معلق الديازوكسيد و الكلوروثيازيد :معلومات للعوائل
ينبغي قراءة ورقة المعلومات هذه باالقتران مع أي نشرة معلومات للمريض مقدمة من قبل الشركة المصنعة .
هذه المعلومات تصف معلق الديازوكسيد و معلق الكلوروثيازيد والتي عادة ما توصف معا .وهو يفسر كيفية إعطاءها وبعض من
آثارها الجانبية .كل شخص يتفاعل بشكل مختلف مع األدوية لذلك طفلك لن يعاني بالضرورة كل اآلثار الجانبية المذكورة .إذا كان
لديك أي أسئلة أو استفسارات ،يرجى استشارة الطبيب أو الممرضة أو الصيدلي أو األتصال بأحد أرقام االتصال المذكورة على
ورقة المعلومات.

ما هي ديازوكسيد و كلوروثيازيد؟
يستخدم ديازوكسيد لعالج استمرار انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص السكر في الدم) الناجمة عن إنتاج الجسم الكثير من
األنسولين (فرط األنسولين) .يعمل عن طريق منع اإلفراج عن األنسولين من قبل الجسم .
كلوروثيازيد هو مدرر للبول ،وهذا هو الدواء الذي يزيد من كمية البول التي تنتجها الكلى .يتم استخدامه في حاالت إحتباس الكثير
من السوائل في الجسم  ,مما تسبب في االنتفاخ (وذمة) وخاصة حول العينين أو تؤثر على اليدين أو القدمين .يتم وصف
كلوروثيازيد عادة جنبا إلى جنب مع ديازوكسيد كون هذا الدواء له اثر جانبي وهو احتباس السوائل.

كيف يتم أعطائهم؟
يتم إعطاء معلق الديازوكسيد عن طريق الفم مرتين أو ثالث مرات في اليوم .وعادة ما يعطى معلق الكلوروثيازيد مرتين في اليوم.
للحصول على إرشادات حول كيفية إعطاء طفلك أدوية سائلة ،يرجى قراءة ورقة المعلومات الخاصة بنا أو مشاهدة الفيديو بودكاست
المتاحة على موقعنا
www.gosh.nhs.uk/gosh_families/information_sheets/medicines_liquid/medicines_liquid_families.html

معلق الديازوكسيد ومعلق الكلوروثيازيد ليست متاحة بسهولة من الصيدلية المحلية الخاصة بك .وكذلك غير متاحة في المملكة
المتحدة .لذلك يجب استيرادها من الخارج من قبل شركة استيراد األدوية المرخصة .وقد تستغرق إمدادات هذه األدوية وقتا أطول
من المعتاد للحصول عليها ،وعادة عدة أيام.




حاليا ،قسم الصيدلة في مستشفى جريت أورموند ستريت يحصل على معلق ديازوكسيد تحت اسم العالمة التجارية
® .Proglycemالتعبئة والتغليف تعطي قوة الدواء  50ملغم من العنصر النشط في  1مل من المعلق ,وهذا مايعادل 250
ملغم في  5مل .كما أنه يحتوي على مواد حافظة ومواد تلوين والمنكهات والمحليات.
يتم الحصول على معلق كلوروثيازيد تحت اسم العالمة التجارية ® .Diurilقوة الدواء  250ملغم من العنصر النشط في 5
مل من المعلق .كما أنه يحتوي على مواد حافظة ومواد تلوين والمنكهات والمحليات.
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من يجب أال يتناول هذه األدوية؟
يجب على األشخاص الذين لديهم الحاالت التالية مناقشة تناول هذه األدوية مع طبيبهم.




فرط الحساسية من ديازوكسيد ،كلوروثيازيد أو أي من مكوناتها.
حامل ،يمكن أن تكون حامال ،في محاولة لتصبح حامال أو الرضاعة الطبيعية.
لديهم مشاكل في القلب أو الرئة  ،مثل ارتفاع ضغط الدم الرئوي ،إستنشاق العقي ،الضائقة التنفسية ،تسرع تنفس عابر،
وااللتهاب الرئوي ،اإلنتان ،الفتق الحجابي الخلقي أو أمراض القلب الخلقية.

ماهي األعراض الجانبية ؟
مالحظة :إذا ظهرت على طفلك أي عالمات صعوبة في التنفس ،مثل توسع فتحات األنف ،وحركات الصدر غير العادية ،والتنفس
السريع ،وصعوبات التغذية أو زرقة لشفتيهم أو الجلد ،يرجى مراجعة الطبيب أو أخذ طفلك إلى أقرب قسم أو مستشفى طوارئ
(.)E&A
إذا كان أي من اآلعراض الجانبية الموضحة أدناه شديدة أو تستمر لفترة طويلة ،يرجى إخبار طبيبك .
ديازوكسيد







فقدان الشهية والغثيان والقيء
مستويات مرتفعة من حمض اليوريك في الدم ،إحتباس األمالح والسوائل ،انتفاخ (وذمة)
ارتفاع مستويات السكر في الدم
ضغط دم منخفض
عدم انتظام أو سرعة معدل ضربات القلب
زيادة نمو الشعر

كلوروثيازيد




ضعف وانخفاض ضغط الدم
اضطراب خفيف في المعدة
تغيرات في تعداد كريات الدم

التفاعالت مع األدوية األخرى
بعض األدوية يمكن أن تتفاعل مع ديازوكسيد و  /أو الكلوروثيازيد ،وتغير كيفية و مدى عملهم .راجع دائما طبيبك أو الصيدلي قبل
إعطاء طفلك أي أدوية أخرى ،بما في ذلك األدوية العشبية أو التكميلية .ومن المعروف التالية تتفاعل مع ديازوكسيد و  /أو
كلوروثيازيد لذلك سوف تتطلب مراقبة دقيقة ومنتظمة لطفلك.
ديازوكسيد


األدوية المضادة الرتفاع ضغط الدم ،بما في ذلك مثبطات إيس ،أنجيوتنسين  IIمستقبالت غونيستس ،حاصرات بيتا،
حاصرات قنوات الكالسيوم وبعض مدررات البول
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كحول
مضادات االكتئاب
مضادات الصرع بما في ذلك الفينيتوين
مضادات الذهان

كلوروثيازيد
 األدوية المضادة للسكري
 األدوية الخافضة للضغط العالي على النحو الوارد أعاله
 الكولسترامين وكوليستيبول الراتنجات
 الستيرويدات القشرية
 ليثيوم
 غير الستيرويدية المضادة لاللتهابات (المسكنات)

معلومات مهمة







احفظ األ دوية في مكان آمن ال يستطيع االطفال الوصول إليه.
الحفاظ على المعلق في درجة حرارة الغرفة ،بعيدا عن الضوء الساطع أو أشعة الشمس المباشرة وبعيدا عن الحرارة .ال
تخزن في الثالجة.
إذا كنت قد نسيت أن تعطي طفلك جرعة والتزال في غضون ساعات قليلة من موعد استحقاق الجرعة  .قم بإعطاءها
حالما تتذكر .خالف ذلك ،ال تعطي هذه الجرعة ولكن تأكد من أعطاء الجرعة التالية في موعدها .ال تعطي جرعة
مضاعفة.
إذا تقيأ طفلك مباشرة بعد تناول الجرعة يجب إبالغ الطبيب المحلي أو الممرضة المحلية،ألنه قد يحتاج طفلك إلى أخذ
جرعة اخرى.
إذا قرر طبيبك أن يتوقف طفلك عن تناول هذه األدوية أو أنها تجاوزت تاريخ انتهاء الصالحية يجب إرجاع أي أدوية
متبقية الى الصيدلي .ال تقم بتدفقها في المرحاض أو رميها.

أرقام إتصال مفيدة




بدالة الريسية لمستشفى جريت أورموند ستريت 02074059200 :
صيدلية معلومات األدوية (من األثنين الى الجمعة من الساعة  9صباحا الى الساعة  5مساء)02078298608 :
الممرضة المتخصصة بالغدد الصماء :تحويلة داخلية  0360أو بليب 1016
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