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 المحفزات  معلومات عن اآلثار الجانبیة لألسر:
 Amphetamineومشتقات  Methylphenidateمشتقات 

 
   اسم الدواء:  

 

   جرعة الدواء:   
 

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

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

 

 المصاحب لھ أو عدم زیادة الوزن نقص الشھیة مع فقدان الوزن   •
 الغثیان أو ألم في البطن  •
 صعوبة النوم أو النوم المتواصل   —اضطراب في النوم   •
 الدوخة/ الدوار  •

 ظاھرة تأثیر االرتداد (زیادة فرط النشاط/ االندفاع عند انتھاء تأثیر المحفز)  •
الحالة المزاجیة،  األعراض العاطفیة و/ أو السلوكیة الجدیدة (القلق، تغیرات  •

 االنفعال) 
 ارتفاع ضغط الدم وزیادة معدل ضربات القلب  •
التشنجات الالإرادیة أو الحركات غیر الطبیعیة (عند األطفال المعرضین   •

 الضطراب التشنجات الالإرادیة) 

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

 

في حالة وجود تاریخ شخصي أو   (القلب واألوعیة الدمویة).ضربات القلب   •
عائلي ألمراض القلب، بما في ذلك ضربات القلب غیر الطبیعیة (متالزمة  

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

 قبل بدء تناول ھذا الدواء. 
 أعراض الذھان (الھذیان واالعتقاد الوھمي أو الھوس)  •

 رد الفعل التحسسي الحاد بما في ذلك الحساسیة المفرطة  •
 الوذمة الوعائیة (تورم جلد الوجھ عادةً حول الشفتین والعینین) •
 ساعات)  4القساح (االنتصاب المستمر لمدة أكثر من  •
 النمو عند االستخدام طویل األجل تأُخر   •
 ظاھرة مرض رینود  •

 
 اإلدارة: 
 لتجنب صعوبة النوم، یجب تناول الجرعة األخیرة قبل النوم بعدة ساعات.  •

 دقیقة من تناول الطعام على األقل.  30یجب تناول مستحضرات فوریة التحرر قبل  •

 وخلطھ بكمیة صغیرة من الطعام مثل الزبادي أو العسل أو عصیر التفاح أو المربى. ابتلع القرص بالكامل أو یمكن طحنھ  أقراص فوریة التحرر: •
 Ritalin، Focalin، Adderallیشمل  •

 
 (نكھة العلكة)  Dynavel XR(نكھة الموز)،  Quillivant XR(نكھة العلكة)،  Procentra(نكھة العنب)،  Methylinیتضمن المحلول الفموي:  •

 ھا قبل بلعھا یجب مضغ أقراص یمكن مضغھا: •
 Vyvanseو QuilliChew ERالقابل للمضغ و  Methylinتتضمن  •

 
 : )ODTأقراص التحلل الفموي ( •

• Adzenys XR-ODT   ،(نكھة البرتقال)Cotempla XR-OCT 
 
 

(المتابعة في الصفحة التالیة)
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 تقسمھ ألن الدواء لن یظھر أثره بفعالیة ال تطحن القرص أو تمضغھ أو  یلزم بلعھا بالكامل. أقراص ممتدة المفعول:  •
• Concerta، Metadate ER ،Jornay PM 

 
 تناول الكبسولة الكاملة أو المفتوحة ثم انثر الدواء على عصیر التفاح  كبسوالت ممتدة المفعول: •

• Focalin XR, Metadate CD, Ritalin LA, Adderall XR, Aptensio XR, Vyvanse   (قد تذوب داخل الماء) 
 

 معلومات أخرى: 
 یتم تصنیف األدویة المحفزة إلى مجموعتین:  •

 :Methylphenidateمشتقات  •
− IR  :(فوریة التحرر، قصیرة المفعول) Ritalin, Focalin, Methylin 
− ER :(بطیئة التحرر، متوسطة المفعول) Metadate CD/ER, Ritalin LA/SR 
− XR :(بطیئة التحرر، طویلة المفعول) Aptensio XR, Adhansia XR, Concerta, Cotempla XR-ODT, Daytrana 

patch, Focalin XR, Jornay PM, Quillichew ER, Quillivant XR 

 : Amphetamine/Dextroamphetamineمشتقات  •
 Adderall, Evekeo, Procentra, Zenzedi فوریة التحرر:  −
 Adderall XR, Adzenys XR-ODT/ER, Dynavel XR, Mydayis, Vyvanse بطیئة التحرر:  −

 ساعات بشكل عام.  6إلى  3دقیقة ولھا تأثیر یمتد من  60إلى   20تبدأ األدویة فوریة التحرر في العمل خالل  •

 ساعات بشكل عام.  8إلى  6دقیقة ولھا تأثیر یمتد من  60إلى  20تبدأ األدویة متوسطة التحرر في العمل خالل  •

 ساعة  24ساعة بشكل عام والبعض اآلخر یمتد إلى  12إلى  8دقیقة ولھا تأثیر یمتد من  60إلى   20تبدأ األدویة بطیئة التحرر في العمل خالل  •

وبمجرد إیقاف تناول ھذه األدویة،   نظًرا لطبیعة األدویة قصیرة المفعول، فھي ال "تتراكم" داخل نظام الجسم وتدخل الجسم وتخرج منھ في یوم واحد.  •
 ا. فیجب أن تنتھي اآلثار الجانبیة أیضً 

تعتبر ھذه األدویة خط العالج األول الضطراب فرط الحركة مع نقص االنتباه، مع تناول عالج/ التدخالت السلوكیة أو بدونھ.  •


