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  مقدم الرعاية الفاضل،
 .      ربما يكون قد تعرض لـ           هذا المريض

المستخدمة في العالج  المضادات الحيويةب ن أولى الخيارات العالجيةدوكسيسايكلين أو سيبروفلوكساسين م دواء يُعتبر
د الوقائي ما بعليخضع للعالج هذا المريض حالة الصحة العامة  هيئة مت. قيّ لمسبب مرضي بعد التعرض ما ئيوقاال

  ، أو تولي زمام عملية العالج.مناسبوقائي عالج ونحتاج لمساعدتكم في وصف  التعرض لمسبب مرضي،
  

  هيئة:في  بعد التعرض لمسبب مرضي تلقى هذا المريض عالًجا وقائيًا      في يوم
  (التاريخ)  

  
  عن طريق الفمجم لم 100دوكسيسايكلين      فميق العن طرجم لم 500سيبروفلوكساسين     لم يتلقى مضاًدا حيويًا  

  أيام 10مرتان يوميًا لمدة         أيام 10مرتان يوميًا لمدة 
  

  
 

 

 الجزء األول

حساسية ضد مصاب بالمريض 
  ودوكسيسايكلين 

  لالستعمال الطبي فقط

 ضد حساسيةمصاب ب 
 .أيًضاسيبروفلوكساسين 

كمية تكفي لمدة  وصفمع  ،للمريض مضادًا حيويًا بديًال  ِصف، 1انظر الجدول 
 أيام. 10

 يتلقى تيزانيدين 
  س).(زانافليك

رة. قلل جرعة بسبب التداخالت الدوائية الخطيسيبروفلوكساسين يمنع استعمال 
 1 انظر الجدول رقم أوالمخاطر ة لتقليل مدة الوقايتيزانيدين أو أوقفه أثناء 

 كمية تكفي لعشرة أيام. صفبديل، مع وحيوي مضاد إليجاد 
 عضلي ال وهنمصاب بمرض ال

 .وبيلال
(من تحذيرات الصندوق في تفاقم الضعف العضلي سيبروفلوكساسين قد يتسبب 

إليجاد المضاد الحيوي البديل  1 . انظر الجدول رقممن الحكمة تجنبه) -األسود
 ،جم بالفملم 500(سيبروفلوكساسين  فِص  أوكمية تكفي لعشرة أيام  صفمع و

  بعناية. أيام) وراقب الحالة 10مرتان يوميًا لمدة 
 مع أمراض  سيبروفلوكساسينلالمناسبة واحسب الجرعة  2انظر الجدول رقم  .لديه مرض كلوي

 .كمية تكفي لعشرة أيام للمريض فوِص  ،الكلى
  نوباتب إلصابةمن الديه تاريخ 

 . صرع/تشنجية
 ِصف. بنوبات تشنجية اإلصابةمن احتمالية سيبروفلوكساسين يزيد 

 الحالة، راقبأيام) و 10جم بالفم، مرتان يوميًا لمدة لم 500(بروفلوكساسين يس
صف كمية تكفي لعشرة بديل، مع و حيويمضاد  إليجاد 1انظر الجدول رقم أو 

 أيام.
 15 بمعدلمحلول معلّق فموي في صورة سيبروفلوكساسين  ِصف .غير قادر على بلع األقراص 

 مع وصف ،ساعة 12جم/جرعة) كل لم 500(بحد أقصى  جرعة/كجم/جملم
  أيام. 10لمدة  تكفي كمية

  30.4(حوالي رطًال  67يزن أقل من 
 .كيلو جراًما)

جم/كجم/جرعة لم 15 بمعدلسيبروفلوكساسين احسب الجرعة المناسبة من 
 10ساعة، مع وصف كمية تكفي لمدة  12جم/جرعة) كل لم 500(بحد أقصى 

 .أيام
  
 

الجزء 
ي

الثان
 لالستعمال الطبي فقط و حاملالمريضة  

 سيبروفلوكساسين ضد  لديها حساسية
 .صف لها دوكسيسايكلينووُ 

تكونها عند األطفال  وضعفيمكن أن يتسبب دوكسيسايكلين في تصبغ األسنان 
هذا  حدوث ويعتمد احتمالالذين تتناول أمهاتهم دوكسيسايكلين أثناء الحمل. 

ر استمولكم من الوقت. فيها الدواء،  يَ عطِ نقطة الزمنية التي أُ الالخطر على 
بديل، مع حيوي مضاد إليجاد  1 أو انظر الجدول رقم دوكسيسايكلينعلى 

 وصف كمية تكفي لعشرة أيام.
 قلل جرعة الدوائية الخطيرة. بسبب التداخالت سيبروفلوكساسين يُمنع استعمال  تتلقى تيزانيدين
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 1انظر الجدول رقم  أوة الوقاية لتقليل المخاطر تيزانيدين أو أوقفه أثناء مد س).(زانافليك 
 بديل، مع وصف كمية تكفي لعشرة أيام.حيوي  مضادإليجاد 

 حذيرات الصندوق في تفاقم الضعف العضلي (من تسيبروفلوكساسين قد يتسبب  .وبيلالعضلي ال وهنمصابة بمرض ال
الحيوي البديل إليجاد المضاد  1من الحكمة تجنبه). انظر الجدول رقم  -األسود

جم بالفم، لم 500(سيبروفلوكساسين ِصف  أومع وصف كمية تكفي لعشرة أيام 
  أيام) وراقب الحالة بعناية. 10مرتان يوميًا لمدة 

 مع أمراض  سيبروفلوكساسينلالجرعة المناسبة  واحسب 2انظر الجدول رقم  .مرض كلويمصابة ب
 .الكلى وِصف كمية تكفي لعشرة أيام

 بنوبات إلصابة من اريخ لديها تا
 .صرع/تشنجية

. ِصف بنوبات تشنجيةمن احتمالية اإلصابة سيبروفلوكساسين يزيد 
 الحالة، أيام) وراقب 10ميًا لمدة جم بالفم، مرتان يولم 500(سيبروفلوكساسين 

بديل، مع وصف كمية تكفي لعشرة حيوي مضاد إليجاد  1انظر الجدول رقم أو 
 أيام.

 15 بمعدلمحلول معلّق فموي في صورة سيبروفلوكساسين  ِصف .لع األقراصعلى ب ةغير قادر 
ة، مع وصف ساع 12جم/جرعة) كل لم 500جم/كجم/جرعة (بحد أقصى لم

 أيام. 10كمية تكفي لمدة 

 .وِصف مضادًا حيويًا بديًال مع وصف كمية تكفي لعشرة  1انظر الجدول رقم  رفضت الدواء
 أيام.

 

       الصحة على رقم: لوزارة يُرجى االتصال بالخط الساخن فئلة أية أس راودتكمإذا 

 

  لالستعمال الطبي فقط

 
  لم تُترجم.نية موجهة لمقدم الرعاية الطبية واألجزاء المتبقية من خطاب اإلحالة هذا على معلومات تقتحتوي 

hotline # to go here 


