
 

 

 انمكىناث و انتعزيف:  ALFACEF tablet أقزاص أنفاسيف
 و,  لؤلمراض المسببة للبكتٌرٌا مضاد أى)  المجال واسع حٌوى مضاد,   ألفاسٌؾ

 جسم تصٌب عندما البكتٌرٌا هذة و,  المجردة بالعٌن ترى ال دقٌقة كائنات البكتٌرٌا

 ( .باالمراض الصابتة تؤدى االنسان

 ( سٌن-فلوكسا -لٌفو) لٌفوفلوكساسٌن هى,    ألفاسٌؾ فى الفعالة المادة

levofloxacin ) ,  )تسمى الجراثٌم مضادات من لعائلة تنتمى مادة هى و  

 واسعة مجموعة ضد فعالة   ألفاسٌؾ فى الفعالة المادة و ,   Quinolone كٌنولون

 . لالمراض المسببة الجراثٌم و البكتٌرٌا من

  : التالية االشكال و بالتركيزات ألفاسيف يتوافر

 . اقراص 5 العبوة:   اقراص مجم 555ألفاسٌؾ .1

 . أقراص 7 العبوة:   اقراص مجم 555 ألفاسٌؾ .2

 . اقراص 5 العبوة:  اقراص مجم 255 ألفاسٌؾ .3

 أقراص . 5مجم اقراص : العبوة  755ألفاسٌؾ  .4

 مل محلول للحقن . 155مجم حقن :  555ألفاسٌؾ  .5

 االستعمال دواعى :   ALFACEF tablet أقزاص أنفاسيف

 : اقراص ألفاسيف يعالجها التى الحاالت فى الشروع قبل يلى ما توضيح يجب

 للحالة المسبب المٌكروب,  نفسها المرضٌة الحالة:  منها عوامل عدة على بناء للحالة المناسب الحٌوى المضاد ٌحدد الطبٌب

 . اخرى عوامل و,  للمرٌض  العامة الصحٌة الحالة,  الحٌوى بالمضاد تأثرة  مدى و المرضٌة

 . المرضٌة للحالة المناسب الحٌوى المضاد تحدٌد لٌستطٌع معٌنة معملٌة تحالٌل طلب الى الطبٌب ٌلجأ قد

 و,  شٌوعا االكثر الحاالت ولكنها, اقراص  ألفاسٌؾ ٌعالجها ان ٌمكن النى الحاالت كل تشمل ال,  قالالم فى المذكورة الحاالت

 تجاة فعال حٌوى مضاد وصؾ ثم بدقة تحدٌدة و(   البكتٌرٌا)  المٌكروب على الكشؾ هو الحٌوى المضاد استخدام فى االصل

 ( .الجرثومة أو البكتٌرٌا)  المٌكروب هذا

 : التالية الحاالت فى تتسبب و العلوى التنفسى الجهاز تصيب التى البكتيرية العدوى:  اوال

 الوسطى االذن التهاب otitis media . 

 االنفٌة الجٌوب التهاب sinusitis . 

 اللوزتٌن التهاب tonsillitis . 

 البلعوم و الحلق التهاب pharyngitis . 

 العلوى الجهازالتنفسى تصٌب التى البكتٌرى  االلتهاب حاالت من ؼٌرها . 

 : التالية الحاالت فى تتسبب و السفلى التنفسى الجهاز تصيب التى البكتيرية العدوى:  ثانيا

 الرئوى االلتهاب pneumonia . 

 ( القصبات)  الهوائٌة الشعب التهابbronchitis المزمن و الحاد بنوعٌة . 



 

 

 : مثل  البولية المسالك التهابات فى تتسبب و البولى الجهاز تصيب التى البكتيرية العدوى ثالثا

 البكتٌرى المثانة التهاب cystitis . 

 الكلى حوٌصلة التهاب pyelonephritis . 

 البول مجرى التهاب urethritis . 

 : مثل منها الوقاية او,  الرخوة االنسجة و الجلد تصيب التى البكتيرية العدوى:  رابعا

 الحروق و الجروح . 

 ( .التاتو)  الجلد على الرسم او التجمٌل عملٌات و الخٌاطة مثل الجلد على تتم قد التى االجراءات بعد. 

 االسنان اجراءات فى:  خامسا

 اللثة فى الخرارٌج حالة فى . 

 الشؽاؾ التهاب خصوصا و بكتٌرى التهاب اى حدوث من للوقاٌة اخرى اجراء اى او االسنان خلع اجراءات بعد 

 .  endocarditis او البكتٌرى

 متنوعة استخدامات:  سادسا

 . الرحم عنق فى التهاب و بمضاعفات المصحوب ؼٌر الحاد السٌالن مرض عالج

 .سالفا المذكورة غير مرضية حاالت لعالج الدواء هذا يستخدم قد

 الجرعة :  ALFACEF tablet أقراص ألفاسيف

 :  التالية العوامل بحسب تختلف  تناولة مدة و اليومية الجرعة

 .  المرضٌة الحالة .1

 . الحالة حدة .2

 .  المتناول للمرٌض الصحٌة الحالة .3

 . المرٌض عمر .4

 . اخرى عوامل .5

 لمدة ساعة 24 كل  واحد قرص هى و  المستهدؾ العمر او السن فى الحاالت لمعظم  بها موصى مقترحة جرعة هناك لكن و

 . اٌام 15 الى 5 من تتراوح

 : التالى الى التنوية ضرورة مع

 سنوات 8 من اكبر االطفال و للبالؽٌن المذكورة المقترحة  الجرعة. 

 المطلوبة المدة و الجرعة  تقدٌر و بتقرٌر سٌقوم الطبٌب  . 

 الذكر سالفة للعوامل وفقا النقصان او بالزٌادة تتؽٌر قد بها الموصى المدة و المقترحة الجرعة . 

 األستعمال أرشاداث : ALFACEF tablet أقزاص أنفاسيف

 الفٌروسٌة العدوى عالج فى ٌستخدم ال و.البكتٌرٌة االلتهابات من متنوعة مجموعة لعالج الدواء هذا ٌستخدم . 

 فعالٌتة تناقص الى ٌؤدي أن ٌمكن حٌوي مضاد أي استخدام إساءة أو الضروري ؼٌر االستخدام. 



 

 

 الٌوم فً واحدة مرة العادة فى و الطبٌب، توجٌهات حسب, الطعام بدون او عم الفم طرٌق عن الدواء هذا تناول ٌتم . 

 الى القرص تقسٌم حال فى لكن و,  مضػ أو سحق دون بأكملة القرص بتناول الدواء لهذا المنتجة الشركة توصى 

 . التناول عند الفم فى مر بطعم المتناول ٌشعر فقد نصفٌن

 ذلك بخالؾ  الطبٌب ٌوصى لم ما الدواء هذا تناول أثناء السوائل من الكثٌر شرب بة المنصوح من. 

 هذا بتناول ٌوصى لذلك و,  معا تناولهما تزامن حال فى الدواء هذا فاعلٌة تناقص فى تتسبب قد اخرى ادوٌة هناك 

 سوكرالفات كوٌنابرٌل،:  االدوٌة هذة امثلة من و االدوٌة هذة من ساعات 6 بعد  أو األقل على ساعة 2 قبل  الدواء

 األلومنٌوم، المؽنٌسٌوم، على تحتوي التً والمنتجات ،(الزنك ومكمالت الحدٌد ذلك فً بما) المعادن/  والفٌتامٌنات

 .(الكالسٌوم مكمالت  الحموضة، مضادات مثل) الكالسٌوم أو

 هذا تأثٌر من تقلل أن أٌضا ،ٌمكن(واللبن الحلٌب مثل) األلبان منتجات ذلك فً بما بالكالسٌوم، الؽنٌة األطعمة 

 الؽنٌة األطعمة تناول من ساعات 6 أوبعد األقل على ساعة 2 قبل  الدواء هذا بتناول ٌنصح لذلك و.الدواء

 .بالكالسٌوم

 ٌجب  ، ولذلك. ثابت مستوى عند الجسم فً الدواء بكمٌة االحتفاظ ٌتم عندما أفضل بشكل تعمل الحٌوٌة المضادات 

 .( بالفعل ساعة 24 كل أى)  متساو بشكل متباعدة فترات على الدواء      هذا  تناول

 بعد األعراض اختفت لو حتى علٌها، المنصوص الجرعة كامل من االنتهاء ٌتم حتى الدواء هذا تناول مواصلة ٌجب 

 .العدوى عودة إلى ٌؤدي قد مبكر وقت فً الدواء وقؾ ألن.أٌام بضعة

 بها مزغىب انغيز االثار و انجانبيت االعزاض:  ALFACEF tablet أقزاص أنفاسيف

 هامت مقذمت
 اقراص ألفاسٌؾ)   أستخدام على تترتب ان ٌمكن التى الجانبٌة االعراض سرد فى الشروع قبل ALFACEF tablet 

 :  التالٌة  النقاط  توضٌح ٌجب ( 

 االثار و االضرار تفوق أستخدامة على المترتبة المنافع أن من تأكد ان بعد الدواء هذا بوصؾ قام المعالج الطبٌب 

 . استخدامة نتٌجة دثتح ان ٌمكن التى السلبٌة

 لكن و,  المقال فى ذكرها سٌتم التى الجانبٌة االعراض كل  الدواء ٌتناول الذى المرٌض ٌختبر ان بالضرورة لٌس 

 . االطالق على جانبٌة اعراض بأى ٌشعر ال ان ٌمكن و,  اثنان او واحد عرض ٌختبر ٌمكن

 الدواء هذا من تنتج ان ٌمكن التى الجانبٌة لالعراض حساسٌة اكثر السن كبار و األطفال . 

 كلما انة بمعنى,  الجانبٌة االعراض حدوث امكانٌة مع طردٌا تتناسب التى العوامل من االستخدام مدة و الجرعة 

 الموصى بالجرعات لكن و,  تزداد الجانبٌة االعراض حدوث احتمالٌة فان,  االستخدام مدة زادة و الجرعات زادت

 . المحدود اطارها فى تظل الجانبٌة االعراض فان( ,  اٌام 15 الى 5 من)  صؽٌرة لمدد و بها

 ًالصحٌة الرعاٌة أخصائً من والمشورة الطبٌة الرعاٌة محل تحل ال ان المقال فى الواردة  المعلومات لهذه ٌنبؽ. 

 و اآلثار انغيز مزغىبت  انجانبيت االعزاض

 Peripheral Neuropathy المحيطى العصبى االعتالل

 : التالٌة باالعراض ٌتمٌز و. ,  الساقٌن أو/  و الذراعٌن أعصاب ٌصٌب  تلؾ عن عبارة هو و

 . الساقٌن او الذراعٌن فى  والضعؾ، ، تنمٌل و الوخز، و  بالحرقان احساس و األلم، 

 . الجسم بوضعٌة الشعور فى تؽٌر او الحرارة بدرجة او بااللم االحساس أو اللمس حاسة فً تؽٌر

 العصبى الجهاز تصيب اعراض

 .والذهان الذاكرة، وفقدان والذعر، والقلق والصداع والضعؾ، بالضٌق، والشعور الدوخة،:  ٌلى ما تشمل و



 

 

 العظام و العضالت تصيب اعراض

 .المفاصل وتورم والضعؾ، األوتار، التهاب األوتار، تمزقات

 الحواس تصيب اعراض

 . السمع و الشم حاسة فى تؽٌرات,  الرؤٌة فى تؽٌرات ، االذن فى طنٌن:  تشمل و

 القلب و الدموية االوعية تصيب أعراض

 .والخفقان الصدر، فً ألم التنفس، فً وضٌق القلب، دقات انتظام عدم

 جلدية اعراض

 .والتعرق الشعر، وفقدان الجلدي، الطفح

 الهضمى الجهاز تصيب أعراض

 .البطن فً وآالم واإلسهال، والتقٌؤ، الؽثٌان،

 انتحذيزاث و االحتياطاث:  ALFACEF tablet اقزاص أنفاسيف

 هامت مقذمت

 ألفاسٌؾ لعقار تناولة فترة خالل بها االلتزام و اتباعها المرٌض على ٌجب التى االجراءات و االحتٌاطات ٌتناول التالى المقال

 اقراص ألفاسٌؾ  استخدام من تنتج ان ٌمكن التى السلبٌة االثار لتقلٌل و لتجنب ذلك و , ALFACEF tablet اقراص

ALFACEF tablet . 

 الكلمتٌن استخدام سٌتم المقال سطور خالل و(  لٌفوفلوكساسٌن) هى ALFACEF tablet اقراص ألفاسٌؾ فى الفعالة المادة

 . مترادفان فكالهما( ,  لٌفوفلوكساسٌن=   ألفاسٌؾ)  بالتبادل

  التفصٌل و بالشرح   ألفاسٌؾ عقار ٌسببها ان ٌمكن مشكلة ٌتناول موضوع كل و,  موضوعات شكل على مقسم سٌكون المقال

 . اتباعها الواجب االحتٌاطات و االجراءات ٌتبعها ثم

 عقار تناول تستدعى التى الحاالت فى بشدة اتباعها على الحرص ٌجب,  المقال فى المذكورة االحتٌاطات و االجراءات

 .( .اٌام 15 عن تزٌد)  طوٌلة لفترات   ألفاسٌؾ

...)    ألفاسٌؾ لدواء الدوائٌة األشكال و التركٌزات جمٌع على تنطبق المقال فى ذكرها سٌتم التى االحتٌاطات و االجراءات

 .( .أقراص مجم 555,  اقراص مجم 755  ألفاسٌؾ

 الكينولون لمركبات الحساسية

 لكنة و,  خطٌر فعل رد التركٌب فى لة المشابة للمواد أو(  لٌفوفلوكساسٌن مادة)   ألفاسٌؾلعقار المكونة الفعالة للمادة الحساسٌة

 . التنفس فى ضٌق مع اللسان و الوجة فى خصوصا تورم مع,  جلدى طفح ظهور فى اعراضة تتمثل و,  الحدوث نادر

  مثل الكٌنولون فئة الى تنتمى أخرى فعالة مادة اى أو لٌفوفلوكساسٌن مادة تجاة حساسٌة من تعانى أنك تعلم كنت اذا

 الطبٌب اخبار الحالة هذة فى فٌجب....أوفلوكساسٌن أو موكسٌفلوكساسٌن، اللٌفوفلوكساسٌن، جمٌفلوكساسٌن، النورفلوكساسٌن،

 . أقراص   ألفاسٌؾ تناول و استخدام فى البدء قبل.... بذلك المعالج



 

 

 الذكر السالفة التحسسٌة االعراض ظهور حال فى و, جرعة اول تناول بعد الفعالة للمادة التحسس اعراض تظهر ما العادة فى

 لمكان التوجة ضرورة مع,  الطبٌب مراجعة و,  الدواء تناول عن التوقؾ ٌجب( ,  التنفس فى ضٌق و جلدى طفح و تورم) 

 . متفاقمة التحسسٌة االعراض كانت اذا ما حال فى طبٌا  مجهز

 االوتار ألتهاب الى يؤدى أن يمكنة ALFACEF tablet اقراص ألفاسيف

 .  الدواء هذا  تناول ٌسببها قد التى الحاالت من االوتار التهاب و,  العظام مع العضالت ٌربط الذى النسٌج هو الوتر

 . السن كبار المرضى و االطفال فى  ألفاسٌؾ تناول نتٌجة االوتار التهاب حدوث احتمالة تزٌد

 خالل برٌدنٌزولون او هٌدروكورتٌزون مثل(  الكورتٌزون مشتقات)  ٌروٌداتاالست الى تنتمى عقاقٌر ٌتناول المرٌض كان اذا

 . تزداد االوتار التهاب حدوث احتمالٌة فان(   ألفاسٌؾ)  لٌفوفلوكساسٌن تناول فترة

 التناول كان اذا خصوصا و,  الدواء هذا تناول فترة خالل القاسٌة او العنٌفة الرٌاضٌة االنشطة تجنب بة المنصوح فمن لذلك

 . طوٌلة لفترات

 القلب ضربات أنتظام على يؤثر ان يمكنة ALFACEF tablet اقراص ألفاسيف

 لحاالت كنتٌجة لكن و,  منتظم و ثابت معٌار و بمعدل االنبساط و باالنقباض القلب عضلة تقوم الصحٌح الطبٌعى الشخص فى

 . اخرى مشكالت الى ٌؤدى بالضرورة الذى االمر,  الفلب ضربات انتظام و معدل فى اضطراب ٌحدث قد معٌنة مرضٌة

 حالة فى,  القلب ضربات انتظام و معدل فى أختالل الى تؤدى قد(   ألفاسٌؾ اقراص فى الفعالة المادة)  لٌفوفلوكساسٌن مادة

 فى األختالل هذا و,  القلب ضربات معدل فى انتظام عدم و اضطراب ٌحدث فٌها و... ( QT prolongation ) ب تعرؾ

 متقطع بشكل القلب ٌنبض عندما نادرة حاالت فى و,  بتشنجات االصابة أو المفاجىء االؼماء الى ٌؤدى قد القلب ضربات

 . المفاجىء الموت الى ذلك ٌؤدى فقد طوٌلة لفترات

 او اخرى ادوٌة مع(   ألفاسٌؾ)  لٌفوفلوكساسٌن تناول تم أذا تزداد ( QT prolongation ) نتٌجة مشكالت حدوث خطورة

 : التالٌة االدوٌة و الحاالت مثل...القلب ضربات فى انتظام عدم تسبب ان االخرى هى  شأئها من,  معٌنة مرضٌة حاالت

 الدم فى المؽنسٌوم و البوتاسٌوم مستوٌات انخفاض . 

 الشدٌد القىء و االسهال أو الشدٌد التعرق . 

 للبول المدرة االدوٌة استخدام . 

 الى تؤدى القلب فى مشاكل مع عائلى تارٌخ QT prolongation . 

 ( الدم من ٌكفى ما ضخ عن القلب فٌها ٌعجر حالة)  القلب عضلة فى فشل . 

 قلبٌة نوبات من مؤخرا عانوا الذٌن المرضى . 

 . الذكر السالفة الحاالت فى  ألفاسٌؾ تناول عند الحذر ٌجب لذلك

 السكر مرضى فى خصوصا و الدم فى السكر مستويات على يؤثر ان مكنةي  ALFACEF tablet اقراص ألفاسيف

 انخفاض الى ذلك ٌؤدى قد بالتالى و,  السكر ادوٌة بعض فاعلٌة و قدرة من ٌزٌد قد(   سٌؾألفا)  لٌفوفلوكساسٌن 

 اعراض الى ٌنتبهوا ان لٌفوفلوكساسٌن ٌتناولون الذٌن السكر لمرضى بة المنصوح من فلذلك,  الدم فى السكر نسبة

 الرؤٌة، وضوح عدم والجوع، القلب، ضربات سرعة ، والرعشة المفاجئ، لتعرق) الدم فى السكر نسبة انخفاض

 . (القدمٌن/  الٌدٌن وخز أو والدوخة،

 أقراص استخدام طرٌق عن الدم فً السكر نسبة رفع فٌمكن الدم، فً السكر انخفاض أعراض من تعانً كنت إذا 

 . الفواكه عصٌر شرب أو حلوى، أو العسل، أو المائدة سكر مثل السكر من مصدر  تناول أو الجلوكوز



 

 

 ٌلى ما(   ألفاسٌؾ)  لٌفوفلوكساسٌن ٌتناولون الذٌن السكر لمرضى بة المنصوح من : 

 . منتظم لجدول طبقا الطعام وجبات تناول .1

 . الطعام وجبات تخطى عدم .2

 لٌفوفلوكساسٌن من الحٌوى المضاد بتبدٌل سٌقوم حٌث,  الدم فى السكر مستوٌات انخفاض حالة فى الطبٌب ابالغ .3

 . جرعاتها فى تعدٌل أو بالمرٌض الخاصة السكر ادوٌة فى تعدٌل او للحالة مناسب اخر حٌوى مضاد أى الى

 الدوخة و الدوار يسبب قد  ALFACEF tablet اقراص ألفاسيف

 قٌادة أو المٌكانٌكٌة االالت أستخدام عدم بة المنصوح فمن لذلك و,  الدوخة و بالدوار ٌشعر المرٌض ٌجعل قد الدواء هذا

 تناول بعدم ٌنصح كما,  اتزانة و ٌقظتة بكامل انة من المرٌض ٌتأكد حتى األنتباة و الٌقظة ٌتطلب نشاط بأى القٌام او المركبات

 . (  ألفاسٌؾ)  لٌفوفلوكساسٌن تناول فترة خالل الكحولٌة المشروبات

 الشمس اشعة تجاة الجلد حساسية من يزيد قد  ALFACEF tablet اقراص ألفاسيف

 : (  ألفاسٌؾ)  لٌفوفلوكساسٌن تناول أثناء بالتالى ٌنصح لذلك و, الشمس ألشعة حساسٌة أكثر  الجلد ٌجعل  قد الدواء هذا

 طوٌلة لفترات الشمس الشعه التعرض تجنب. 

 ال عملٌة تجنب tanning  الشمسٌة المصابٌح و بنفسجٌة الفوق االشعة بأستخدام الجلد صبػ او . 

 النهار أثناء الخروج عند واقٌة مالبس وارتداء الشمس من واقٌة مستحضرات استخدام . 

 الشمس ألشعة الجلد حساسٌة من تزٌد ان شأنها من التى الموضعٌة االخرى العالجات و االدوٌة أستخدام تىجنب 

 . ( كرٌم الدوكٌن)  هٌدروكٌنون أو(  كرٌم أٌة رٌن)  ترتٌنوٌن مثل(   ألفاسٌؾ)  لٌفوفلوكساسٌن تناول فترة خالل

 معينة لقاحات و تطعيمات فاعلية على يؤثر قد  ALFACEF tablet اقراص ألفاسيف

 فمن لذلك و( ,  ئٌدالتٌفو لقاح)  مثل معٌنة لقاحات و تطعٌمات فاعلٌة عدم الى ٌؤدى قد(  ألفاسٌؾ)  سٌبروفلوكساسٌن

 . ( ألفاسٌؾ) لٌفوفلوكساسٌن تناول فٌها ٌتم التى الفترة خالل لقاحات او تطعٌمٌة جرعات اى تناول عدم بة المنصوح

  ALFACEF tablet اقراص ألفاسيف لعقار الجانبية لالعراض حساسية أكثر االطفال

 عقار ٌسببها ان ٌمكن التى االوتار  التهاب مشكلة خصوصا و الدواء لهذا الجانبٌة لالثار حساسٌة أكثر األطفال ٌكون قد

 . (  ألفاسٌؾ)  لٌفوفلوكساسٌن

  ALFACEF tablet اقراص ألفاسيف لعقار الجانبية لالعراض حساسية اكثر السن كبار

 لالصابة المخاطر تزٌد و االوتار التهاب مشكلة خصوصا و الدواء، لهذا  الجانبٌة لالثار حساسٌة أكثر السن كبار ٌكون قد

 أو برٌدنٌزون  مثل(  الكورتٌزون مشتقات)  الستٌروٌدات عقاقٌر ٌتناولون الذٌن المرضى فى االوتار بالتهاب

 (الهٌدروكورتٌزون

 .ألفاسٌؾ تناول نتٌجة السن كبار المرضى فى QT prolongation  مخاطر تزداد

 هامة ملحوظه

 و كامل حصر المقال ٌعتبر ال و,  ألفاسٌؾ دواء تناول حال فى اتباعها الواجب االحتٌاطات و االجراءات أشهر ٌعتبر سبق ما

 . الواجبة االحتٌاطات و االجراءات لجمٌع شامل



 

 

 زضاعتان و انحمم اثناء االستخذام:  ALFACEF tablet اقزاص أنفاسيف

 هامت مقذمت

 بعٌب مصاب جنٌن تضع ان الى%  5 الى 3 من بنسبة معرضة  تحمل ةأامر كل أن ٌلى ما توضٌح ٌجب البداٌة فى 

 . ( background risk ) علمٌا ٌسمى هذا و,  سبب اى بدون, ما خلقى

 لٌفوفلوكساسٌن استعمال كان اذا ما سٌناقش التالى المقال  (اقراص ألفاسٌؾ ALFACEF tablet ) الحمل فترة خالل 

 (..%  5من  اكثر االصابة نسبة ٌرفع اى)  خلقٌة بعٌوب االصابة أحتمالٌة من ٌزٌد

 خاللها من ثبت عدٌدة دراسات علٌها اجرٌت و,  موسع بشكل دراستها تمت حٌوٌة مضادات هناك  عام بشكل 

 فان (.ALFACEF tablet اقراص ألفاسٌؾ)  لٌفوفلوكساسٌن بالنسبة  اما, الحٌوٌة المضادات لهذة التام االمان

 الحمل و الرضاعة فترة خالل لٌفوفلوكساسٌن استخدام الى اللجوء عدم ٌجب فأنة لذلك و كافٌة ؼٌر تعتبر الدراسات

 . كافى بشكل دراستها تمت التى االخرى الحٌوٌة للمضادات تستجٌب لم التى الحاالت فى اال

 ًالصحٌة الرعاٌة أخصائً من والمشورة الطبٌة الرعاٌة محل تحل ال ان المقال فى الواردة  المعلومات لهذه ٌنبؽ. 

 و سؤال شكل على المقال ٌكون ان االفضل من انة وجدنا فقد,  واضحة بطرٌقة و صحٌح بشكل المعلومة تصل حتى 

 . اوضح و اسهل بشكل المعلومات أٌصال فى ستساعد الطرٌقة فهذة,  جواب

 خالل فتزةانحمم و انزضاعت  أنفاسيفاستعمال 

 ؟ (ALFACEF tablet اقراص ألفاسيف) ليفوفلوكساسين هو ما

 بالعٌن ترى ال دقٌقة كائنات البكتٌرٌا و,  لؤلمراض المسببة للبكتٌرٌا مضاد أى)  المجال واسع حٌوى مضاد,    ألفاسٌؾ

 .( باالمراض الصابتة تؤدى االنسان جسم تصٌب عندما البكتٌرٌا هذة و,  المجردة

 مضادات من لعائلة تنتمى مادة هى و , ( levofloxacin سٌن-فلوكسا -لٌفو)  لٌفوفلوكساسٌن هى,     ألفاسٌؾ فى الفعالة المادة

 الجراثٌم و البكتٌرٌا من واسعة مجموعة ضد فعالة    ألفاسٌؾ  فى الفعالة المادة و ,   Quinolone كٌنولون  تسمى الجراثٌم

 . لالمراض المسببة

 (ALFACEF tablet اقراص ألفاسيف) ليفوفلوكساسين  الحامل تناولت إذا ما حال فى  لإلجهاض متزايد رخط هناك هل

 األولى؟ الثالثة األشهر خالل

 ؼٌر من  (ALFACEF tablet اقراص ألفاسٌؾ)  لٌفوفلوكساسٌن فأن  بها، الموصى  الجرعات بحسب تناولة ٌتم  عندما

 .اإلجهاض خطر من ٌزٌد أن المرجح

 الحامل تناولت اذا ما حال فى,  نفسة للحمل مشاكل حدوث أو خلقية بتشوهات الجنين الصابة  متزايد خطر هناك هل

 ؟ الحمل من األولى الثالثة األشهر خالل (ALFACEF tablet اقراص ألفاسيف)  ليفوفلوكساسين

  الحٌوٌة المضادات أو لٌفوفلوكساسٌن  الحامل تتناول  عندما الخلقٌة بالعٌوب االصابة نسبة فى  زٌادة تجد لم الدراسات معظم 

 .الحمل من األولى الثالثة األشهر خالل  الكٌنولون الى المنتمٌة االخرى

 آثار فان بالتالى و ، فقط أٌام سبعة إلى خمسة  من لمدة  لٌفوفلوكساسٌن  تناولن  الالتى النساء ا شملت الٌها المشار الدراسات

 االجنة فى الخلقٌة بالتشوهات لالصابة متزاٌد خطر هناك ٌكن لم ذلك، ومع. جٌدا معروفة لٌست الطوٌل المدى على االستخدام

 . حملهن فترة خالل طوٌلة لفترات لٌفوفلوكساسٌن الى امهاتهم تعرضت الذٌن

 ألفاسيف)  ليفوفلوكساسين الحوامل االمهات تناولت إذا ما حال فى للطفل ضارة تاثيرات لحدوث متزايد خطر هناك هل

 ؟ الحمل من الثالث أو الثاني الثلث في  ( ALFACEF tablet اقراص



 

 

 تناولت إذا الطفل على الضارة لآلثار متزاٌد خطر هناك  أن ٌبدو ال دراستها، تم التً الحمل حاالت من صؽٌر عدد إلى استنادا

 . الحمل من الثالث و الثانى الثلث  فً الزمن من لفترة لٌفوفلوكساسٌن  الحامل

 ؟ المرضعات االمهات بواسطة ( ALFACEF tablet اقراص ألفاسيف)   ليفوفلوكساسين  استخدام يمكن هل

 بواسطة استخدامة ٌمكن أى)  الطبٌعٌة الرضاعة مع متوافق لٌفوفلوكساسٌن تعتبر األطفال لطب األمرٌكٌة األكادٌمٌة

 . الدراسات من صؽٌر عدد على هذا وٌستند( .  المرضعات

 ضئٌلة تعتبر االم حلٌب خالل من الرضٌع الى تصل التى الكمٌة ان اال االم حلٌب فى افرازة ٌتم  لٌفوفلوكساسٌن ان من بالرؼم

 . الرضٌع على بالؽة سلبٌة أثار او صحٌة مشكالت حدوث فى تتسبب ان معها ٌتوقع ال و, 

 ان  المرضع لؤلم المفضل من انة اال للرضٌع مشكلة اى فى تسببها عدم و الرضٌع الى تصل قد التى الكمٌة ضألة من بالرؼم

 . ذلك امكن اذا أمانا اكثر حٌوٌة مضادات تتناول

 . باالسهال الرضٌع ٌصاب ان لٌفوفلوكساسٌن المرضع االم استخدام حال فى(  الحٌوٌة المضادات كباقى)  المحتمل من

 الحاالت فى و,  مختص طبى اشراؾ تحت اال الرضاعة خالل الحٌوٌة المضادات استخدام الى اللجوء ٌفضل ال عام بشكل

 المعروؾ االخرى الحٌوٌة للمضادات تستجٌب لم التى الحاالت فى فقط لٌفوفلوكساسٌن الى اللجوء ٌجب و,  ذلك تستدعى التى

 . الرضاعة فترة خالل التام امانها

 الحمل؟ أثناء  (ALFACEF tablet اقراص ألفاسيف) ليفوفلوكساسين بأستخدام يوصى هل

 األطفال قبل من أو الحمل فترة فً (ALFACEF tablet اقراص ألفاسٌؾ)  لٌفوفلوكساسٌن  ٌستخدم أن ٌجب ال  عام بشكل

 . كافى بشكل دراستها تمت التى و,  بأمانها المعروفة األخرى الحٌوٌة بالمضادات عالجها ٌمكن ال التى الحاالت  باستثناء

 ٌسبب  أن المرجح ؼٌر من انة الى تشٌر  لٌفوفلوكساسٌن على االن حتى اجراءها تم التى الدراسات ان من بالرؼم

,  نفسها الحمل حالة على او الرضٌع او الجنٌن على ضارة تأثٌرات (.ALFACEF tablet اقراص ألفاسٌؾ)  لٌفوفلوكساسٌن

 . الحمل فترة خالل لالستخدام امانها ثبت و واسع بشكل دراستها تمت التى الحٌوٌة المضادات استخدام المفضل من انة األ

 فترة خالل امانها المعروؾ االخرى الحٌوٌة للمضادات تستجٌب لم التى الحاالت فى فقط لٌفوفلوكساسٌن الى اللجوء ٌجب

 . الحمل

 أهم أقسام فارماسيا 

 النشرات الداخلٌة لؤلدوٌة 

 شركات األدوٌة 

 صحة و جمال 

 ؼٌر مصنؾ 

 معلومات طبٌة و صٌدالنٌة 

 معلومات و نصائح صٌدالنٌة 

 معلومة طبٌة 

 مواد فعالة 
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