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)Lyrica®( Pregabalin
لماذا يوصف هذا الدواء؟
•
•

لعالج األلم الناتج عن تلف األعصاب (ألم األعصاب) واأللم العضلي الليفي (اليبروميالجيا) .يعمل  Pregabalinعن طريق إخماد
إشارات األلم المرسلة من خالل الجهاز العصبي في الجسم
للنوم أو القلق ،عند استخدامه لعالج األلم لدى من يعانون من صعوبات النوم أو القلق.

كيف ينبغي استخدام هذا الدواء؟
•
•
•

•
•
•

 Pregabalinيأتي في كبسوالت بالتركيزات التالية 25 :ملغ 50 ،ملغ 75 ،ملغ 150 ،ملغ 225 ،ملغ ،و  300ملغ( .ال يغطي
التأمين الحكومي لألدوية في أونتاريو الكبسوالت تركيز  225ملغ)

وعادة ما يؤخذ عن طريق الفم مرتين أو  3مرات في اليوم ،كل يوم في نفس الوقت
لتقليل اآلثار الجانبية ،سيقوم طبيبك بوصف  Pregabalinبجرعة منخفضة وزيادة الجرعة ببطء .تناول الجرعة األولى في الليل
أفضل
 oالجرعة المستهدفة المعتادة إلدارة األلم هي  450 - 300ملغم /يوم (على سبيل المثال 150 ،ملغ مرتين أو ثالث مرات
في اليوم) .الجرعة القصوى من  Pregabalinهي  600ملغ  /يوم
يمكن أن تؤخذ مع الطعام أو بدونه
 Pregabalinليس "من مسكنات األلم" التي يجب أخذها كلما اشتد األلم أو إلدارة األوجاع البسيطة واآلالم .بل ينبغي أن يؤخذ
 Pregabalinبانتظام وفقا ألوامر الطبيب لمساعدتك على السيطرة على األلم على المدى الطويل
ال تتوقف فجأة عن تناول دواء  Pregabalinدون التحدث إلى طبيبك .يمكن أن يؤدي التوقف المفاجئ لهذا الدواء إلى قلة النوم ،أو
الغثيان أو الصداع أو القلق أو التعرق أو اإلسهال .إذا لم تعد هناك حاجة إلى تناول  Pregabalinلسبب ما ،فإن طبيبك سيقلل
الجرعة تدريجيا.

متى يبدأ مفعول هذا الدواء؟
•
•

على الرغم من خصائص  Pregabalinفي تخفيف األلم ،التي يمكن أن تكون قد الحظتها في غضون يوم  -يومين من بدء العالج،
إال أن االستفادة تتحقق على األرجح في غضون  4- 3أسابيع من بدء العقار.
عندما تُزاد الجرعة ببطء لتقليل األعراض الجانبية ،قد يستغرق وقتا أطول للوصول إلى الجرعة المستهدفة وتخفيف األلم  /التحسن
الوظيفي.

ما خطر التفاعالت الدوائية مع Pregabalin؟
 Pregabalinلديه فرصة ضئيلة للتسبب في تفاعالت دوائية .ومع ذلك ،قد يكون هناك تأثير إضافي عند تناوله مع أدوية أخرى تسبب
النعاس أو الدوخة (على سبيل المثال  benzodiazepinesأو المواد األفيونية).

ما هي التدابير االحترازية الخاصة التي يجب أن أتبعها؟
•

•

تحدث مع طبيبك قبل استخدام  Pregabalinإذا كانت لديك أي من المشكالت الصحية التالية:
 oأمراض الكلى (يتم التخلص من  Pregabalinمن الجسم عن طريق الكلى .إذا كنت تعاني من مشكالت في الكلى،
ستستخدم جرعات أقل من )Pregabalin
 oفشل القلب االحتقاني
وجود حمل أو رضاعة طبيعية أو من احتمال وجود حمل في القريب العاجل
عندما تجرب  Pregabalinألول مرة ،فمن األفضل أن تنتظر حتى يتأقلم جسمك مع هذا الدواء الجديد أو مع تغيير الجرعة قبل
قيادة السيارات أو تشغيل اآلالت.
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•

النعاس المفرط وضعف التنسيق يمكن أن يحدث عند تناول  Pregabalinمع الكحول .فمن األفضل تجنب الكحول أثناء تناول
.Pregabalin

ماذا أفعل إذا نسيت جرعة؟
•
•

ُخذ الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها إال إذا اقترب موعد الجرعة التالية .في هذه الحالة ،أهمِ ل الجرعة الفائتة و ُخذ باقي الجرعات
في موعدها.
ال تأخذ جرعتين معا لتعويض جرعة فاتت.

ما هي اآلثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟
يمكن لجميع األدوية أن تسبب آثارا جانبية يمكن أن تتراوح بين الخفيفة والشديدة .اآلثار الجانبية األكثر شيوعا لدواء :Pregabalin
• النعاس ،الدوخة ،صعوبة التركيز /االنتباه
• جفاف الفم  استخدام العلكة أو اللبان الخالي من السكر /أو غسول الفم  lozengesأو  ®Bioteneللمساعدة في الحد من
الجفاف
• تورم في القدمين أو أسفل الساقين يحدث في  ٪16 - 4من المرضى الذين يتناولون Pregabalin
• زيادة الوزن يحدث في  ٪9 - 2من المرضى الذين يتناولون Pregabalin
• عدم وضوح الرؤية
بعض اآلثار الجانبية ،مثل النعاس والدوخة ،تميل إلى التحسن /التعافي خالل  6 - 4أسابيع مع استمرار عالج  .Pregabalinولكن

بعض اآلثار الجانبية ،مثل تورم القدمين /الساقين وزيادة الوزن ،تعتمد على الجرعة ،مما يعني أنها تحدث مع الجرعات العالية من
 Pregabalinأكثر من الجرعات المنخفضة.
أبلغ طبيبك على الفور إذا الحظت:
• تغييرات في التوازن (مثل عدم االتزان أو السقوط)
• تقلبات جديدة في المزاج ،أو سوء المزاج ،أو تغيرات سلوكية أو عاطفية ،أو أصبح لديك أفكار إيذاء الذات عند تناول
.Pregabalin
تذكر أن طبيبك قد وصف هذا الدواء ألنه رأى أن فائدته أكبر من خطر آثاره الجانبية .كثير ممن يستخدمون هذا الدواء ال يعانون من آثار
جانبية خطيرة.

ما هي ظروف التخزين الالزمة لهذا الدواء؟
•
•
•

إبقاء هذا الدواء في العلبة ،التي جاء فيها ،مغلقة بإحكام وبعيدة عن متناول األطفال.
تخزين في حرارة الغرفة ،بعيدا عن الحرارة الزائدة /الرطوبة (وليس في المطبخ أو الحمام).
إذا أوقف الطبيب الخاص بك  Pregabalinفي أي وقت في المستقبل ،أعِد ما تبقى من الدواء إلى الصيدلي للتخلص السليم من
الدواء.

