
 

 

  amlosterolenأقراص أملوستيرولين

tablet  و استخذاماتة  : التعريف بالذواء 

نوعٌن من المواد  على ٌحتوي  أملوستٌرولٌن

 .أتورفاستاتينو أملوديبين: الفعالة ،و هما 

 هوعبارة عن دواء )مادة فعالة أو عقار (  ٌنتمى إلى فئة من األدوٌة تسمى  أملوديبين 

 األلم فى الصدر نتيجة  منع أو الدم ضغط ارتفاع لعالج ويستخدم الكالسٌوم، قنوات حاصرات

 الدموٌة األوعٌة فًإحداث إسترخاء ) توسٌع (  طرٌق عن ٌعمل  و (.الصدرية الذبحة)

ٌمكن للدم أن ٌتدفق بسهولة ، و بالتالى ال ٌحتاج القلب إلى العمل بقوة لضخ الدم ،  بحٌث

 والنوبات الدماغٌة السكتات منع على ٌساعد المرتفع الدم ضغط خفض جدٌر بالذكر أن 

 علىالقدرة  تحسٌن على تساعد، كما أن منع ألم الذبحة الصدرٌة الكلى فً مشاكلالو القلبٌة،

 . الرٌاضة ممارسة

 خفض على للمساعدة مناسب ئًغذا نظام اتباع مع جنب إلى جنبا أتورفاستاتين ٌستخدم

 تعرف العقاقٌر من مجموعة إلى ٌنتمً وهو. الدم في " والدهون" الضار" الكوليسترول

 ، جدٌر بالذكر أن خفض مستوٌات الكولٌستٌرول الضار و الدهون الثالثٌة ".الستاتٌن" باسم

 .القلبٌة والنوبات الدماغٌة السكتات منع على وٌساعد القلب بأمراض اإلصابة خطر من ٌقلل

، بمعنى أنة ٌعتبر دوائٌن فى دواء  x 1 2بأنة دواء  أملوستٌرولٌنمما سبق ٌمكن ان نصف 

 ٌحتوى على دواء لخفض ضغط الدم ، و دواء لخفض دهون الدم . أملوستٌرولٌن ـــواحد ، ف

يتوافر فى عدة تركيزات ، و المعلومات الواردة فى المقال تنطبق على كافة  أملوستيرولين

 ، و التى منها :  وستيرولينأملتركيزات 

 مجم اتورفاستاتٌن ( . 11مجم أمٌلودٌبٌن +  5أقراص )  11/  5 أملوستٌرولٌن .1

 مجم أتورفاستاتٌن ( . 21أمٌلودٌبٌن  +  5أقراص )  21/  5 أملوستٌرولٌن .2

 مجم اتورفاستاتٌن ( . 11جم أمٌلودٌبٌن + م 11أقراص )  11/  11 أملوستٌرولٌن .3



 

 

 .مجم اتورفاستاتٌن ( 21مجم أمٌلودٌبٌن +  11أقراص )  21/  11 أملوستٌرولٌن .4

تتوافر هذة الفئة من األدوية المحتوية على تركيبة ) املوديبين + ملحوظة هامة : قد 

 . 04/  04أو   5/04فى تركيزات اخرى : مثل  اتورفاستاتين ( 

 : إرشادات االستعمال   amlosterolen  tabletأقراص  أملوستيرولين

 مع او بدون الطعام . أملوستٌرولٌنٌمكن تناول  .1

 فى العادة ما تكون الجرعة مرة واحدة فى الٌوم . .2

الحالة الصحٌة للمرٌض ،مدى الجرعة ٌتم تحدٌدها على أساس عدة عوامل منها :  .3

 استجابتة للعالج ، عمر ، االدوٌة االخرى التى ٌتناولها .

 الدواء هذا استخدام أثناء فروت الجرٌب عصٌر شرب أو فروت الجرٌب تناول تجنب .4

 من كمٌة من تزٌد أن ٌمكن فروت الجرٌب ، حٌث أن ذلك خالف ٌأمرك طبٌبك مالم

 . الدم مجرى فً الدواء هذا

 االستفادة من قدر أكبر على الحصول أجل من منتظم بشكل  أملوستٌرولٌن تناول  .5

 .منه

 . ٌوم كل الوقت نفس فً تتناول هذا الدواء  أن تذكر .6

 االستفادة على تحصل أن قبل أسبوعٌن  إلى ٌصل ما ٌستغرق قد أملوستٌرولٌن .7

 قبل أسابٌع 4 إلى وتصل ،فى السٌطرة على ارتفاع ضغط الدم  أملودٌبٌن من الكاملة

فى السٌطرة على ارتفاع دهون  أتورفاستاتٌن من الكاملة االستفادة على تحصل أن

 .الدم.

بتحسن او أنك بصحة جٌدة   تشعر كنت لو حتى الدواء هذا تناول  مواصلة المهم من .8

/  الكولسترول نسبة ارتفاع أو الدم ضغط بارتفاع المصابٌنالمرضى  معظم، ف

 .مرضى .بأنهم  ٌشعرون ال الثالثٌة الدهون

الذبحة الصدرٌة فى حال حدوثها ، و  آالم لعالج  أملوستٌرولٌنٌستخدم  أن ٌنبغً ال .9

 توضع النتروجلٌسرٌن مثل) أخرى أدوٌة لكن فى حال حدوث االم الذبحة تستخدم 

 ..الطبٌب توجٌهات حسب، و ذلك بالصدر فً االلم  من للتخفٌف( اللسان تحت



 

 

 قراءات تظلأن  مثل) ت الحالة ال تتحسن أو تزداد سوء كان اذا طبٌبك أخبر .11

 .(  مرتفعة الدم ضغط

 : األثار الجانبية   amlosterolen  tabletأقراص  أملوستيرولين

بعض األثار الجانبٌة التى ٌمكن للجسم ان ٌتحملها  ، و التى تختفى مع األستمرار  تحدث قد

 فى تناول الدواء ، و لكن علٌك إخبار طبٌبك إذا كان اى من هذة االعراض مستمرة او

 متفاقمة ، و هذة االعراض تشمل :

 الدوار. أو الدوخة .1

 القدمٌن./  الٌدٌن تورم .2

 و األرهاق . التعب .3

 أحمرار الوجة و الجسم و شعور بالتوهج أو السخونة . .4

يعلم بأن حجم األستفادة من أستخدامة   ألنه  أملوستيرولين  وصف لك طبيبك ان تذكر

 . الجانبية اآلثار خطر تفوق 

 قد ال ٌشعرون او ٌختبرون اى   أملوستٌرولٌن  المرضى الذٌن ٌستخدمون من كثٌر

 أثار جانبٌة .

 االرتباك أو الذاكرة خفٌفة فى  مشاكل تواجه قد ، الناس من جدا قلٌل عدد هناك . 

 لذا من المنصوح بة فى فى تفاقم مرض السكر  أملوستٌرولٌن ٌتسبب قد ما، نادرا ،

 . حالة مرضى السكر أن تتم متابعة مستوٌات السكر فى الدم بإنتظام 

  فترة عالجك بهذا الدواء علٌك ان تخبر طبٌبك على الفور اذا حدث لك إغماء ، خالل

. 

 و علٌك ان تخبر العضلٌة المشاكل ، بعض  نادرا، بشكل  ٌسبب قد  أملوستٌرولٌن ،

 فً آالم :  العالج فترة خاللواجهت أى من االعراض التالٌة   إذا الفور على طبٌبك

، وهن و ضعف و خصوصا اذا ما كان هذا الوهن مصحوبا بحمى أو  العضالت

 .البول كمٌة فً رتغٌتعب غٌر عادى ،  



 

 

 الجانبٌة اآلثار من أي الحظت إذا ، الكبد فً مشاكل سببٌ ما نادرا  أملوستٌرولٌن 

التالٌة فعلٌك ان تخبر طبٌبك على الفور : اصفرار الجلد و العٌنٌن ، البول الداكن ، 

 ألم فى الجزء االٌمن العلوى من البطن ، غثٌان و قىء .

 لكن فى و الصدرٌة، لذبحةا آالم من الوقاٌة فً فعال  أملوستٌرولٌن أن من الرغم على

 ما نادرا ، فأنة القلب فً خطٌرة أمراضمن  بالفعل المرضى الذٌن ٌعانون  بعض

 بدء بعد ، و خصوصا بعد  قلبٌة أزمة أو الصدر فًااللم  تفاقم ٌتسبب هذا الدواء فى 

 على الطبٌة المساعدة على ، و ٌجب الحصول .الجرعة زٌادة بعد  أو الدواء هذا

ألم الصدر / الفك /  مثل) قلبٌة نوبة أعراض الصدر، فً األلم تفاقم: واجهت إذا الفور

 الذراع االٌسر ، ضٌق فى التنفس ، تعرق غٌر عادى .

 ٌجب  ذلك، ومع. الحدوث نادر أمر، و لكنة  الدواء لهذا جدا خطٌر فعل رد الحساسٌه

 تدل على  خطٌرة أعراض أي الحظت إذا الفور على الطبٌة المساعدة على الحصول

/  الوجه فً وخصوصا) تورم/  حكة جلدي، طفح: ذلك فً بما التحسسً، االرتكاس

 .التنفس فً صعوبة الشدٌدة، والدوخة ،(الحلق/  اللسان

 . المحتملة الجانبٌة االثار بكل  كاملة قائمة ما سبق ال ٌعتبر 

 : نصائح هامة و أحتياطات ضرورية   amlosterolen  tablet أقراص أملوستيرولين

 من حساسٌةما كنت تعلم أنك مصاب ب إذا طبٌبك أخبر ،  أملوستٌرولٌنتناول  قبل .1

 مثل) الكالسٌوم قنوات حاصرات من لغٌرها او. أتورفاستاتٌن أو األملودٌبٌن

 .أخرى حساسٌة أي لدٌك كان إذا أو ؛(نٌفٌدٌبٌن

: من سٌما ال ،الخاص بك  الطبً التارٌخب طبٌبك أخبر ، أملوستٌرولٌن استخدام قبل .2

مشاكل القلب مثل ضٌق الشرٌان  و الكحول، وتعاطً الكلى، وأمراض الكبد، أمراض

 التاجى . 

تخضع ألى جراحة ، بما فى ذلك جراحات األسنان ، علٌك ان تخبر الطبٌب  أن قبل .3

 . أملوستٌرولٌنعن كل األدوٌة التى تتناولها ، بما فى ذلك 



 

 

األألت المٌكانٌكٌة أو ٌجعلك تشعر بالدوار ، و بالتالى ال تستعمل  قد  رولٌنأملوستٌ .4

تقود المركبات ، و ال تقوم بأى نشاط ٌتطلب الٌقظة ، حتى تتأكد من أنك ٌمكنك أن 

 تؤدى تلك االنشطة بأمان .

ٌنصح باألنتقال من وضعٌة الجلوس أو األستلقاء إلى والدوار، الدوخة خطر من للحد .5

 وضعٌة الوقوف قائما ببطء .

 ، ألن  أملوستٌرولٌنبـــ خالل عالجك  ولٌةالكح المشروباتٌجب الحد من تناول  .6

ٌزٌد من   أملوستٌرولٌنللمشروبات الكحولٌة جنبا إلى جنب مع  الٌومً االستخدام

 خطر حدوث مشكالت فى الكبد .

، و  أملوستٌرولٌنلألثار الجانبٌة المحتملة نتٌجة تناول  حساسٌة أكثر السن كبار .7

 .والدوار العضالت مشاكل خصوصا 

. بالجنٌن ٌضر قد أتورفاستاتٌن ، ألن الحمل فترة لخال المنتج هذا استخدام عدم ٌجب .8

 .أملوستٌرولٌن تناول أثناء الحمل منع المهم فمن وبالتالً،

 خالل فترة الرضاعة الطبٌعٌة . أملوستٌرولٌنمن غٌر المستحسن أستخدام  .9

 اسماء المستحضرات الذوائية المحتوية على أملوديبين + أتورفاستاتين 

فى المفعول  ساوية لبعضها م، تالية تعتبر بدائل ) نسخ أو مثالء أو نظائركل األدوية الموجود فى القائمة الملحوظة هامة : 

 . _ مع ضرورة مراعاة تركيز المواد الفعالة، فقط اإلختالف فى الشركات المنتجة (و الخواص 

 الشركت بالجنيت المصرىالسعر  حجم العبوة االسم 

Amlosterolen 5/20 tab 14 tab 30 Medizen/utopia 

Amlosterolen 10/20 tab 7 tab 16.75 Medizen/utopia 

Caduet 5/10 tab 7 tab 46 Pfizer 

Caduet 10/10 tab 7tab 54 Pfizer 

Caduet 5/20 tab -- -- Pfizer 

Caduet 10/20 tab -- -- Pfizer 

Lipiclear 10/10 tab 7tab 15 Chemipharm 

Lipiclear 10/40 tab 7tab 19.50 Chemipharm 

Lipiclear 5/20 tab 7tab 14 Chemipharm 

Lipiclear 10/20 tab 7tab 12 Chemipharm 

    

 

  المعلومات فى القائمة السابقة تخضع للتحديث بشكل مستمر ، وفقا لما يظهر فى األسواق من مستحضرات دوائية

 جديدة .



 

 

  قد توجد مستحضرات دوائية أخرى فى الدولة التى تقيم بها ، لها نفس التركيبة ، و لكنها غير مدرجة فى القائمة

 السابقة .

  ساعدنا بإبالغنا عن أى مستحضر دوائى يحتوى على ) املوديبين + أتورفاستاتين ( ، و لكنة غير مدرج فى

فل المقال ، أو من صفحة تواصل معنا فى أقصى يسار الصفحة القائمة السابقة ، و يمكنك ذلك بكتابة تعليق فى أس

. 

  هذة الوثيقة تم إعدادها بواسطة موقع فارماسياpharmacia1.com  . 

http://pharmacia1.com/

