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*يف دراسة رسيرية ،الحظ ما يصل إىل  95%من األشخاص الذين تناولوا
 VELTASSAانخفاض مستويات البوتاسيوم وبقائها عند الحد الطبيعي
( 3.8إىل > 5.1مليل مكافئ/لرت) مع مرور الوقت.

 VELTASSAهو دواء يُ رصف بوصفة طبية يُ ستخدم لعالج املستويات العالية من البوتاسيوم يف الدم (فرط بوتاسيوم الدم) .ليس معروفًا
ما إذا كان  VELTASSAآم ًن ا وفعاالً بالنسبة لألطفال أم ال.
معلومات مهمة للسالمة
من الذي يجب عليه عدم تناول VELTASSA؟
ال تتناول  VELTASSAإذا كنت تعاين من حساسية تجاه  VELTASSAأو أي من مكوناته.
يُ رجى االطالع عىل معلومات السالمة املهمة اإلضافية املتاحة خالل النرشة واملعلومات الكاملة لوصف األدوية عىل املوقع
.www.VELTASSA.com

ارتفاع البوتاسيوم

VELTASSA

أخربك الطبيب أن لديك مستويات عالية من البوتاسيوم يف الدم
(فرط بوتاسيوم الدم) .يتسبب ارتفاع البوتاسيوم
يف حدوث مشكالت خطرية ومهددة للحياة ،مثل عدم
انتظام رضبات القلب ومشاكل القلب األخرى،
بل وميكن أن يؤدي إىل دخول املستشفى.
 VELTASSAهو دواء خا ٍل من الصوديوم يُ رصف بوصفة طبية.
عند تناول  VELTASSAمرة واحدة يوم يً ا ،فإنه يساعد عىل تقليل البوتاسيوم املرتفع يف
الدم ويجعل املستويات أقل مبرور الوقت.
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معلومات مهمة للسالمة

قبل أن تتناول  ،VELTASSAأخرب طبيبك عن جميع حاالتك الطبية ،مبا يف ذلك إذا كان:

• لديك مشكالت يف حركة األمعاء ،مبا يف ذلك إذا كان لديك إمساك شديد أو انسداد يف األمعاء ،أو ب راز صلب جاف لن مير من
املستقيم (االنحشار)
• لديك مشكالت يف أمعائك بعد ج راحة يف األمعاء
احرص عىل معرفة األدوية التي تتناولها .احتفظ بقامئة بهذه األدوية إلطالع طبيبك والصيديل عليها عند الحصول عىل دواء جديد.
أخرب طبيبك بجميع األدوية التي تتناولها ،مبا يف ذلك األدوية التي تُرصف دون وصفة طبية والفيتامينات واملكمالت العشبية.

VELTASSA

VELTASSA

ُي رجى االطالع عىل معلومات السالمة املهمة اإلضافية املتاحة خالل النرشة واملعلومات الكاملة لوصف األدوية عىل املوقع
.www.VELTASSA.com
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نبذة عن ارتفاع البوتاسيوم

ما هو ارتفاع البوتاسيوم؟

مخاطر ارتفاع البوتاسيوم

البوتاسيوم هو أحد العنارص الغذائية املهمة التي تساعد عىل الحفاظ عىل عمل العضالت بشكل صحيح وإبقاء رضبات
قلبك منتظمة .ولكن قد تؤدي زيادة البوتاسيوم يف الدم إىل حدوث مشكلة مستمرة مع مخاطر صحية خطرية.

قد يكون من الصعب التنبؤ بارتفاع مستويات البوتاسيوم ،وميكن أن تحدث النوبات أكرث من مرة .بالنسبة لألشخاص الذين
يعانون من بعض أنواع مشاكل الكىل (مثل مرض الكىل املزمن) ،ميكن أن يكون ارتفاع البوتاسيوم مشكلة مستمرة.

ارتفاع البوتاسيوم (فرط بوتاسيوم الدم) يعني أن مستويات البوتاسيوم يف الدم تصبح أعىل من الطبيعي .تقوم الكىل
الصحية بإزالة البوتاسيوم الزائد من الجسم .ولكن إذا مل تكن الكىل تعمل بشكل جيد ،فقد ال تتمكن من ذلك .وإذا
تركت دون عالج ،فقد تصبح مستويات البوتاسيوم مرتفعة ج ًدا.

ميكن أن يسبب ارتفاع البوتاسيوم مشاكل صحية خطرية تهدد الحياة
وحتى لو كنت ال تستطيع رؤية املخاطر الصحية الرتفاع البوتاسيوم ،إال أنها تظل موجودة .وغال ًب ا ال يتم اكتشاف ارتفاع البوتاسيوم
حتى تحدث مشكالت صحية خطرية ،مبا يف ذلك:

Irregular Heartbeat

Hospitalization

عدم انتظام رضبات القلب

املشكالت القلبية

احتامل الحجز باملستشفى

كذلك الشعور بأمل يف الصدر ،أو الشعور
بعدم انتظام يف رضبات القلب

Problemsخطر
مبا يف ذلك
Heart

ميكن أن ينجم عن الشلل أو مشكالت
أخرى

حدوث نوبة قلبية

عاد ًة ال تكون هناك أع راض الرتفاع البوتاسيوم أو ال تكون له سوى أع راض غامضة فقط .وعاد ًة ال يتم اكتشافه إال أثناء فحص الدم ،لذا تأكد
من زيارة طبيبك بانتظام.
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نبذة عن ارتفاع البوتاسيوم

أسباب ارتفاع البوتاسيوم

األع راض والعالمات التحذيرية

هناك عدة أسباب محتملة الرتفاع البوتاسيوم .هناك أيضً ا رابط بني مشاكل القلب ووظائف الكىل.

عاد ًة ال تكون هناك أع راض الرتفاع البوتاسيوم أو ال تكون له سوى أع راض غامضة فقط .وعاد ًة ال يتم اكتشافه يف الواقع إال أثناء
فحص الدم ألسباب أخرى .ولكن إذا مل يتم اكتشاف ارتفاع البوتاسيوم وأصبحت مستوياته مرتفعة للغاية ،فيمكن أن تزداد مخاطر
التعرض ملشكالت صحية خطرية.

األم راض ذات الصلة بالكىل
• مرض الكىل املزمن (السبب األكرث شيو ًع ا)
• مرض الكىل من داء السكري (اعتالل الكلية السكري)
Kidney-related
 conditionsفشل

ألي مام ييل:
اتصل بطبيبك إذا تعرضت ٍ

• الضعف
• التعب
• الوخز أو الخدر
• أي شعور غري عادي آخر

القلب

قد يقلل فشل القلب من تدفق الدم إىل الكىل .ال تستطيع الكىل أن تعمل بشكل جيد بدون
تدفق الدم بشكل مالئم ،خاص ًة مع مرور الوقت.
Heart Problems

األسباب األخرى

Doctor

اتصل بالرقم  911أو اذهب إىل غرفة الطوارئ إذا واجهت أيً ا من هذه األمور:

• الصدمة بسبب اإلصابات والحروق الشديدة
• مرض أديسون (متعلق بالغدد الكظرية)

Other Causes

•
•
•
•

بعض األدوية
قد تزيد بعض األدوية من مستويات البوتاسيوم ،مبا يف ذلك:
• أنواع معينة من أدوية ضغط الدم
• أدوية مشكالت القلب

• مضادات االلتهاب غري الستريويدية ( )NSAIDsاملستخدمة للحد من الحمى واألوجاع
 Set up auto refillواآلالم

عدم انتظام رضبات القلب
صعوبة يف التنفس
عدم القدرة عىل التحرك (الشلل)
الغثيان والقيء

Call 911/emergency
room

قد تختلف أع راض ارتفاع البوتاسيوم ،لذلك تحدث مع طبيبك حول أي أع راض تزعجك.

• أق راص املاء لبعض أنواع ارتفاع ضغط الدم أو اضط رابات الرئة أو مشاكل القلب
• بعض املكمالت والعالجات العشبية

ناقش جميع األدوية التي تتناولها ،مبا يف ذلك املكمالت الغذائية أو العالجات الطبيعية ،مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك .ال
تتوقف عن تناول أي دواء من تلقاء نفسك .تأكد من اتباع إرشادات الطبيب حول األدوية التي ينبغي تناولها.
6
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نبذة عن

نبذة عن ارتفاع البوتاسيوم

VELTASSA

اتباع نظام غذايئ منخفض البوتاسيوم

كيف ميكن أن يساعدك VELTASSA

إذا كانت الكىل لديك بها خلل يف إخ راج البوتاسيوم من جسمك ،فإن تناول األطعمة التي تحتوي عىل البوتاسيوم قد يزيد األمر
سو ًءا .وحتى عندما تحاول تجنب األطعمة الغنية بالبوتاسيوم ،قد يكون األمر صع بً ا ألن الكثري من األطعمة التي نأكلها تحتوي
عىل البوتاسيوم .وفيام ييل قامئة مفيدة ببعض األطعمة ذات املستويات املرتفعة واملنخفضة من البوتاسيوم.

 VELTASSAهو دواء خا ٍل من الصوديوم يُ رصف بوصفة طبية يساعد عىل تقليل البوتاسيوم املرتفع يف الدم ويجعل املستويات
أقل مبرور الوقت.

األطعمة مرتفعة البوتاسيوم :الحد من هذه األطعمة أو تجنبها يف النظام الغذايئ الخاص بك
الفاكهة
األفوكادو ،املوز ،الربتقال ،النكتارين ،فاكهة الكيوي ،املانجو ،البابايا ،الربقوق ،الرمان

كيف يعمل

VELTASSA

عند تناول  VELTASSAمرة واحدة يوم ًي ا ،فإنه يعمل عىل تثبيت مستويات البوتاسيوم
خالل يومني ويحافظ عىل استق رارها مبرور الوقت.

Banana:
High-potassium fruits

الخرضوات
كرنب بروكسل ،البطاطس ،البطاطا الحلوة ،اليقطني ،الطامطم ومنتجات الطامطم ،السبانخ،
الفول والبقوليات ،عصري الخضار

Vegetable Juice:
High-potassium
vegetables

غري ذلك
الحليب ،الزبادي ،الج رانوال ،املك رسات والبذور،
زبدة الفول السوداين ،بدائل امللح

األطعمة منخفضة البوتاسيوم :قم بتضمني ما ييل يف نظامك الغذايئ باعتدال
الفاكهة
التفاح ،العليق ،العنب الربي ،الكرز ،التوت الربي ،العنب ،الكمرثى ،األناناس ،التوت ،الف راولة
 Apple, Cherries:الخرضوات
Low-potassium Fruitsالذرة ،الكرنب ،الجزر ،القرنبيط ،الكرفس ،الخيار ،الباذنجان،
اللفت ،الخس ،البصل ،البازالء
eggplant:
Cabbage,غري ذلك
Low-potassium
 Vegetablesاألرز والشعريية واملعكرونة والخبز ومنتجات الخبز (وليس الحبوب الكاملة) ،الفطائر (بدون شوكوالتة أو
فواكه مرتفعة البوتاسيوم)

الرعاية الصحية الحصول عىل إرشادات حول األطعمة األفضل لك.
اطلب من مقدم
Low-potassium
Other

يرتبط  VELTASSAبالبوتاسيوم الزائد ويزيله من جسمك .ال ميتص الجسم
.VELTASSA
يف دراسة رسيرية ،الحظ ما يصل إىل  95%من األشخاص الذين تناولوا
انخفاض مستويات البوتاسيوم وبقائها عند الحد الطبيعي ( 3.8إىل > 5.1مليل مكافئ/لرت)
مع مرور الوقت.
VELTASSA

Milk, yogurt:
High-potassium
Other

Noodles, Pasta:

 -ويواصل العمل

95%

 95% reducedإذا توقفت عن تناول  ،VELTASSAحتى لبضعة أيام ،فيمكن أن تزيد مستويات
potassium levels
البوتاسيوم لديك*.
*يف دراسة رسيرية ،شهد املرىض الذين توقفوا عن تناول  VELTASSAزيادة يف مستويات البوتاسيوم يف غضون أسبوع واحد.

If you stop taking
VELTASSA
معلومات مهمة للسالمة (تابع)
ما هي اآلثار الجانبية املحتملة VELTASSA؟
قد يسبب  VELTASSAآثا ًرا جانبية خطرية مبا يف ذلك:
• انخفاض مستويات املاغنيسيوم يف الدم (نقص ماغنيسيوم الدم) ميكن أن تنخفض مستويات املاغنيسيوم يف
الدم عند تناول  .VELTASSAسيقوم طبيبك بفحص مستويات املاغنيسيوم يف الدم أثناء العالج باستخدام
 VELTASSAورمبا يصف مكمل ماغنيسيوم.
ُي رجى االطالع عىل معلومات السالمة املهمة اإلضافية املتاحة خالل النرشة واملعلومات الكاملة لوصف األدوية عىل املوقع
.www.VELTASSA.com
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نبذة عن

VELTASSA

اآلثار الجانبية املحتملة

قد يسبب  VELTASSAآثا ًرا جانبية خطرية مبا يف ذلك:
• انخفاض مستويات املاغنيسيوم يف الدم (نقص ماغنيسيوم الدم) ميكن أن تنخفض مستويات املاغنيسيوم يف الدم عند
تناول  .VELTASSAسيقوم طبيبك بفحص مستويات املاغنيسيوم يف الدم أثناء العالج باستخدام  VELTASSAورمبا
يصف مكمل ماغنيسيوم.
تتضمن اآلثار الجانبية األكرث شيو ًع ا  :VELTASSAاإلمساك
(الذي يختفي عادة خالل مسار العالج) ،واإلسهال ،والغثيان ،وعدم االرتياح يف منطقة املعدة (البطن) والغازات.
أبلغ طبيبك بأي آثار جانبية تسبب لك اإلزعاج أو ال تزول.
هذه ليست جميع اآلثار الجانبية املحتملة  .VELTASSAاتصل بطبيبك للحصول
عىل استشارة طبية بخصوص اآلثار الجانبية .ميكنك إبالغ إدارة الغذاء والدواء عن اآلثار الجانبية عىل الرقم
-1088.1-800-FDA

تناول  VELTASSAمرة واحدة يوم ًي ا

من املهم أن تتناول  VELTASSAكل يوم مع الطعام ،وف ًق ا ملا يحدده طبيبك.

ما يجب فعله
• قم بتحضري كل جرعة من  VELTASSAبشكل
منفصل
• اتبع النظام الغذايئ الذي وصفه
طبيبك لك

ما ال يجب فعله
• ال تتناول  VELTASSAالذي مل يتم مزجه باملاء
• ال تسخن  VELTASSAأو تضعه يف امليكروويف
أو تضفه إىل السوائل واألطعمة الساخنة
• ال متزج  VELTASSAيف خالط

• اخلط  VELTASSAباملاء فقط

تناول  VELTASSAبالطريقة التي يخربك طبيبك بها بالضبط .قد يقوم طبيبك بتغيري الجرعة إذا لزم األم ر ،وسيتحقق من
مستويات البوتاسيوم أثناء العالج.

تأكد من تناول  VELTASSAقبل  3ساعات أو بعد 3
ساعات عىل األقل من تناول أي دواء آخر عن طريق الفم.

ُي رجى االطالع عىل معلومات السالمة املهمة اإلضافية املتاحة خالل النرشة واملعلومات الكاملة لوصف األدوية عىل املوقع
.www.VELTASSA.com
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نبذة عن

تحضري

VELTASSA

VELTASSA

الخلط

قم بقياس  1/3كوب من املاء يف كوب القياس.
صب نصف املاء يف كوب رشب فارغ .صب جميع محتويات عبوة  VELTASSAيف
كوب الرشب الذي به ماء *.حرك الخليط جي دًا.

1/3

اإلضافة
صب بقية املاء من كوب القياس إىل كوب الرشب الذي
يحتوي عىل الخليط .حرك الخليط جي دًا .لن يذوب
املسحوق وسيبدو املزيج غامئًا .إذا كان الخليط سمي كًا
جدًا ،ميكنك إضافة املزيد من املاء.

الرشب

ارشب الخليط عىل الفور .إذا تبقى أي مسحوق يف الكوب بعد
الرشب ،فأضف املزيد من املاء وحرك الخليط ثم ارشب الخليط
املتبقي عىل الفور .كرر ذلك حسب الحاجة للتأكد من تناول
جرعات كاملة من  .VELTASSAال تتناول  VELTASSAيف
شكله الجاف.

الحد األدىن من كمية املياه املوىص بها
إلعداد جرعة  VELTASSAهو  1/3كوب (حوايل  3أونصات).

†

*قد تحتاج إىل أكرث من عبوة من  VELTASSAللجرعة املوصوفة لك .تأكد من اتباع تعليامت الجرعات التي يحددها طبيبك.

mix with at least 1/3
cup water

ما هي األع راض الجانبية املحتملة لـ VELTASSA؟ (يُ تبع)

لطباعة دليل تناول  VELTASSAأو ملشاهدة فيديو مفصل خطوة بخطوة ،تفضل
بزيارة VELTASSA.com/taking

ُي رجى االطالع عىل معلومات السالمة املهمة اإلضافية املتاحة خالل النرشة واملعلومات الكاملة لوصف األدوية عىل املوقع

†  كمية البدء املحددة من املاء لجميع الجرعات هي حوايل نصف  1/3كوب .يجب إضافة املاء املتبقي بعد تحريك املسحوق يف كمية املاء املستخدمة للبدء.
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معلومات مهمة للسالمة (تابع)
معلومات املخاطر املقدمة هنا ليست شاملة وال تحل محل التحدث مع طبيبك حول حالتك الطبية أو عالجك .ملعرفة
املزيد عن  ،VELTASSAتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو الصيديل.

.www.VELTASSA.com
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نبذة عن

VELTASSA

أخذ  VELTASSAمعك

 VELTASSAكجزء من الروتني الخاص بك

من السهل أخذ  VELTASSAمعك عندما تكون بعي دًا عن املنزل.

عند تناول  VELTASSAمرة واحدة يوم ًي ا ،فإنه يساعد عىل تقليل البوتاسيوم املرتفع يف الدم ويجعل املستويات أقل مبرور
الوقت .ولكن من املهم االستم رار يف تناول  VELTASSAبالطريقة التي يصفها طبيبك .هذه النصائح ميكن أن تفيد.

جعل
تناوله أثناء االنتقال
عىل الرغم من أنه يجب تربيد  ،VELTASSAإال أنه
ميكنك تخزينه خارج الثالجة يف درجة ح رارة الغرفة
ميكنك السفر أو
يعني أنه
goإىل 3
ملدة تصل
Take
وهذا it
أشهرon.
the
االبتعاد عن ثالجتك واالستم رار يف العالج يف الوقت نفسه.

VELTASSA

جز ًءا من روتينك اليومي

عبوات سهلة االستخدام ملرة واحدة
يأيت  VELTASSAكمسحوق يف عبوات تستخدم
مرة واحدة حيث متزج كل عبوة مع ثلث كوب من
املاء وترشبه .يف دراس ٍة صغرية ،وجد معظم الناس أن
Single-use
packets
ليس له طعم أو رائحة.
VELTASSA

اضبط منب ًه ا

إنشاء روتني

اكتب مالحظة

استخدم هاتفك
Set an alarm
أو ساعتك للتذكري.

تناول  VELTASSAيف نفس الوقت،
ويف نفس املكان ،كل يوم.

ضع تذك ًريا
رؤيته.
يف مكان
ميكنكSet
goals

إعادة رصف وصفتك الطبية

 VELTASSAهو مسحوق أبيض مائل إىل اللون البني الفاتح .قد يتفاوت لون  VELTASSAمن حني آلخر عند مزجه مع املاء.
ال يؤثر هذا االختالف يف اللون عىل طريقة عمل .VELTASSA

ضع عالمة يف التقويم
ميكن أن يساعدك تدوين
تاريخ إعادة رصف الدواء الخاص بك
التقويمIf you .
 takingيفstop

معلومات مهمة للسالمة (تابع)

Choose a time and
place

VELTASSA

اسأل عن
إعادة رصف الدواء التلقايئ
الصيديلsnoi
يتمكنtacide
قدM n
iatreC

من إنشاء نظام شهري تلقايئ إلعادة رصف
الدواء.

مساعدة من
عىل Get help
احصلfrom
a
loved one
املقربني
أحد
ميكن لألصدقاء أو العائلة
مساعدتك عىل التذكر.

ما هي األع راض الجانبية املحتملة لـ (يُ تبع) VELTASSA؟
أخرب طبيبك إذا كنت تعاين من أي من األع راض الجانبية أو لست عىل ما ُي رام .حيث أن هذه ليست كل األع راض الجانبية .VELTASSA
قد تُبلغ عن أع راض جانبية أخرى الدارة الغذاء والدواء عىل .FDA 1088-800-1

ُي رجى االطالع عىل معلومات السالمة املهمة اإلضافية املتاحة خالل النرشة واملعلومات الكاملة لوصف األدوية عىل املوقع
.www.VELTASSA.com
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نبذة عن

تخزين

VELTASSA

VELTASSA

احصل عىل وصفات منخفضة البوتاسيوم مجانًا

احفظه يف الثالجة

تصفح واطبع الوصفات الصحية عىل

يجب أن تكون درجات ح رارة الثالجة التي يتم تخزين  VELTASSAفيها ما بني  36و 46درجة فهرنهايت (أو من 2
درجة مئوية إىل  8درجات مئوية).

VELTASSA.com/recipes

احتفظ به دون تربيد ملدة تصل إىل  3أشهر
ميكن تخزين  VELTASSAيف درجة ح رارة الغرفة ،ما بني  73درجة فهرنهايت و 81درجة فهرنهايت (من  23درجة
مئوية إىل  27درجة مئوية) ،ملدة تصل إىل  3أشهر .يجب استخدام  VELTASSAيف غضون  3أشهر من إخ راجه من
الثالجة .ال تستخدم  VELTASSAبعد تاريخ انتهاء الصالحية املدون عىل العبوة.

تجنب درجات الح رارة العالية
ال تعرض  VELTASSAلدرجات ح رارة تزيد عن  104درجة فهرنهايت ( 40درجة مئوية).

موارد إضافية
ملزيد من املعلومات حول ارتفاع البوتاسيوم ومشاكل الكىل ،تحدث مع طبيبك واتصل بهذه املؤسسات ،أو قم بزيارة مواقعها
اإللكرتونية:
مؤسسة الكىل الوطنية
1-800-622-9010
www.kidney.org

صندوق الكىل األمرييك
1-800-638-8299
www.kidneyfund.org

ال رابطة األمريكية ملرىض الكىل
1-800-749-AAKP
www.aakp.org

ال تنتمي ، Inc. Relypsaلهذه املؤسسات .يتم توفري قامئة املؤسسات املستقلة فقط كمرجع
ويتم توفريها ألغ راض إعالمية فقط.

ُي رجى االطالع عىل معلومات السالمة املهمة اإلضافية املتاحة خالل النرشة واملعلومات الكاملة لوصف األدوية عىل املوقع
www.VELTASSA.com
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معلومات مهمة للسالمة (تابع)
معلومات املخاطر املقدمة هنا ليست شاملة وال تحل محل التحدث مع طبيبك حول حالتك الطبية أو عالجك .ملعرفة املزيد عن
 ،VELTASSAتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو الصيديلُ .ي رجى االطالع عىل املعلومات الكاملة لوصف األدوية عىل املوقع
.www.VELTASSA.com
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نبذة عن

VELTASSA

معلومات مهمة للسالمة
من الذي يجب عليه عدم تناول VELTASSA؟

ما اآلثار الجانبية املحتملة VELTASSA؟

ال تتناول  VELTASSAإذا كنت تعاين من حساسية تجاه  VELTASSAأو أي من مكوناته.

قد يسبب  VELTASSAآثا ًرا جانبية خطرية مبا يف ذلك:

ما الذي يجب أن أخرب طبيبي به قبل استخدام VELTASSA؟

• انخفاض مستويات املاغنيسيوم يف الدم (نقص ماغنيسيوم الدم) ميكن أن تنخفض مستويات املاغنيسيوم يف
الدم عند تناول  .VELTASSAسيقوم طبيبك بفحص مستويات املاغنيسيوم يف الدم أثناء العالج باستخدام
 VELTASSAورمبا يصف مكمل ماغنيسيوم.

قبل أن تتناول  ،VELTASSAأخرب طبيبك عن جميع حاالتك الطبية ،مبا يف ذلك إذا كان:
• لديك مشكالت يف حركة األمعاء ،مبا يف ذلك إذا كان لديك إمساك شديد أو انسداد يف األمعاء ،أو ب راز صلب جاف لن مير
من املستقيم (االنحشار)
• لديك مشكالت يف أمعائك بعد ج راحة يف األمعاء

احرص عىل معرفة األدوية التي تتناولها .احتفظ بقامئة بهذه األدوية إلطالع طبيبك والصيديل عليها عند الحصول عىل دواء جديد.
أخرب طبيبك بجميع األدوية التي تتناولها ،مبا يف ذلك األدوية التي تُرصف دون وصفة طبية والفيتامينات واملكمالت العشبية.

تتضمن اآلثار الجانبية األكرث شيو ًع ا  :VELTASSAاإلمساك وانخفاض مستويات املاغنيسيوم واإلسهال والغثيان وعدم
االرتياح يف منطقة املعدة (البطن) والغازات.
أبلغ طبيبك بأي آثار جانبية تسبب لك اإلزعاج أو ال تزول .هذه ليست جميع اآلثار الجانبية املحتملة .VELTASSA
ميكنك إبالغ إدارة الغذاء والدواء عن اآلثار الجانبية عىل الرقم -1088.1-800-FDA
معلومات املخاطر املقدمة هنا ليست شاملة وال تحل محل التحدث مع طبيبك حول حالتك الطبية أو عالجك .ملعرفة
املزيد عن  ،VELTASSAتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو الصيديل.

ُي رجى االطالع عىل املعلومات الكاملة لوصف األدوية عىل املوقع .www.VELTASSA.com
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للمزيد من املعلومات ،انتقل إىل VELTASSA.com
أو اتصل عىل .1-844-870-7597
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