دليل سريع لتناول VELTASSA

احتفظ بهذا الدليل في متناول يدك كتذكير لكيفية استعمال  VELTASSAعلى النحو الموصوف.

كيف يعمل  - VELTASSAوكيف يفيد
95

%

في دراسة سريرية ،ما يصل إلى  %95من األشخاص
الذين تناولوا  VELTASSAالحظوا انخفاض
مستويات البوتاسيوم وبقائها في المستوى الطبيعي
( 3.8إلى < 5.1مللي مكافئ/لتر) مع مرور الوقت.

 VELTASSAهو دواء يُصرف بوصفة طبية يُستخدم لعالج المستويات العالية
من البوتاسيوم في الدم (فرط بوتاسيوم الدم) .يرتبط  VELTASSAبالبوتاسيوم
الزائد في القولون ويزيله من جسمك .ال يمتص الجسم  .VELTASSAليس
معرو ًفا ما إذا كان  VELTASSAآم ًنا وفعاالً بالنسبة لألطفال أم ال.

كيفية تناول VELTASSA
• يتم تناول  VELTASSAمرة واحدة في اليوم مع طعام أو بدونه
• يأتي  VELTASSAفي عبوات تستخدم مرة واحدة تقوم بخلطها بالماء

يجب تناول  VELTASSAقبل
 3ساعات أو بعد  3ساعات على
األقل من أي دواء آخر يؤخذ عن
طريق الفم

• تناول  VELTASSAبالطريقة التي وصفها طبيبك بالضبط .سيقوم
طبيبك بفحص مستويات البوتاسيوم لديك أثناء العالج باستخدام
 VELTASSAويمكنه تغيير الجرعة ،إذا لزم األمر
• في دراسة ،وجد معظم الناس أن  VELTASSAليس له طعم أو رائحة
 VELTASSAهو مسحوق أبيض مائل إلى اللون البني الفاتح .قد يختلف اللون
عند مزجه بالماء.

ما يجب افعل

ال تفعل

• قم بتحضير كل جرعة من  VELTASSAبشكل منفصل

• ال تفعل تتناول  VELTASSAالذي لم يتم مزجه بالماء

• اتبع النظام الغذائي الذي وصفه طبيبك لك

• ال تفعل تسخن  VELTASSAأو تضعه في الميكروويف أو

• اخلط  VELTASSAبالماء فقط

تضفه إلى السوائل واألطعمة الساخنة
• ال تفعل تمزج  VELTASSAفي خالط

يجب عليك تناول  VELTASSAعلى النحو الذي وصفه لك طبيبك .ال تتوقف عن تناول  VELTASSAإال بعد استشارة طبيبك.

معلومات مهمة للسالمة
من الذي يجب عليه عدم تناول VELTASSA؟
ال تتناول  VELTASSAإذا كنت تعاني من حساسية تجاه  VELTASSAأو أي من مكوناته.
ما الذي يجب أن أخبر طبيبي به قبل استخدام VELTASSA؟
قبل أن تتناول  ،VELTASSAأخبر طبيبك عن جميع حاالتك الطبية ،بما في ذلك إذا كانت:
• لديك مشكالت في حركة األمعاء ،بما في ذلك إذا كان لديك إمساك شديد أو انسداد في األمعاء ،أو براز صلب جاف لن يمر من المستقيم (االنحشار)
• لديك مشكالت في أمعائك بعد جراحة في األمعاء
يرجى االطالع على معلومات السالمة المهمة اإلضافية في الصفحة التالية.
يرجى النقر هنا لالطالع على معلومات الوصفة الطبية الكاملة أو تفضل بزيارة www.veltassa.com/pi.pdf

تعرف على المزيد من الموقع VELTASSA.com

كيفية تحضير VELTASSA
الخلط
قم بقياس  3/1كوب من الماء في كوب القياس .صب
نصف الماء في كوب شرب فارغ .صب جميع محتويات
عبوة  VELTASSAفي كوب الشرب الذي به ماء*.
حرك الخليط جي ًدا.
*قد تحتاج إلى أكثر من عبوة من  VELTASSAللجرعة الموصوفة لك.
تأكد من اتباع تعليمات الجرعات التي يحددها طبيبك.

3/1

الحد األدنى من كمية المياه الموصى بها إلعداد
جرعة  VELTASSAهو  3/1كوب (حوالي 3
†
أونصة.).

†كمية البدء المحددة من الماء لجميع الجرعات هي حوالي نصف  3/1كوب .يجب إضافة
الماء المتبقي بعد تحريك المسحوق في كمية الماء المستخدمة للبدء.

اإلضافة

صب بقية الماء من كوب القياس في كوب الشرب الذي يحتوي على الخليط .حرك الخليط جي ًدا .لن يذوب المسحوق وسيبدو المزيج غائمًا.
إذا كان الخليط سمي ًكا ج ًدا ،يمكنك إضافة المزيد من الماء.

الشرب
اشرب الخليط على الفور .إذا تبقى أي مسحوق في الكوب بعد الشرب ،فأضف المزيد من الماء وحرك الخليط ثم اشرب الخليط
المتبقي على الفور .كرر ذلك حسب الحاجة للتأكد من تناول جرعات كاملة من .VELTASSA

معلوملت مهمة للسالمة (تابع)
ما اآلثار يجب أن أخبر طبيبي به قبل استحدام VELTASSA؟ (يتبع)
احرص على معرفة األدوية التي تتناولها .احتفظ بقائمة بهذه األدوية إلطالع طبيبك والصيدلي عليها عند الحصول على دواء جديد .أخبر طبيبك بجميع
األدوية التي تتناولها بما في ذلك األدوية التي ُتصرف دون وصفة طبية والفيتامينات والمكمالت العشبية.
ما اآلثار الجانبية المحتملة لـ VELTASSA؟
آثارا جانبية خطيرة بما في ذلك:
قد يسبب ً VELTASSA
• انخفاض مستويات الماغنيسيوم في الدم (نقص ماغنيسيوم الدم) يمكن أن يحدث انخفاض في مستويات الماغنيسيوم في الدم عند تناول .VELTASSA
سيقوم طبيبك بفحص مستويات الماغنيسيوم في الدم أثناء العالج باستخدام  VELTASSAوربما يصف مكمل ماغنيسيوم.
تتضمن اآلثار الجانبية األكثر شيو ًعا لـ  :VELTASSAاإلمساك وانخفاض مستويات الماغنيسيوم واإلسهال والغثيان وعدم االرتياح في منطقة المعدة
(البطن) والغازات.
أبلغ طبيبك بأي آثار جانبية تسبب لك اإلزعاج أو ال تزول .هذه ليست جميع اآلثار الجانبية المحتملة لـ  .VELTASSAيمكنك إبالغ إدارة الغذاء والدواء عن
اآلثار الجانبية على الرقم-1088.1-800-FDA
معلومات المخاطر المشار إليها هنا ليست شاملة وال تحل محل استشارة طبيبك حول حالتك الطبية أو عالجك .لمعرفة المزيد عن  ،VELTASSAتحدث
مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو الصيدلي.
يرجى النقر هنا للحصول على معلومات وصفية كاملة أو انتقل إلى www.veltassa.com/pi.pdf
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