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تعرف على دوائك
ما ًُ لطكة الوّّنٍثّن ) ( Nicotine Patch؟؟
 لطكة الوّنٍثّن ًُ موجذ ؼبُ للمؾاغعة غلَ االلالع غن الجعطّن  ,وثػمو اللطكة غن ؼػِق ثؼوِع الرؾم بالوّنٍثّن من
طالل الرلع فجػؽُ الرؾم النمّة الجُ ِصجازٌا من ًغى المادة ,فّكلو االغػاض الواثرة من ثػك الجعطّن.
دواغُ االؿجػمال
ثؾجظعم لطكة الوّنٍثّن لمؾاغعة االشظاص المعطوّن لإللالع غن الجعطّن.
االشنال العوائّة
 ًُ غبارة غن الضق ثصجٍي غلَ ثػاهّؼ مظجلفة من الوّنٍثّن (7111,12ملغم) وِمنن وعػٌا فُ اماهن مظجلفة مدو الن جف
 ,الطعر ,او البؽن.

الرػغات  /و ؼػِكة اطغ الػالج
ٍِ عع الالضق مباشػة بػع ازالة الغالف ,وثغغػ غلّي بػفق لمعة  11خٍاهُ
غلَ موؽكة هظّفة  ,زافة و طالّة من الشػػ فُ الموؽكة المػادة وفُ هو مػة هغّػ منان وعع الالضق  ,وِرب غلّم غؾو
الّعِن لبو وبػع وعع الالضق.
ِ جم وعع الالضق لمعة ما بّن 11الَ  7,ؿاغة هصع الطَ.
 اذا هوت ثعطن اه دػ من  11ؿرائػ ٍِمّا:
فابعا باطغ الالضق الغي ِصجٍي غلَ  71ملغم لمعة  1اؿابّع خم
الالضق الغي ِصجٍي غلَ 1,ملغم لمعة اؿبٍغّن خم
الالضق الغي ِصجٍي غلَ 2ملغم لمعة اؿبٍغّن .
 اذا هوت ثعطن الو من  11ؿرائػ ٍِمّا:
فابعا باطغ الالضق الغي ِصجٍي غلَ  1,ملغم لمعة  1اؿابّع خم
الالضق الغي ِصجٍي غلَ 2ملغم لمعة اؿبٍغّن .
 اذا هان الشظص ِشػػ بػغبة شعِعة للجعطّن غوع االؿجّكاظ  ,فّوطس بٍعػٌا لمعة  7,ؿاغة  ,واطغ الالضق االطػ
مباشػة بػع ازالة الالضق االول.
 ال ثؾجػمو اه دػ من الضق للمػة الٍاشعة  ,وال ثغػٌا اله دػ من  7,ؿاغة.
ماذا افػو فُ شال هؾّان الرػغة
 فُ شال هؾّان الرػغة فػلّم وعػٌا شال ثغهػًا.
 ال ثؾجػمو الضكّن فُ هفؽ الٍلت.
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ؼػِكة ثظؼِن العواء
ِ صفؾ فُ درزة شػاة الغػفة و بػّعا غن الػؼٍبة (دورة المّاى والمؽبض)  ,وبػّعا غن مجواول ِع االؼفال .
ماذا ِرب ان اغػف غن غالزُ ( اًمّجي  ,فجػة الػالج  ,بػظ الجصغِػات)
 اذا هوت ثػاهُ من الغغػ  ,فػلّم مػالبة لػاءات الغغػ لعِم بشنو دوري.
 ممنن ان ِصجٍي الالضق غلَ مػادن ,فػلّم طلػٌا اذا هوت ثػِع غمو ضٍرة .MRI
 ال ثصاول لص اللطكي او الػبح بٌا الن ذلم ِؤخػ غلَ فػالّجٌا و فكعان مصجٍاًا.
االخار الراهبّة للعواء الجُ لع ثصعث و ؼػلة الجػامو مػٌا ان شعخت
 اذا غاهّت من (اهجفاخ ,شنة ,اشمػار الرلع) فُ منان اللطكةو لم ثجصؾن طالل اربع اِام غلّم مػازػة الؽبّب .
 اذا غاهّت من االغػاض الجالّي :اهجفاخ الٍزي او اللؾان اوالفم اوالشفاى اوالصلق او ضػٍبة فُ الجوفؽ غلّم مػازػة الؽٍارئ
فٍرا.
 ثؾارع فُ دلات الكلب غلّم مػازػة الؽبّب.
 اذا هان الشظص ِػاهُ من مشاهو فُ الوٍم واالشالم المؼغرة ِ ,وطس بٍعع الالضق لمعة  11ؿاغة وازالجٌا لبو الوٍم
مباشػة  ,واطغ الالضق االطػ فُ الطباح الجالُ.
ًو ِؾجػمو فُ المػاى الصامو و المػاى المػعع
ِ صظػالجعطّن او اؿجظعام اي من بعائو الجعطّن العوائّة طالل فجػة الصمو .
ِ رب غلّم إطبار ؼبّبم فُ شال هوت شامال او ثػِعِن الصمو مؾجكبال .
 طالل فجػة الػعاغة ِوطس باؿجشارة الؽبّب لبو اؿجظعام لطكة الوٍّثّن
الجعاطالت الغغائّة و العوائّة مع غالزُ
ِ ؾجػمو بصغر مع ًغى االدوِة:
ِ وبغُ غلّم إطبار الطّعالهُ والؽبّب فُ شال هوت ثجواول ادوِة اطػى ,الن االدوِة لع ثؤخػ غلَ مؾجٍى الوّنٍثّن هما
آ
لع ِكٍم االطػ بوفؽ المفػٍل مما لع ِؾبب بػظ االغػاض الراهبّة ,ومن امدلة ثفاغالت االدوِة مع لطكة الوّنٍثّن :
 .1اهجػفّػون الفا بُ  : 7لع ِكلو من هؾبة الوّنٍثّن بالعم .
 .7دواء موع الصمٍعة ( الؾّمّجّعِن ) ِؤدي إلَ زِادة ثػهّؼ الوّنٍثّن فُ الرؾم .
االدِوٍؿّن  :الوّنٍثّن ِكٍم بجػؼِؼ ثؾػِع دلات الكلب من االدِوٍؿّن
الفصٍضات العورِة الجُ غلُ الكّام بٌا غوع اطغ الػالج
 رالب مػعل عػبات الكلب ,والغغػ بشنو دوري لبو و اخواء الػالج.
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