
 

 

 أقزاص بوتاساف عن التاليت المعلوماث ستجد الصفحت هذة فى

POTASAVE TABLET: 

 . األستعمال دواعى و التعرٌف .1

 . االستعمال إرشادات .2

 . الجانبٌة األثار .3

 . أحتٌاطات و تحذٌرات .4

 و التعزيف : POTASAVE TABLET أقزاص بوتاساف:  أوال

 األستعمال دواعى

 أقراص بوتاساف ٌستخدم POTASAVE TABLET و الدم، ضغط ارتفاع لعالج 

 القلبٌة، والنوبات الدماغٌة السكتات منع على ٌساعد المرتفع الدم ضغط خفض

 .الكلى فً والمشاكل

 أقراص بوتاساف مٌستخد POTASAVE TABLET سبٌل على) معٌنة ظروف بسبب( وذمة) تورم لعالج  أٌضا 

 .التنفس فً المشاكل مثل األعراض وتحسٌن الزائدة السوائل إزالة طرٌق عن( االحتقانً القلب فشل المثال،

 أقراص بوتاساف ٌستخدم كما POTASAVE TABLET  البوتاسٌوم مستوٌات انخفاض لعالج. 

 أقراص بوتاساف ٌستخدم POTASAVE TABLET االلدوستٌرون مادة من الكثٌر الجسم فٌها ٌنتج التى الحاالت فى . 

 أقراص بوتاساف  أن المعروف من POTASAVE TABLET  للبول المدرة الحبوب اى(  الماء حبوب)  تسمى . 

 بوتاساف فان ،  الجسم فى البونتاسٌوم مستوٌات انخفاض الى تؤدى التى البول مدرات باقى بعكس أنة بالذكر جدٌر 

 البوتاسٌوم على تحافظ التى البول مدرات)  تسمى البول مدرات من فئة الى ٌنتمى POTASAVE TABLET أقراص

potassium sparing diuretics .، أقراص بوتاساف تعتبر بالتالى و POTASAVE TABLET فى االمثل الخٌار 

 . الدم فى البوتاسٌوم مستوٌات فى انخفاض من انونٌع الذٌن المرضى حالة

 أقراص بوتاساف ل أخرى استخدامات هناك POTASAVE TABLET ، عالج هو و ، شائع غٌر استخدام لكنة و 

 .المبٌض تكٌس مرض  من ٌعانٌن اللواتى النساء فً( الشعرانٌة) الشعر نمو فً اإلفراط

 االستعمال إرشاداث : POTASAVE TABLET أقزاص بوتاساف:  ثانيا

 الطبٌب توجٌهات حسب الفم، طرٌق عن الدواء هذا ٌؤخذ. 

 ًالحلٌب أو الطعام مع  الدواء بتناول ٌنصح المعدة، فً اضطراب حدوث حالة ف. 

 النوم فترة خالل)  اللٌل خالل  التبول إلى الحاجة دون للحٌلولة الٌوم من مبكر وقت فً الجرعة تأخذ أن األفضل من 

). 

 للعالج استجابتة مدى و ، بالمرٌض الخاصة الصحٌة الحاله أساس على تحدٌدها ٌتم الجرعه . 

 ًالجسم وزن على بناء الجرعة تحدٌد ٌتم األطفال، ف . 

 أقراص بوتاساف تناول ٌجب POTASAVE TABLET  االستفادة من قدر أكبر على الحصول أجل من منتظم بشكل 

 .منه

 الٌوم من التوقٌتات نفس فى الجرعة تناول  بة المنصوح من . 

 أقراص بوتاساف تناول مواصلة المهم من POTASAVE TABLET  باى تشعر ال)  بتحسن تشعر كنت لو حتى 

 . اعراض بأى ٌشعرون ال الدم ضغط بارتفاع المصابٌن الناس فعظم ،( مرضٌة اعراض



 

 

 أقراص بوتاساف تناول ٌجب POTASAVE TABLET  او ، الجرعة زٌادة ٌجب ال و ، المقررة للجرعات طبقا تماما 

 .فجأة الدواء إٌقاف ٌتم عندما أسوء حالتك تصبح فقد الطبٌب استشارة دون  تناولة عن التوقف

 (الروتٌنٌة الدم ضغط قراءات فً زٌادة الحظت إذا المثال، سبٌل على) تسوء حالتك إذا الطبٌب إبالغ ٌجب. 

 الجانبيت االثار : POTASAVE TABLET أقزاص بوتاساف:  ثالثا

 أقراص بوتاساف تناول ٌؤدى  قد POTASAVE TABLET النعاس،:   التالىة الجانبٌة االعراض حدوث إلى 

 .الصداع أو والتقٌؤ، والغثٌان، واإلسهال، المعدة، فً اضطراب والدوار، والدوخة،

 أقراص بوتاساف ٌسببة ان ٌمكن الذى الدوار من للتقلٌل POTASAVE TABLET، االنتقال عند)  بالوقوف ٌنصح 

 . ببطء(  الوقوف وضعٌة الى االستلقاء او الجلوس وضعٌة من

 التى الجانبٌة االعراض مخاطر ستفوق منة االستفادة أن تأكد ألنه الدواء هذا  لك وصف طبٌبك بأن التذكر ٌجب 

 . ٌسببها ان ٌمكن

 هذه من أي لدٌك كان إذا فورا طبٌبك  تخبر ان ٌجب و ، محتملة غٌر لكنها و ، الخطٌرة الجانبٌة االثار بعض هناك 

 ضعف و تعب ، المزاجٌة/  النفسٌة والتغٌرات البول، كمٌة فً وتغٌر العطش، زٌادة:  التالٌة الخطٌرة الجانبٌة اآلثار

 الثدي تكبٌر  حجم كبر و الثدي، آالم الطمث، فترة وتغٌرات العضالت، وتشنجات  ، مبرر غٌر و عادى غٌر

 .الجنسٌة الوظٌفة ومشاكل الرجال، فً( التثدي)

 أقراص بوتاساف ٌؤدي قد POTASAVE TABLET  الذٌن المرضى فً وخاصة البوتاسٌوم،  مستوٌات  ارتفاع إلى 

  تخبر أن ٌجب و ، قاتلة تكون أن فٌمكن البوتاسٌوم فى االرتفاع هذا ٌعالج، لم إذا  و.الكلى فً مشاكل من ٌعانون

 .العضالت وضعف القلب، ضربات انتظام عدم/  بطًء: التالٌة الجانبٌة االثار هذة من أي الحظت إذا فورا طبٌبك

 للعدوى عالمات:  التالٌة االعراض حدوث حال فى فى طبٌبك تخبر أن ٌجب و ، النادرة الجانبٌة االثار بعض هناك 

 القهوة مثل  ٌبدو الذى القًء لون ، القًء/  والغثٌان البطن، فً شدٌد ألم ،(المستمر الحلق والتهاب الحمى، مثل)

 .النزٌف/  الكدمات الجلد،/  العٌنٌن فً اصفرار الداكن، والبول

 حدثت اذا الفورٌه الطبٌة الرعاٌه الى تسعى  أن ٌجب و محتمل،  هو و ، الدواء لهذا جدا خطٌر فعل رد الحساسٌه 

/  اللسان/  الوجه فً وخصوصا) تورم/  حكة جلدي، طفح: وتشمل التحسسً االرتكاس  على تدل خطٌرة أعراض

 .التنفس فً صعوبة الشدٌدة، والدوخة ،(الحلق

 المحتملة الجانبٌة االثار من كاملة قائمة ٌعتبر ال سبق ما. 

 أحتياطاث و تحذيزاث : POTASAVE TABLET أقزاص بوتاساف:  رابعا

 أقراص بوتاساف استخدام قبل POTASAVE TABLET، من سٌما ال ، بك الخاص الطبً التارٌخ  عن  طبٌبك أخبر :

 ومشاكل الكلى فً مشاكل ،(البول انقطاع) التبول على القدرة عدم ،(الدم بوتاسٌوم فرط) الدم فً البوتاسٌوم ارتفاع

 وظٌفة الكظرٌة الغدة وظٌفة وانخفاض ،(منخفضة الصودٌوم مثل)  الجسم معادن و امالح اتزان وعدم الكبد، فً

 . (أدٌسون مرض)

 أقراص بوتاساف تتناول انك الطبٌب تخبر ان علٌك ، جراحى اجراء ألى الخضوع قبل POTASAVE TABLET  . 

 تحتوي التً الملح بدائل أو البوتاسٌوم مكمالت استخدام قبل  لذلك و ،.البوتاسٌوم مستوٌات من ٌزٌد قد الدواء هذا 

 .الصٌدلً أو طبٌبك استشر البوتاسٌوم، على

 والبطاطس والطماطم الموز مثل بالبوتاسٌوم الغنٌة األطعمة من الحد  ٌجب. 

 أقراص بوتاساف POTASAVE TABLET  تتطلب انشطة بأى تقم  ال لذلك و ، الدوار و بالنتعاس تشعر ٌجعلك قد 

 . بامان االنشطة هذة تمارس ان ٌمكنك انك من تتأكد حتى(  المٌكانٌكٌة االالت تشغٌل ، القٌادة)  الذهنٌة الٌقظة

 أقراص بوتاساف ٌسببها ان ٌمكن التى الجانبٌة لآلثار حساسٌة أكثر السن كبار ٌكون قد POTASAVE TABLET ، 

 . الدم فى البوتاسٌوم مستوٌات على التأثٌرات وخاصة



 

 

 اقسام فارماسيا

  

 ة لؤلدوٌةالنشرات الداخلٌ

 شركات األدوٌة 

 صحة و جمال 

 غٌر مصنف 

 معلومات طبٌة و صٌدالنٌة 

 معلومات و نصائح صٌدالنٌة 

 معلومة طبٌة 

 مواد فعالة 
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