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 ATOMOXETINE (STRATTERA) معلومات عن اآلثار الجانبیة لألسر:
 

  جرعة الدواء:   
 

 یتم تناولھ لعالج الحاالت اآلتیة:
• ADHD  (اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط) أوADD 

 یستخدم ھذا الدواء غالبًا عند وجود آثار جانبیة ملحوظة للمنشطات أو عند وجود قلق متزامن  •
 

 ) SNRIمثبطات امتصاص النوربینفرین االنتقائیة ( نوع الدواء: 
 

 تتضمن اآلثار الجانبیة على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي: 
 

 الوزن، انخفاض الشھیة نقص  •
 الغثیان والقيء وألم في البطن  •
 الصداع  •
 الدوار  •

 االنفعال  •
 التخدیر واإلرھاق  •
 ارتفاع ضغط الدم، وزیادة معدل ضربات القلب  •
 التشنجات الالإرادیة أو الحركات غیر الطبیعیة  •

 
 تشتمل اآلثار الجانبیة النادرة والخطیرة على سبیل المثال ال الحصر ما یلي: 

 

یرجى   ضربات القلب (القلب واألوعیة الدمویة) بما في ذلك الوفاة المفاجئة. •
إخبار مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك في حالة وجود تاریخ شخصي أو  
عائلي ألمراض القلب، بما في ذلك ضربات القلب غیر الطبیعیة (متالزمة  

QTc  مفاجئة  طویلة المدى) أو أمراض القلب الھیكلیة (ال سیما الوفاة ال
المبكرة ألسباب ذات صلة بالقلب/ األزمة القلبیة)، في ھذه الحالة یتم إجراء  

 الفحوصات قبل بدء تناول ھذا الدواء. 

إصابة الكبد (الدالئل قد تكون حكة في الجلد، واصفرار الجلد أو بیاض العینین،  •
وأعراض "تشبھ  لون البول الداكن، ألم/ تعب في الجزء األیمن العلوي من البطن، 

 األنفلونزا" بدون سبب) 
 ساعات)  4القساح (االنتصاب المستمر لمدة أكثر من  •
 التغیر في الحالة المزاجیة أو االنفعال  •
 التغیر في أنماط التفكیر مع ارتفاع خطر التفكیر في االنتحار  •

 
 اإلدارة: 
تناولھ في الصباح أو المساء یكون فعاًال ولكنھ یكون أكثر فعالیة إذا تم تناولھ في الصباح بوجھ  إذا تم  یأتي ھذا الدواء على ھیئة كبسولة ویجب ابتالعھا كاملةً. •

 ساعة على األقل.  12إلى   10لمدة  Stratteraیستمر مفعول  عام.

  12إلى  6یستغرق األمر ما بین  أسابیع، فقد  4إلى   1یستغرق األمر بعض الوقت للوصول إلى الجرعة الفعالة، وبینما یمكن مالحظة بعض التأثیرات خالل  •
 لذا من الضروري تناولھ كل یوم.  أسبوعًا لتحقیق النتائج المطلوبة.

 من األفضل تقلیل الجرعة من أجل تجنب أعراض االنسحاب.  یُرجى إخبار مقدم الخدمة الخاص بك إذا كنت ترید التوقف عن تناول الدواء.  •

لذا یُرجى االتصال بنا في أقرب وقت إذا كانت لدیك أي استفسارات أو مخاوف ذات صلة باآلثار الجانبیة المحتملة. ي الزیارات التالیة. سیتم مراقبة اآلثار الجانبیة ف


