
 

 مواد فعالة : تستوستيرون اندكانوات

TESTOSTERONE UNDECANOATE 
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:  TESTOSTERONE UNDECANOATEتستىستيزون اوذكاوىاث 

 األستخذاماث العالجيت

  تستوستيرون اندكانواتTESTOSTERONE UNDECANOATE  تستخدم
عندما ٌكون الجسم ال  عالج أعراض انخفاض هرمون تستوستٌرون لدى الرجال، و ذلك ل

 ٌمكنة أنتاج التٌستوستٌرون نهائٌا او ال ٌنتجة بما ٌكفى ) نتٌجة قصور الغدد التناسلٌة(.

 تستوستيرون اندكانوات   ٌمكن استخدامTESTOSTERONE 
UNDECANOATE  ه الطبٌبلعالج أمراض أخرى على النحو الذي ٌحدد. 

  تستوستيرون اندكانواتTESTOSTERONE UNDECANOATE  عبارة
هرمون الذكورة و لكن مخلق معملٌا ، و تعمل كمكمل او بدٌل لهرمون التستوستٌرون  عن

 .بشكل طبٌعً فً الجسم التً ٌتم إنتاجة 

 

تستىستيزون اوذكاوىاث  الحاالث التً ال يجب فيها استخذام

TESTOSTERONE UNDECANOATE : 

 تستوستيرون اندكانوات  ال تستخدمTESTOSTERONE 
UNDECANOATE  فً الحاالت التالٌة: 

http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/BDQSy/~3/Zbf3RZ8u_Uk/testosterone-undecanoate.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/BDQSy/~3/Zbf3RZ8u_Uk/testosterone-undecanoate.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/BDQSy/~3/Zbf3RZ8u_Uk/testosterone-undecanoate.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/BDQSy/~3/Zbf3RZ8u_Uk/testosterone-undecanoate.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email


 لدٌك حساسٌة من المادة الفعالة . 

 .لدٌك سرطان الثدي أو ٌعرف أو ٌشتبه سرطان البروستاتا 

 . إذا كانت الحالة سٌدة حامل او مرضعة او تخطط للحمل 

 

 TESTOSTERONEث تستىستيزون اوذكاوىا وصائح قبل استخذام

UNDECANOATE : 

  تستوستيرون اندكانوات  الطبٌة قد تتفاعل مع بعض الحاالتTESTOSTERONE 
UNDECANOATE ال سٌما  إذا كان لدٌك أي حالة مرضٌة ،   أخبر طبٌبك  ، لذلك

 :إذا كان أي من الحاالت التالٌة تنطبق علٌك

 

 إذا كنت حامال، أو تخططٌن للحمل ، او تمارسٌن الرضاعة الطبٌعٌة . .1

إذا كنت تتناول اى ادوٌة اخرى بما فى ذلك المكمالت الغذائٌة او االدوٌة التى ال  .2
 تحتاج إلى وصفة طبٌة .

 إذا ما كنت تعانى من اى حساسٌة تجتة اى دواء . .3

إذا كان لدٌك مشاكل فً القلب )على سبٌل المثال، قصور فى عضلة القلب (، أو  .4
غدة البروستات، أو ارتفاع مستوٌات  مشاكل فى الكلى أو الكبد أوالمشاكل،أو 

الكولسترول، وتورم ) حالة احتباس سؤائل فى الجسم ( ، ، مشاكل فً الرئة 
رض السكري، أو توقف التنفس والسرطان وارتفاع مستوٌات الكالسٌوم فً الدم، وم

 أثناء النوم )توقف طوٌل فً التنفس أثناء النوم( .

 إذا كنت بدٌن ) سمٌن ( بدٌنة جدا .5

 الجلطات الدموٌة.  إذا كان لدٌك تارٌخ مرضى مع .6

 

: التذاخالث  TESTOSTERONE UNDECANOATEتستىستيزون اوذكاوىاث 

 و التفاعالث مع االدويت االخزي

  تستوستيرون اندكانوات  تتفاعل معبعض األدوٌة قدTESTOSTERONE 
UNDECANOATE  أخبر طبٌبك إذا كنت تأخذ أي أدوٌة أخرى، وخاصة أي مما .

 :ٌلً

 

 مضادات التخثر )مثل الوارفارٌن(. .1

 الستٌروٌدات القشرٌة )مثل برٌدنٌزون(. .2

 األنسولٌن. .3



 بعض أدوٌة السكر عن طرٌق الفم )على سبٌل المثال، جلٌبورٌد(. .4

تستوستيرون اندكانوات  ذة لٌست قائمة كاملة بكل االدوٌة التى ٌمكن ان تتفاعل معه .5
TESTOSTERONE UNDECANOATE . 

 

: وصائح  TESTOSTERONE UNDECANOATEتستىستيزون اوذكاوىاث 

 هامت

تستوستيرون اندكانوات  أخبر طبٌبك أو طبٌب األسنان أنك تأخذ .1
TESTOSTERONE UNDECANOATE   قبل الخضوع ألى أجراءات

 جراحٌة .

 TESTOSTERONEتستوستيرون اندكانوات  لم تتم الموافقة على أستخدام .2
UNDECANOATE   لعالج انخفاض مستوٌات هرمون تستوستٌرون الناجمة

 عن الشٌخوخة.

قد تحدث جلطات الدم فً المرضى الذٌن ٌستخدمون منتجات التستوستٌرون  .3
. TESTOSTERONE UNDECANOATEتستوستيرون اندكانوات  مثل

حالة جلطة دموٌة ،ـو ٌجب أن تتصل   فى أي وقت مضى أخبر طبٌبك إذا كان لدٌك
إذا كان لدٌك أعراض جلطة الدم )على سبٌل المثال، تورم،   بالطبٌب على الفور

والدفء، وخدر، وتغٌٌر اللون، أو ألم فً الذراع أو الساق، ألم فً الصدر، ضٌق فً 
 ل مع دم ( .التنفس، سعا

قد   TESTOSTERONE UNDECANOATEتستوستيرون اندكانوات  .4
ٌزٌد من خطر االصابة بالنوبات القلبٌة أو السكتة الدماغٌة. اتصل بطبٌبك على الفور 
إذا كان لدٌك ألم فً الصدر أو أحساس بالضغط او الضٌق فى الصدر و صعوبة فى 

 .مشاكل الرؤٌة فى الكالم او التركٌز و ألم فى جانب واحد من الجسم ، مشاكل 

التهابات فى غدة البروستاتا، فمن الممكن أن تزٌد اعراض   إذا كان لدٌك بالفعل .5
 TESTOSTERONEتستوستيرون اندكانوات  التهاب البروستات أثناء أستخدام

UNDECANOATE  و علٌك ان تخبر طبٌبك إذا ما ساءت حالة البروستاتا ،
التبول ، ألم اثناء الجماع ،أوجاع فى أسفل  صعوبة فىلدٌك ، و التى قد تتمثل فى 

 الظهر .، تورم أسفل الخصٌة .

تستوستيرون اندكانوات  األشخاص الذٌن ٌعولجوا بأدوٌة مثل .6
TESTOSTERONE UNDECANOATE  ٌكونون أكثر عرضة لألصابة ،

 بسرطان البروستاتا.

قد  TESTOSTERONE UNDECANOATEتستوستيرون اندكانوات  .7
تؤثر على القدرة على  على الحٌوانات المنوٌة لدى الرجال، و بالتالى قد  تؤثر

 االنجاب فى الرجال .

قد   TESTOSTERONE UNDECANOATEتستوستيرون اندكانوات  .8



تؤثر على نسبة السكر فً الدم، لذلك من المنصوح بة التأكد من مستوٌات السكر فً 
 الدم عن كثب.

قد  TESTOSTERONE UNDECANOATEتستوستيرون اندكانوات  .9
تؤثر على نتائج بعض الفحوصات المخبرٌة، لذلك قبل أجراء أى فحص معملى علٌك 

تستوستيرون اندكانوات  ان تخبر الطبٌب فى المختبر أنك تتناول
TESTOSTERONE UNDECANOATE . 

 TESTOSTERONEتستوستيرون اندكانوات   ٌجب استخدام .11
UNDECANOATE  بحذر لدى المسنٌن،ألنهم أكثر عرضة لألعراض الجانبٌة

أمراض القلب وتضخم البروستات أو سرطان  التى ٌمكن ان تسببها ، ال سٌما 
 .البروستاتا

 TESTOSTERONEتستوستيرون اندكانوات   الحمل والرضاعة: استخدام .11
UNDECANOATE ف أثناء الحمل قد ٌسبب ضررا للجنٌن. ومن غٌر المعرو

 لبن الثدي. ما إذا كان هذا الدواء ٌفرز فى 

 TESTOSTERONEتستوستيرون اندكانوات  أستخدام لم تتم الموافقة على  .12
UNDECANOATE  فً النساء. 

 

 TESTOSTERONEتستىستيزون اوذكاوىاث  ل  اآلثار الجاوبيت المحتملت 

UNDECANOATE 

 حب الشباب. .1

 التغٌٌر فً الدافع الجنسً. .2

 هبوط العاطفً ) التغٌرات المزاجٌة ( .الصعود وال  .3

 الشعور بالتعب و االرهاق . .4

 .صعوبة فً النوم .5

 

 

 التالٌة   أي من هذه اآلثار الجانبٌة الحادة  ٌجب التماس العناٌة الطبٌة على الفور إذا حدثت
: 

 

)طفح جلدى ، الحكة؛ صعوبة فً التنفس؛ ضٌق فً الصدر؛   شدٌدة ردود فعل تحسسٌة 
تورم فً الفم والوجه والشفاه أو اللسان(؛ تغٌٌر فً حجم أو شكل الخصٌتٌن. التغٌرات فً 

االنتصاب الذي  لون الجلد؛ انخفاض القدرة الجنسٌة. تضخم الثدٌٌن أو ألم فى الثدٌٌن ، 
توقف طوٌل فً التنفس  لفترة طوٌلة.،  حٌان أو االنتصاب المستمر ٌحدث فً كثٌر من األ

أثناء النوم. تغٌرات فً المزاج؛ تورم فً الٌدٌن والكاحلٌن، أو القدمٌن. أعراض الجلطات 
ألم فً الساق وتورم، احمرار، ، ألم فً الصدر، سعال مع الدم،   الدموٌة )على سبٌل المثال،



ل فً الكبد )على سبٌل المثال، البول الداكن، وفقدان ضٌق فً التنفس(، أعراض مشاك
الشهٌة؛ البراز الشاحب ، ألم فً المعدة فً الجانب األٌمن العلوى ، غثٌان غٌر عادي، 

والتقٌؤ، أو التعب، اصفرار الجلد أو العٌنٌن(؛ مشاكل التبول )على سبٌل المثال، والشعور 
خالل النهار،  فً اللٌل، والتبول بمعدل مرتفع بالحاجة إلى التبول على الفور، التبول أكثر 

 .البول، وضعف تٌار البول(؛ زٌادة الوزن وصعوبة فً البدء فً تدفق 

 

 .هذه لٌست قائمة كاملة لجمٌع اآلثار الجانبٌة التً قد تحدث  

 


