﯾف اﻟﺣﺎد اﻟذي ﻗد ﯾﺣدث ﺑﻌد اﻟوﻻدة
أو اﻹﺟﮭﺎض أو إﻧﮭﺎء اﻟﺣﻣل
دواء ﺳﯾﻣﻔﺎﺳﺗﺎﺗﯾن ،ﻟﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛوﻟﺳﺗرول ﻓﻲ اﻟدم
أدوﯾﺔ ﺳﯾﻠدﯾﻧﺎﻓﯾل ،وأﻓﺎﻧﺎﻓﯾل ،وﻓﺎردﯾﻧﺎﻓﯾل ،وﺗﺎداﻻﻓﯾل ﻟﻌﻼج ﺧﻠل
اﻻﻧﺗﺻﺎب؛ دواء ﺳﯾﻠدﯾﻧﺎﻓﯾل ،ﻟﻌﻼج ارﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم ﻓﻲ اﻟرﺋﺗﯾن؛
دواء ﺗﺎداﻻﻓﯾل ،ﻟﻌﻼج ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﺑول ﺑﺳﺑب ﺗﺿﺧم اﻟﺑروﺳﺗﺎﺗﺎ
دواء دﯾﺎزﯾﺑﺎم ،ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻘﻠﻖ ،أو اﻟﮭﯾﺎج أو
اﻟﺗﺷﻧﺟﺎت اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ
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دواء ﻛﺎرﺑﺎﻣﺎزﯾﺑﯾن ،وﻓﯾﻧوﺑﺎرﺑﯾﺗﺎل ،وﻓﯾﻧﯾﺗوﯾن ﻟﻌﻼج اﻟﺻرع،
وﻣﻧﻊ اﻟﺗﺷﻧﺟﺎت ،واﻟﻧوﺑﺎت
دواء رﯾﻔﺎﻣﺑﯾﺳﯾن ،ﻟﻌﻼج اﻟﺳُل
ﻧﺑﺗﺔ ﺳﺎﻧت ﺟوﻧز )ﻧﺑﺎت اﻟﻌرن اﻟﻣﺛﻘوب( ،وھو ﻋﻼج ﻋﺷﺑﻲ
ﯾُﺳﺗﺧدم ﻟﻌﻼج اﻻﻛﺗﺋﺎب واﻟﻘﻠﻖ.

راﺟﻊ اﻟطﺑﯾب إذا:
•
•

ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ أو ﻋﺎﻧﯾت ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﻛﺑد.
ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ أو ﻋﺎﻧﯾت ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻰ.

أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻼج ،ﻗد ﺗﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺂﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ .وﻣن اﻟﻣﮭم
أن ﺗﻔﮭم ھذه اﻟﻣﺧﺎطر وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ .اﻧظر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم
رﻗم  .6ھل ھﻧﺎك أي آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ؟

اﻟﺣﻣل واﻟرﺿﺎﻋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ت ﺣﺎﻣﻼً أو ﺗﺧططﯾن ﻟﻠﺣﻣل أو ﺗرﺿﻌﯾن رﺿﺎﻋﺔ
أﺧﺑري طﺑﯾﺑكِ إذا أﺻﺑﺣ ِ
طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﺗﺧططﯾن ﻟﻠرﺿﺎﻋﺔ .ﯾﺟب أﻻ ﺗرﺿﻌﻲ طﻔﻠكِ رﺿﺎﻋﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ أﺛﻧﺎء
ﺗﻧﺎول دواء .PAXLOVID

 .3ﻣﺎذا ﻟو ﻛﻧت أﺗﻧﺎول أدوﯾﺔ أﺧرى؟
اﺧﺑر طﺑﯾﺑك أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ إذا ﻛﻧت ﺗﺗﻧﺎول أي أدوﯾﺔ أﺧرى ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي
أدوﯾﺔ أو ﻓﯾﺗﺎﻣﯾﻧﺎت أو ﻣﻛﻣﻼت ﻏذاﺋﯾﺔ ﺗﺷﺗرﯾﮭﺎ ﺑدون وﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ ﻣن
اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ أو اﻟﺳوﺑر ﻣﺎرﻛت أو ﻣﺗﺟر اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟك.
آﺛﺎرا ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﺧطﯾرة أو ﻣﮭددة ﻟﻠﺣﯾﺎة أو ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
ﻗد ﺗ ُﺳﺑب ﺑﻌض اﻷدوﯾﺔ ً
طرﯾﻘﺔ ﻋﻣل دواء  .PAXLOVIDوﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم رﻗم  .2ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب أن أﻋرﻓﮫ ﻗﺑل ﺗﻧﺎول
دواء PAXLOVID؟
دواء ﻓﯾﻧﺗﺎﻧﯾل ،وﻣﯾﺛﺎدون ،ﻟﻌﻼج اﻷﻟم
دواء دﯾﺟوﻛﺳﯾن ،ﻟﻌﻼج ﺑﻌض أﻣراض اﻟﻘﻠب
دواء ﻟﯾدوﻛﺎﯾﯾن ،ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ أو ﺗﻐﯾﯾر ﻧظم اﻟﻘﻠب
دواء أﻓﺎﺗﯾﻧﯾب ،وأﺑﯾﻣﺎﺳﯾﻛﻠﯾب ،وﺳﯾرﯾﺗﯾﻧﯾب ،وداﺳﺎﺗﯾﻧﯾب ،وﻧﯾﻠوﺗﯾﻧﯾب،
وإﻧﻛوراﻓﯾﻧﯾب ،وإﯾﺑروﺗﯾﻧﯾب ،وﻓﯾﻧﺑﻼﺳﺗﯾن ،وﻓﯾﻧﻛرﯾﺳﺗﯾن ،ﻟﻌﻼج أﻧواع
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺳرطﺎن
دواء ھﺎﻟوﺑﯾرﯾدول ،ورﯾﺳﺑﯾرﯾدون ،وﻛوﯾﺗﯾﺎﺑﯾن ،ﻟﻌﻼج ﺑﻌض
اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ
دواء رﯾﻔﺎروﻛﺳﺎﺑﺎن ،وارﻓﺎرﯾن ،ﻟﻌﻼج اﻟﺟﻠطﺎت اﻟدﻣوﯾﺔ أو اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ
دواء ﻻﻣوﺗرﯾﺟﯾن ،ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺷﻧﺟﺎت أو اﻻﺧﺗﻼﺟﺎت أو ﻋﻼﺟﮭﺎ
دواء أﻣﯾﺗرﯾﺑﺗﯾﻠﯾن ،وﻓﻠوﻛﺳﯾﺗﯾن ،وإﯾﻣﯾﺑراﻣﯾن ،وﻧورﺗرﯾﺑﻠﯾن،
وﺑﺎروﻛﺳﺗﯾن ،وﺳﯾرﺗراﻟﯾن ،ﻟﻌﻼج اﻻﻛﺗﺋﺎب
دواء ﻟوراﺗﺎدﯾن ،ﻟﻌﻼج اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
دواء أﺗوﻓﺎﻛوﯾن ،وﻛﻼرﯾﺛروﻣﯾﺳﯾن ،إورﯾﺛروﻣﯾﺳﯾن ،ورﯾﻔﺎﺑوﺗﯾن،
وﻛﯾﺗوﻛوﻧﺎزول ،وإﯾزاﻓوﻛوﻧﺎزوﻧﯾوم وﺳﻠﻔﺎت ،وﻓورﯾﻛوﻧﺎزول،
وإﯾﺗراﻛوﻧﺎزول ،ﻟﻌﻼج اﻟﻌدوى
دواء أﺗﺎزاﻧﺎﻓﯾر ،وداروﻧﺎﻓﯾر ،وإﯾﻔﺎﻓﯾرﻧز ،وﻓوﺳﺎﻣﺑرﯾﻧﺎﻓﯾر،
وﻣﺎراﻓﯾروك ،وﻧﯾﻔﯾراﺑﯾن ،وﺳﺎﻛﯾﻧﺎﻓﯾر ،وﺗﯾﺑﯾراﻧﺎﻓﯾر ،وراﻟﺗﯾﺟراﻓﯾر،
وزﯾدوﻓودﯾن ،وﺑﯾﻛﺗﯾﺟراﻓﯾر /إﻣﺗرﯾﺳﯾﺗﺎﺑﯾن /ﺗﯾﻧوﻓوﻓﯾر ،ﻟﻌﻼج ﻓﯾروس
ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
دواء ﺟﻠﯾﻛﺎﺑرﯾﻔﯾر/ﺑﯾﺑرﻧﺗﺎﺳﻔﯾر أو ﺳوﻓوﺳﺑوﻓﯾر /ﻓﻠﺑﺎﺗﺎﺳﻔﯾر/
ﻓوﻛﺳﯾﻼﺑرﯾﻔﯾر ،ﻟﻌﻼج اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻛﺑد "ﺳﻲ"
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دواء ﺳﺎﻟﻣﯾﺗﯾرول ،ﻟﻌﻼج ﺣﺎﻻت اﻟرﺋﺔ اﻟﺷدﯾدة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟرﺑو
وﻣرض اﻻﻧﺳداد اﻟرﺋوي اﻟﻣزﻣن )(COPD
دواء أﻣﻠودﯾﺑﯾن ،ودﯾﻠﺗﯾﺎزﯾم ،وﻓﯾﻠودﯾﺑﯾن ،وﻧﯾﻔﯾدﯾﺑﯾن ،ﻟﻌﻼج اﻟذﺑﺣﺔ
اﻟﺻدرﯾﺔ أو اﻧﺧﻔﺎض ﺿﻐط اﻟدم
دواء ﺑوﺳﻧﺗﺎن ،ورﯾوﻛﯾﻐوت ،ﻟﻌﻼج ارﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم ﻓﻲ اﻟرﺋﺗﯾن
دواء إﯾﺛﯾﻧﯾل وإﺳﺗرادﯾول ،ﻟﻌﻼج ﻧﻘص اﻟﮭرﻣوﻧﺎت أو ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل
دواء ﺳﯾﻛﻠوﺳﺑورﯾن ،واﯾﻔﯾروﻟﯾﻣوس ،وﺗﺎﻛروﻟﯾﻣوس ،وﺳﯾروﻟﯾﻣوس،
ﻟﺗﺛﺑﯾط ﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ
دواء أﺗورﻓﺎﺳﺗﺎﺗﯾن ،وروزوﻓﺎﺳﺗﺎﺗﯾن ،ﻟﺧﻔض اﻟﻛوﻟﺳﺗرول
دواء أﻟﺑرازوﻻم ،وﻣﯾدازوﻻم ،وزوﻟﺑﯾدﯾم ،ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻋﻠﻰ اﻟﻧوم
دواء ﺑوﺑروﺑﯾون ،ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻹﻗﻼع ﻋن اﻟﺗدﺧﯾن
دواء ﺑﯾﺗﺎﻣﯾﺛﺎزون ،وﺑودﯾزوﻧﯾد ،ودﯾﻛﺳﺎﻣﯾﺛﺎزون ،وﺑرﯾدﻧﯾزون ،وﻣﯾﺛﯾل
وﺑرﯾدﻧﯾزوﻟون ،وﺗراﯾﺎﻣﺳﯾﻧوﻟون ،ﻟﻌﻼج ﺣﺎﻻت اﻻﻟﺗﮭﺎب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ،أو اﻟرﺑو أو اﻹﻛزﯾﻣﺎ

اﺳﺗﺷر طﺑﯾﺑك أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ إذا ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﺄﻛدًا ﻣن اﻷدوﯾﺔ أو
اﻟﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧﺎت أو اﻟﻣﻛﻣﻼت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗؤﺛر
ﻋﻠﻰ دواء .PAXLOVID

 .4ﻛﯾف أﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID؟
ﻣﺎ ﻣﻘدار اﻟﺟرﻋﺔ اﻟواﺟب ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ
ﺳﯾُﻘرر طﺑﯾﺑك ﻣﻘدار اﻟﺟرﻋﺔ ﻣن دواء  PAXLOVIDاﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ
ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ .وﺳﯾﻌﺗﻣد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻰ أم ﻻ.
اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ھﻲ ﻗرﺻﺎن  150ﻣﻠﻎ ﻣن دواء ﻧﯾرﻣﺎﺗرﯾﻠﻔﯾر ﻣﻊ ﻗرص
واﺣد  100ﻣﻠﻎ ﻣن دواء رﯾﺗوﻧﺎﻓﯾر.
إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺻور ﻓﻲ وظﺎﺋف اﻟﻛﻠﻰ ،ﻓﻘد ﯾطﻠب ﻣﻧك طﺑﯾﺑك ﺗﻧﺎول
ﻗرص واﺣد ﻓﻘط  150ﻣﻠﻎ ﻣن دواء ﻧﯾرﻣﺎﺗرﯾﻠﻔﯾر ﻣﻊ ﻗرص واﺣد  100ﻣﻠﻎ
ﻣن دواء رﯾﺗوﻧﺎﻓﯾر.
وﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎول أﻗراص ﻣن دواء ﻧﯾرﻣﺎﺗرﯾﻠﻔﯾر ورﯾﺗوﻧﺎﻓﯾر ﻣﻊ اﻟطﻌﺎم أو ﺑدوﻧﮫ.
ﯾﺟب ﺗﻧﺎول دواء ﻧﯾرﻣﺎﺗرﯾﻠﻔﯾر ﻣﻊ دواء رﯾﺗوﻧﺎﻓﯾر.

 .5ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب أن أﻋرﻓﮫ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﺎول دواء
PAXLOVID؟
أﺷﯾﺎء ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ
ت ﺣﺎﻣﻼً أو ﺗﺧططﯾن ﻟﻠﺣﻣل أو ﺗرﺿﻌﯾن
أﺧﺑري طﺑﯾﺑكِ إذا أﺻﺑﺣ ِ
رﺿﺎﻋﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﺗﺧططﯾن ﻟﻠرﺿﺎﻋﺔ .اﺗﺻﻠﻲ ﺑطﺑﯾﺑكِ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور إذا
ت ﺣﺎﻣﻼً أﺛﻧﺎء ﺗﻧﺎول ھذا اﻟدواء.
أﺻﺑﺣ ِ
أﺷﯾﺎء ﯾﺟب ﻋﻠﯾك ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ
ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋن ﺗﻧﺎول ھذا اﻟدواء أو ﺗﻐﯾر اﻟﺟرﻋﺔ دون اﺳﺗﺷﺎرة طﺑﯾﺑك.
ﻻ ﺗﻌطﻲ دواﺋك ﻷي ﺷﺧص آﺧر ،ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﮫ ﻧﻔس اﻷﻋراض اﻟﺗﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ.

اﻟﻘﯾﺎدة واﺳﺗﺧدام اﻵﻻت
ﺗو َ
خ اﻟﺣذر ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎدة أو اﺳﺗﺧدام أي آﻻت أو أدوات ﺣﺗﻰ ﺗﻌرف ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر
دواء  PAXLOVIDﻋﻠﯾك.

ﺷرب اﻟﻛﺣول
ﻻ ﺗﺗوﻓر أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟدواء
ﻗُم ﺑﺗﺧزﯾن دواء  PAXLOVIDﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة أﻗل ﻣن  25درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ.
ﻗُم ﺑﺗﺧزﯾﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺑﺎرد وﺟﺎف ﺑﻌﯾدًا ﻋن اﻟرطوﺑﺔ أو اﻟﺣرارة أو أﺷﻌﺔ
اﻟﺷﻣس؛ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﺧزﯾﻧﮫ:
ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎم أو ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺣوض ،أو
ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎرة أو ﻋﻠﻰ ﺣواف اﻟﻧواﻓذ.

•
•

ﻻ ﺗﺗﻧﺎول ھذا اﻟدواء ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ.
اﺣﻔظﮫ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺑﻌﯾدًا ﻋن ﻣﺗﻧﺎول اﻷطﻔﺎل.

ﯾﺟب اﺑﺗﻼع اﻷﻗراص ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻋدم ﻣﺿﻐﮭﺎ أو ﻛﺳرھﺎ أو ﺳﺣﻘﮭﺎ.

اﻟﺗﺧﻠص ﻣن أي دواء ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ

ﻣﺗﻰ ﯾﺟب ﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID

إذا ﻟم ﺗﻌد ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﺎول ھذا اﻟدواء أو إذا اﻧﺗﮭت ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ،ﻓﺧذه إﻟﻰ أي
ﺻﯾدﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺧﻠص اﻵﻣن ﻣﻧﮫ.

ﺗﻧﺎول أﻗراص ﻣن دواء  PAXLOVIDﻛل  12ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻘرﯾﺑًﺎ
ﻛل ﺻﺑﺎح وﻣﺳﺎء .ﺳﯾﺳﺎﻋدك ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗذﻛر ﻣوﻋد ﺗﻧﺎول اﻟدواء.

إﻟﻰ ﻣﺗﻰ أﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID
ﯾﺟب ﺗﻧﺎول دواء  PAXLOVIDﻟﻣدة  5أﯾﺎم.
اﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﻧﺎول دواء  PAXLOVIDﺣﺗﻰ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻣن اﻟﻌﺑوة أو ﺣﺗﻰ
ﯾوﺻﻲ طﺑﯾﺑك.

إذا ﻧﺳﯾت ﺗﻧﺎول دواء PAXLOVID
إذا ﺣﺎن وﻗت اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ،ﻓﺗﺟﺎوز اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺎﺗﺗك وﺗﻧﺎول
ﺟرﻋﺗك اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﯾن وﻗﺗﮭﺎ.

 .6ھل ھﻧﺎك أي آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ؟
ﻗد ﺗﺣﺗوي ﺟﻣﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ ﻋﻠﻰ آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ .إذا ﻋﺎﻧﯾت ﻣن أي آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ،ﻓﺈن
ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﯾﻛون ﺑﺳﯾ ً
طﺎ وﻣؤﻗﺗًﺎ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻗد ﺗﺣﺗﺎج ﺑﻌض اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ
رﻋﺎﯾﺔ طﺑﯾﺔ.
اﻧظر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أدﻧﺎه ،وإذا ﻛﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺎﺳﺄل طﺑﯾﺑك أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ
إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أي أﺳﺋﻠﺔ أﺧرى ﺑﺷﺄن اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ.

اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ
اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ

إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺗﻘد أﻧك ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن دواء  ،PAXLOVIDﻓﻘد ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ
رﻋﺎﯾﺔ طﺑﯾﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ.

•
•
•
•
•

ﯾﺟب ﻋﻠﯾك ﻋﻠﻰ اﻟﻔور:

•

ﻻ ﺗﺗﻧﺎول ﺟرﻋﺔ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻟﺗﻌوﯾض ﺟرﻋﺔ ﻓﺎﺋﺗﺔ.

إذا ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن دواء PAXLOVID

•
•
•

اﻻﺗﺻﺎل ھﺎﺗﻔﯾًﺎ ﺑﻣرﻛز ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﻣوم
)ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟرﻗم  ،(13 11 26أو
اﻻﺗﺻﺎل ﺑطﺑﯾﺑك ،أو
ﺗوﺟﮫ إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟطوارئ ﻓﻲ أﻗرب ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻟك.

ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم
اﻟراﺣﺔ أو اﻟﺗﺳﻣم.
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ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب ﻓﻌﻠﮫ

اﻟﻘﻲء
اﻹﺳﮭﺎل
اﻟﺻداع
ﺿﻐط دم ﻣرﺗﻔﻊ
أﻟم ﻓﻲ اﻟﻌﺿﻼت ،أو ارﺗﺧﺎء أو ﺿﻌف ﻓﻲ
اﻟﻌﺿﻼت ﻏﯾر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻣﺎرﯾن
ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣذاق أو اﻟﺷﻌور ﺑﻣذاق ﻣﻌدﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻔم.

ﺗﺣدث إﻟﻰ طﺑﯾﺑك إذا
ﻋﺎﻧﯾت ﻣن أي ﻣن
ھذه اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ
وﻛﺎﻧت ﺗﻘﻠﻘك.

أﺧﺑر طﺑﯾﺑك أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ إذا ﻻﺣظت أي ﺷﻲء آﺧر ﻗد ﯾﺟﻌﻠك ﺗﺷﻌر ﺑﺄﻧك ﻟﺳت
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرام.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻗد ﺗﺣدث آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ أﺧرى ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ ھﻧﺎ ﻟدى ﺑﻌض
اﻷﺷﺧﺎص.

PAXLOVID pfcpaxlt30122

اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ

ﻣﺎ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗوزﯾﻊ دواء PAXLOVID

ﺑﻌد ﺣﺻوﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷورة اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﺷﺄن أي آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ،
ﯾﻣﻛﻧك اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ إدارة اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت
ﻋﻠﻰ  .www.tga.gov.au/reporting-problemsوﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن
اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ،ﯾﻣﻛﻧك اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول
ﺳﻼﻣﺔ ھذا اﻟدواء.

Pfizer Australia Pty Ltd

www.pfizermedinfo.com.au

ﺗﺄﻛد داﺋ ًﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﺣدث إﻟﻰ طﺑﯾﺑك أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻗﺑل أن ﺗﻘرر اﻟﺗوﻗف ﻋن ﺗﻧﺎول
أي ﻣن أدوﯾﺗك.

ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻧﺷرة ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر 2022

Sydney NSW
رﻗم اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ1800 675 229 :

 .7ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﻣﺣﺗوﯾﺎت دواء PAXLOVID
ﻗرص ﻣن دواء ﻧﯾرﻣﺎﺗرﯾﻠﻔﯾر
اﻟﻣﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
)اﻟﻣﺎدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ(

ﻧﯾرﻣﺎﺗرﯾﻠﻔﯾر

اﻟﻣواد اﻷﺧرى
)اﻟﻣواد ﻏﯾر اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ(

ﺳﻠﯾﻠوز دﻗﯾﻖ اﻟﺗﺑﻠور
ﻻﻛﺗوز أﺣﺎدي اﻟﮭﯾدرات
ﻛﺎرﻣﯾﻠوز اﻟﺻودﯾوم
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﺳﻠﯾﻛون اﻟﻐروي اﻟﻼﻣﺎﺋﻲ
ﺳﺗﯾرﯾل ﻓوﻣﺎرات اﻟﺻودﯾوم
ﻧظﺎم  Opadryاﻟﺗﻐﻠﯾف ﺑطﺑﻘﺔ رﻗﯾﻘﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ  05B140011ﺑﺎﻟون اﻟوردى.

ﻗرص رﯾﺗوﻧﺎﻓﯾر
اﻟﻣﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
)اﻟﻣﺎدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ(

رﯾﺗوﻧﺎﻓﯾر

اﻟﻣواد اﻷﺧرى
)اﻟﻣواد ﻏﯾر اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ(

ﻛوﺑوﻓﯾدون
ﻓوﺳﻔﺎت ھﯾدروﺟﯾن اﻟﻛﺎﻟﺳﯾوم
ﺳورﺑﯾﺗﺎن أﺣﺎدي اﻟﻠورات
ھﯾﺑروﻣﯾﻠوز
ﺳﯾﻠﯾﻛﺎ ﻏروﯾﺔ ﻻ ﻣﺎﺋﯾﺔ
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﺗﯾﺗﺎﻧﯾوم
ﺳﺗﯾرﯾل ﻓوﻣﺎرات اﻟﺻودﯾوم
ﻣﺎﻛروﻏول 400
ھﯾﺑروﻟوز
ﺗﻠك ﻣﻧﻘﻰ
ﻣﺎﻛروﻏول 3350
ﺑوﻟﯾﺳورﺑﺎت 80

أي ﻣن ھذه اﻟﻣﻛوﻧﺎت.
ﻻ ﺗﺗﻧﺎول ھذا اﻟدواء إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎه ّ

ﻛﯾف ﯾﺑدو دواء PAXLOVID
ﻗرص ﻧﯾرﻣﺎﺗرﯾﻠﻔﯾر ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗرص ﻣﻐﻠف ﺑطﺑﻘﺔ رﻗﯾﻘﺔ ﺑﯾﺿﺎوي اﻟﺷﻛل
وردي اﻟﻠون ﻣﻧﻘوش ﻋﻠﯾﮫ ﻛﻠﻣﺔ " "PFEﻣن ﺟﮭﺔ و" "CL3ﻣن اﻟﺟﮭﺔ
اﻷﺧرى.
ﻗرص رﯾﺗوﻧﺎﻓﯾر ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗرص ﺑﯾﺿﺎوي ﻣﻐﻠف ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺑﯾض ﯾﻣل إﻟﻰ
اﻷﺑﯾض اﻟﻔﺎﺗﺢ ﯾﺣﻣل ﺷﻌﺎر  Abbottو"."NK
ﺻﺎ ﻓﻲ ﺧﻣس
ﯾﺗوﻓر دواء  PAXLOVIDﻓﻲ ﻋﻠﺑﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ  30ﻗر ً
ﺷراﺋط  PA/Al/PVC/Alﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻼﻣﺔ "اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﺻﺑﺎﺣﯾﺔ" و"اﻟﺟرﻋﺔ
اﻟﻣﺳﺎﺋﯾﺔ" ﻟﻸﻗراص اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﻛل ﺻﺑﺎح وﻛل ﻣﺳﺎء.

رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻷﺳﺗراﻟﻲ
دواء .AUST R 377572 :PAXLOVID
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