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עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ״ו 1986 -
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ריטלין®  10מ“ג טבליות
כל טבליה מכילה :מתילפנידאט הידרוכלוריד  10מ“ג
Methylphenidate Hydrochloride 10 mg

ריטלין®  20 SRמ“ג טבליות
כל טבליה מכילה :מתילפנידאט הידרוכלוריד  20מ“ג
Methylphenidate Hydrochloride 20 mg

חומרים בלתי פעילים :ראה סעיף ’ 6מידע נוסף‘.
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה .עלון זה מכיל
מידע תמציתי על התרופה .אם יש לך שאלות נוספות ,פנה אל הרופא
או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך .אל תעביר אותה לאחרים .היא עלולה
להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.
התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל .6

 .1למה מיועדת התרופה?
לטיפול בהפרעות קשב וריכוז ) (ADHDולטיפול בנרקולפסיה.
טבליות ריטלין מכילות את המרכיב הפעיל מתילפנידאט הידרוכלוריד.
מתילפנידאט הידרוכלוריד הינו סטימולנט )מעורר( של מערכת העצבים
המרכזית.
הפרעת קשב וריכוז ) ADHDאו הפרעה היפרקינטית( הינה הפרעת התנהגות
בילדים ,מתבגרים ומבוגרים .קרוב ל 3% -מהילדים סובלים מהפרעה זו,
אשר אינה מאפשרת להם לשבת ברוגע או להתרכז במשימות למשך זמן
כלשהו .לילדים עם הפרעה זו עלול להיות קושי בלימודים ובהכנת שיעורי
בית .לעיתים קרובות עשוי להיות קשה לנהל אותם בבית הספר ובבית.
מבוגרים עם  ADHDמתקשים לעיתים קרובות להתרכז .לעיתים קרובות הם
מרגישים חסרי מנוחה ,חסרי סבלנות ,עם רמת קשב נמוכה והם משתעממים
בקלות .הם עשויים להתקשות בארגון חייהם הפרטיים ובעבודה.
משערים כי ריטלין פועלת על-ידי ויסות כימיקלים מסוימים במוח המשפיעים
על ההתנהגות .היא מסייעת למקד את תשומת הלב ,להתעלם מהסחות
דעת ומאפשרת לאנשים אימפולסיביים לחשוב לפני מעשה .אם הטיפול
מצליח ,הוא משפר את יכולת הקשב הטבעית של האדם.
תרופה זו הינה חלק מתוכנית טיפולית הכוללת בדרך כלל גם טיפול פסיכולוגי,
חינוכי וחברתי.
נרקולפסיה הינה הפרעה של התקפי-שינה .אין זה מצב נורמלי של עייפות.
חולים בנרקולפסיה חווים התקפים חוזרים ובלתי נשלטים של שינה במהלך
היום על אף שנת לילה מספקת .נרקולפסיה חייבת להיות מאובחנת על-ידי
רופא באמצעות רישום של תבניות עירות-שינה.
ריטלין מקלה על עודף ישנוניות במהלך היום בחולים הסובלים
מנרקולפסיה.
אין להשתמש בתרופה זו למניעה או לטיפול בעייפות רגילה.
קבוצה תרפויטית :מעורר מערכת העצבים המרכזית.
אם יש לך כל שאלה על אופן הפעולה של ריטלין או מדוע תרופה זו נרשמה
לך או לילדך ,פנה לרופא שלך.

 .2לפני שימוש בתרופה
 Xאין להשתמש בתרופה:
∙ אם אתה אלרגי )בעל רגישות יתר( למרכיב הפעיל מתילפנידאט או
לכל אחד מהמרכיבים הנוספים המפורטים בסעיף ’ 6מידע נוסף‘ .חלק
מהתסמינים של תגובה אלרגית עשויים לכלול קוצר נשימה ,צפצופים
או קשיי נשימה; נפיחות של הפנים ,השפתיים ,הלשון או של חלקים
אחרים של הגוף; פריחה ,גרד או תפרחת עורית )חרלת(.
אין ליטול ריטלין אם אתה סובל מהמצבים הרפואיים הבאים:
∙ תקופות של חרדה ,מתח או אי-שקט
∙ תסמונת טורט )מצב של תנועות גוף ודיבור שאינם נשלטים או טיקים(
או אם יש לך היסטוריה משפחתית של הפרעה זו
∙ לחץ תוך עיני מוגבר )גלאוקומה(
∙ פעילות יתר של בלוטת התריס )תירואיד( או בעיות אחרות בבלוטת
התריס
∙ בעיות לב כגון התקף לב ,דופק לא סדיר ,כאבים בחזה )אנגינה(,
אי ספיקת לב ,מחלת לב או בעיה מולדת בלב
∙ לחץ דם גבוה מאוד )יתר לחץ דם( או הצרות של כלי דם עורקיים
)חסימת עורקים ,אשר עלולה לגרום לכאב בזרועות וברגליים(
∙ גידול נדיר של בלוטת האדרנל )יותרת הכליה( הידוע בשם
פאוכרומוציטומה
אם אתה לא בטוח האם אתה סובל מאחד מהמצבים הרפואיים
שפורטו מעלה ,שאל את הרופא.
אין ליטול ריטלין אם הנך נוטל תרופה מקבוצת מעכבי
מונואמינאוקסידז ) (MAOאו אם נטלת מעכבי  MAOבמהלך 14
יום לפני התחלת הטיפול בריטלין .נטילת ריטלין יחד עם תרופות מקבוצת
מעכבי  MAOעלולה לגרום לתגובה חמורה הכוללת עלייה פתאומית בחום
הגוף ,לחץ דם גבוה בצורה קיצונית ועוויתות חמורות.
שאל את הרופא אם אתה לא בטוח האם נטלת אחת מתרופות
אלו.
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
! ספר לרופא אם אתה אלרגי לכל תרופה אחרת ,מזון ,חומרי צבע
או משמרים.
הרופא ירצה לדעת האם אתה נוטה לפתח אלרגיות.
ספר לרופא אם יש לך אי סבילות ללקטוז או לגלוטן )ראה גם סעיף’ :מידע
חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה‘(.
! לפני הטיפול בריטלין ספר לרופא אם אתה סובל מאחד מההתנהגויות
או המצבים הרפואיים המפורטים:
∙ פגמים בלב )כגון אי תקינות במבנה של הלב [structural cardiac
](abnormality
∙ היסטוריה משפחתית של מוות פתאומי או דופק לא סדיר
∙ התקשות של העורקים
∙ כל בעיית לב אחרת ,עכשווית או קודמת
∙ אי תקינות של כלי הדם במוח ,למשל החלשות כלי הדם )מפרצת( ,שבץ
מוחי או דלקת כלי הדם )וסקוליטיס(
∙ דיכאון חמור ,הפרעה דו קוטבית או מחלות נפש אחרות
∙ אפילפסיה )פרכוסים ,עוויתות או התקפים(
∙ לחץ דם גבוה
∙ היסטוריה של התמכרות לאלכוהול ,סמים או תלות בתרופות
∙ טיקים )עווית שרירים ,בדרך כלל בפנים או בכתפיים( או אם לאחיך או
לאחיותיך יש טיקים
∙ הפרעות נפש חריפות הגורמות לחשיבה ותפיסה חריגות )פסיכוזה( או
לתחושה בלתי רגילה של ריגוש ,פעלתנות יתר וחוסר איפוק )- (acute mania
הרופא יאמר לך אם אתה סובל ממצבים אלה
∙ תסמינים פסיכוטיים כגון ראיית מראות או תחושת דברים שאינם קיימים
במציאות )הזיות(

∙ התנהגות תוקפנית
∙ התנהגות או מחשבות אובדניות
אם יש לך אחד מהמצבים המפורטים לעיל ,יתכן והרופא ירצה לנקוט
באמצעי זהירות מיוחדים.
! אזהרות נוספות
∙ ריטלין עשויה לתת תוצאה חיובית שגויה בבדיקות לשימוש בתרופות,
כולל בדיקות הנערכות בספורט
∙ בחלק מהילדים המקבלים ריטלין לטווח ארוך עשויה להיות האטה
בגדילה ,אך בדרך כלל הם יפצו על כך כאשר הטיפול יופסק )ראה גם
סעיפים’ :משך הטיפול‘ ו’ -בדיקות ומעקב‘(
∙ במטופלים מסוימים ריטלין עשויה לגרום לאי נוחות בבטן ,איבוד התיאבון
וקשיי שינה ,במיוחד בתחילת הטיפול .הרופא יכול לסייע להפחית
תסמינים אלה על-ידי הקטנת המנה של ריטלין או שינוי זמני הנטילה
של הטבליות
∙ אם במהלך הטיפול בריטלין או לאחר הפסקת הטיפול יש לך זיקפות
כואבות שהן באופן חריג ממושכות או תדירות ,יתכן שאתה זקוק לטיפול
רפואי דחוף .זה עשוי לקרות בכל קבוצת גיל .אם זה קורה ,פנה מיד
לרופא
∙ אם אתה נוטל ריטלין עם תרופות המעלות את רמת הסרוטונין בגוף
)תרופות סרוטונרגיות ,למשל סרטרלין וונלאפקסין המשמשות לטיפול
בדיכאון( ואתה חווה שילוב של התסמינים הבאים :חוסר מנוחה ,רעידות,
התכווצויות שרירים פתאומיות ,חום גבוה לא רגיל ,בחילות והקאות,
הפסק את הטיפול בריטלין ובתרופות אלה ופנה מיד לרופא שלך
∙ אם הנך עומד לעבור ניתוח ,יש לידע את הרופא כי אתה נוטל ריטלין .אין
לקחת ריטלין ביום הניתוח במידה ומשתמשים בסוג מסוים של מאלחש
מאחר וקיים סיכוי לעלייה פתאומית בלחץ הדם במהלך הניתוח
! נטילת תרופות אחרות
אם אתה נוטל ,או אם נטלת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות
ללא מרשם ותוספי תזונה ,ספר על כך לרופא או לרוקח.
תרופות מסוימות וריטלין הניטלות יחדיו ,עלולות להפריע זו לזו .תרופות
אלה כוללות:
∙ תרופות המעלות את לחץ הדם
∙ אגוניסטים לרצפטור מסוג אלפא  2כגון קלונידין )המשמשים לטיפול
בלחץ דם גבוה(
∙ נוגדי קרישה פומיים או וורפרין )תרופות המשמשות למניעת קרישי דם(
∙ תרופות מסוימות נגד פרכוסים )לטיפול באפילפסיה או התקפים(
∙ תרופות לטיפול בדיכאון כגון נוגדי דיכאון טריציקליים ומעכבי
מונואמינאוקסידז )(MAO
∙ פנילבוטאזון )לטיפול בכאבים או בחום(
∙ גואנטידין
∙ מאלחשים
∙ תרופות המשפיעות על רמת הדופמין בגוף )תרופות דופמינרגיות המשמשות
לטיפול במחלת הפרקינסון או בפסיכוזה(
∙ תרופות המעלות את רמת הסרוטונין בגוף )תרופות סרוטונרגיות ,למשל
אלה המשמשות לטיפול בדיכאון כמו סרטרלין וונלאפקסין(
יתכן שיהיה צורך לשנות את המינון של התרופות שלך או שתצטרך לקחת
תרופות אחרות .היוועץ ברופא.
אם לא ידעת את הרופא על תרופות נוספות שאתה נוטל ,היוועץ בו לפני
נטילת ריטלין.
אם אתה עומד להתחיל טיפול בתרופה חדשה ,הזכר לרופא ולרוקח שלך
שאתה מטופל בריטלין.
ספר לכל רופא ,רופא שיניים או רוקח המטפל בך שאתה נוטל ריטלין.
! שימוש בתרופה ומזון
ריטלין  10מ“ג טבליות :ניתן ליטול עם או בלי מזון )למשל בארוחת בוקר
או בארוחת צהריים(.
ריטלין  20 SRמ“ג טבליות :יש ליטול מיד אחרי הארוחה ועדיף אחרי
ארוחת בוקר משמעותית.

! שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול
אין לשתות אלכוהול בתקופת הטיפול בריטלין .יש לזכור שמאכלים ותרופות
מסוימים מכילים אלכוהול.
אלכוהול עלול לגרום להחמרה בחלק מתופעות הלוואי של ריטלין ,כגון
סחרחורות ונמנום.
! ילדים ומתבגרים
התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל .6
! הריון והנקה
יש לידע את הרופא אם את בהריון או מיניקה .שאלי את הרופא על הסיכונים
והתועלת בנטילת ריטלין במקרה זה .אין להשתמש בריטלין במהלך הריון
אלא אם הרופא רשם זאת במפורש .תרופה זו עלולה להשפיע על העובר
אם את נוטלת אותה בעת ההריון.
אם הרית בתקופת הטיפול בריטלין ,היוועצי ברופא .הרופא ידון איתך
בסיכונים ובתועלת של נטילת התרופה במהלך הריון.
אין להיניק במהלך הטיפול בריטלין .החומר הפעיל בריטלין עלול לעבור
לחלב אם.
! נהיגה ושימוש במכונות
בתקופת הטיפול בריטלין יש להיזהר בנהיגה ,הפעלת מכונות או ביצוע
משימות בהן נדרשת עירנות עד שתדע כיצד התרופה משפיעה עליך.
תרופה זו עלולה לגרום להזיות ,סחרחורת ,נמנום ,ראייה מעורפלת או
תופעות לוואי אחרות במערכת העצבים המרכזית אשר יכולות לפגום
ביכולת הריכוז באנשים מסוימים .אם אתה חווה תסמינים אלו ,אין לנהוג
ברכב ,להשתמש במכונות או לבצע כל פעילות המחייבת תגובות מהירות
או אשר עלולה להיות מסוכנת.
באשר לילדים ,יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת
הכביש וכדומה.
! מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
ריטלין  10מ“ג טבליות :התרופה מכילה לקטוז ועמילן חיטה )מכיל
גלוטן(.
ריטלין  20 SRמ“ג טבליות :התרופה מכילה לקטוז.

 .3כיצד תשתמש בתרופה?
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא .עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח
אם אינך בטוח.
מינון:
המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד על פי צרכי המטופל
ותגובתו לטיפול.
אין לשנות את המינון מבלי להתייעץ עם הרופא.
אם אתה סבור שהשפעת התרופה חזקה מדי או חלשה מדי ,יש להתייעץ
עם הרופא המטפל.
אין לעבור על המנה המומלצת.
מתי וכיצד ליטול ריטלין  10מ“ג טבליות:
ניתן ליטול ריטלין  10מ“ג טבליות עם או בלי מזון.
יש ליטול ריטלין  10מ“ג טבליות פעם או פעמיים ביום )למשל בארוחת
בוקר ו/או בארוחת צהריים ,כלומר ,לחלק את המינון היומי בין מתן בבוקר
למתן בצהריים(.
יש לבלוע את הטבליה עם כוס מלאה מים.
טבליות ריטלין  10מ“ג ניתנות לחצייה.
אם המנה היא חצי טבליה ,יש להעזר בקו החצייה שעל הטבליה כדי לחתוך
אותה .ניתן להשתמש באביזר לחיתוך טבליות כדי להבטיח מנה מדויקת.
מתי וכיצד ליטול ריטלין  20 SRמ“ג טבליות:
יש ליטול טבליות ריטלין  20 SRמ“ג מיד אחרי הארוחה ועדיף אחרי ארוחת
בוקר משמעותית.
יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מים.

אין ללעוס או לכתוש את הטבליה.
טבליות ריטלין  20 SRמ“ג אינן ניתנות לחצייה.
אם הטבליות גורמות לך אי נוחות בטנית ,ניתן ליטול אותן עם מזון ,אך יש
להקפיד וליטול אותן תמיד באותו אופן )כלומר :תמיד עם מזון או תמיד
ללא מזון( .בדרך זו ההשפעה תמיד תהיה זהה.
בחולים מסוימים ריטלין עשויה לגרום לחוסר שינה .היוועץ ברופא בנוגע
לזמן הנכון במהלך היום לנטילת המנה האחרונה של ריטלין.
משך הטיפול:
יש להמשיך וליטול ריטלין למשך הזמן עליו הורה הרופא.
תרופה זו מסייעת בוויסות התסמינים אך אינה מרפאת .הרופא יבדוק את
השיפור במצב בכדי לוודא שהתרופה פועלת כנדרש והוא ידון איתך בשאלה
עד מתי יש להמשיך בטיפול.
אם אינך בטוח ,שוחח עם הרופא.
משך הטיפול ב ADHD -שונה בין מטופל למטופל .במהלך הטיפול בADHD -
יתכן והרופא יורה על הפסקת נטילת ריטלין בפרקי זמן מסוימים )למשל בסופי
שבוע או בחופשות בית הספר ובחופשות ארוכות( כדי לראות אם נטילתה
עדיין נדרשת .הפסקות אלה בטיפול עוזרות גם להימנע מההאטה בגדילה
אשר מתרחשת לעיתים כאשר ילדים נוטלים תרופה זו לאורך זמן.
בדיקות ומעקב:
יש להקפיד להגיע לפגישות המעקב אצל הרופא בכדי שניתן יהיה לעקוב
אחר התקדמות הטיפול .הרופא יבדוק לחץ דם ,גובה ,משקל ויערוך בדיקות
דם מדי פעם כדי למנוע הופעת תופעות לוואי.
אם ילדך אינו גדל לגובה או עולה במשקל כצפוי ,יתכן וידרשו הפסקות
בטיפול בריטלין.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה ,פנה
מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.
חלק מהתסמינים של מנת יתר הינם :הקאה ,אי-שקט ,כאב ראש ,רעידות,
עוויתות שרירים ,דופק לא סדיר ,סומק ,חום ,הזעה ,אישונים מורחבים,
קשיי נשימה ,בלבול ,פרכוסים ועוויתות שרירים המלוות בחום ובשתן
אדום-חום.
אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הקצוב ,יש ליטול מנה מיד כשנזכרת
ויש לשמור על מרווחי זמן קבועים בין המנות של אותו היום .לדוגמא ,אם
בדרך כלל אתה שומר על מרווח של  4שעות בין מנות ,יש לחכות  4שעות
לפני נטילת המנה הבאה וכך הלאה לגבי אותו היום .ביום למחרת  -חזור
לזמני הנטילה הרגילים.
אין ליטול שתי מנות ביחד על מנת לפצות על המנה שנשכחה .אם תעשה
כך אתה עלול להעלות את הסיכוי לתופעות לוואי.
אם קשה לך לזכור מתי לקחת את התרופה שלך ,היוועץ ברוקח.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ לך על-ידי הרופא.
כמו כל התכשירים המעוררים ,תרופה זו עלולה להיות ממכרת ומנוצלת
לרעה על-ידי אנשים מסוימים .אם תיטול אותה בצורה נכונה כפי שהורה
הרופא ,שימוש לרעה או תלות לא אמורים להוות בעיה ,לא כעת ולא
בעתיד.
אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
גם אם חל שיפור במצב בריאותך ,אין להפסיק את הטיפול מבלי להיוועץ
ברופא .אם אתה מפסיק בפתאומיות את הטיפול ,יתכן שיחזור מצבך הרפואי
טרם הטיפול או שתופענה תופעות לוואי כגון דיכאון .כדי להימנע מכך יתכן
שהרופא יורה על הקטנת המנה היומית באופן הדרגתי לפני הפסקת הטיפול
לחלוטין .יש צורך בהשגחה רפואית לאחר הפסקת הטיפול.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל
תרופה .הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה ,היוועץ ברופא או
ברוקח.

 .4תופעות לוואי
כמו בכל תרופה ,השימוש בריטלין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק
מהמשתמשים .אל תבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי ,יתכן שלא
תסבול מאף אחת מהן.
יש לדווח מיד לרופא או לפנות לחדר מיון במקרים הבאים:
∙ סימנים של אלרגיה כגון התנפחות של הפנים ,השפתיים או הלשון ,קוצר
נשימה ,צפצופים או קושי בנשימה .אלה סימנים של תגובה אלרגית
חמורה
∙ חולשה או שיתוק של הגפיים או הפנים ,קושי בדיבור או התעלפות בלתי
מוסברת
∙ פריחה בעור ,גירוד ,כתמים אדומים על העור ,שלפוחיות או קילופי
עור
∙ עלייה פתאומית בחום הגוף ,הזעה ,דופק מהיר ,כאב בחזה ,קשיון שרירים
ותנודות בלחץ הדם אשר עלולות להוביל לתרדמת )קומה(
∙ מצב תמידי של נוכחות תסמינים ”דמויי-שפעת“ כגון צמרמורות ,חום,
כאב גרון ונזלת ,בלוטות נפוחות ,כאבי שרירים או מפרקים
∙ דימום או חבורות עוריות לא רגילים
∙ עייפות לא רגילה ,קוצר נשימה במהלך פעילות גופנית ,סחרחורת ,עור
חיוור
∙ טלטול לא רצוני של הגוף )סימנים של רעד( כגון עוויתות ,טלטול או
תנועות התפתלות בלתי נשלטות
∙ פרכוסים )התקפים( או התעלפות בלתי מוסברת
∙ כאב או תעוקה בחזה
∙ דופק מהיר או לא סדיר
∙ הצהבה של העור או העיניים ,גוון כהה לשתן או גוון בהיר לצואה
∙ בלבול ,אשליות או הזיות )ראייה או תחושה של דברים שאינם קיימים(
∙ התרגשות ,פעלתנות יתר והתנהגות נטולת עכבות
∙ הופעה או החמרה של התנהגות תוקפנית
∙ כאב ראש חמור או קבוע
∙ דיבור ותנועות גוף בלתי נשלטים )תסמונת טורט(
∙ זיקפה ממושכת הגורמת לאי נוחות של הפין )סימן לפריאפיזם(
תופעות הלוואי שצוינו מעלה עלולות להיות חמורות .יתכן ויהיה צורך
בהשגחה רפואית דחופה.
תופעות לוואי נוספות:
דווח לרופא במידה ואתה מבחין באחת מהתופעות הבאות והיא מדאיגה
אותך:
תופעות לוואי שכיחות מאוד )תופעות המופיעות ביותר ממשתמש  1מ-
:(10
∙ בחילה
∙ איבוד התיאבון
∙ כאב גרון ונזלת
∙ עצבנות
∙ אי יכולת לישון
∙ יובש בפה
תופעות לוואי שכיחות )תופעות המופיעות ב 1-10 -משתמשים מתוך
:(100
∙ הקאה או כאב בטן
∙ בטן רגיזה או קשיי עיכול
∙ תחושת חרדה או דאגה
∙ עצבנות ,מתח
∙ אי-שקט
∙ הפרעות שינה
∙ כאב ראש
∙ שיעול

∙ נמנום
∙ סחרחורת
∙ רגזנות
∙ נשירת שיער
∙ תפרחת עורית )חרלת(
∙ כאבי מפרקים
∙ כאבי שיניים
∙ הזעת יתר
∙ קצב לב לא נורמלי
∙ דפיקות לב
∙ מצוקה רגשית מופרזת או התרגשות
תופעות לוואי נדירות )תופעות המופיעות ב 1-10 -משתמשים מתוך
:(10000
∙ ירידה במשקל והאטה בגדילה בילדים
∙ ראייה מטושטשת או הפרעות במיקוד הראייה
תופעות לוואי נדירות מאוד )תופעות המופיעות בפחות ממשתמש  1מתוך
:(10000
∙ שינויי מצב רוח כגון דיכאון
∙ עוויתות שרירים
∙ אנמיה )ירידה במספר תאי דם אדומים( ,לויקופניה )ירידה במספר תאי
דם לבנים( ,תרומבוציטופניה )ירידה במספר הטסיות(
תופעות לוואי נוספות שהתרחשו עם תרופות אחרות המכילות את אותו
החומר הפעיל כמו ריטלין:
∙ ירידה בו זמנית במספר תאי הדם )תאי דם אדומים ,לבנים וטסיות(
∙ דלקת של דרכי האף והגרון
∙ התנפחות של האוזניים )סימן של תגובה אלרגית(
∙ רגזנות ,תוקפנות ,שינויים במצב רוח ,התנהגות או חשיבה לא תקינות,
כעס ,מחשבות או נסיונות התאבדות )כולל התאבדות בפועל( ,מודעות
יתר לסביבה ,תחושת ריגוש לא רגילה ,פעלתנות יתר וחוסר מעצורים
)מניה( ,חוסר התמצאות )דיסאוריינטציה( ,שינוי בדחף המיני ,חוסר רגש
או תחושה ,חזרה על מעשים שוב ושוב ,אובססיה לדבר אחד ,בלבול,
התמכרות
∙ חולשת שרירים זמנית ,אובדן תחושה בעור או תפקודים אחרים בגוף עקב
מחסור זמני באספקת דם למוח )reversible ischemic neurological
 ,(deficitמיגרנה
∙ ראייה כפולה ,אישונים מורחבים ,קושי בראייה
∙ הפסקת דופק ,התקף לב
∙ חוסר תחושה באצבעות ובבהונות ,עקצוץ ושינוי צבע )מלבן לכחול ,ואז
לאדום( בקור )תופעת ריינו(
∙ כאב גרון ,קוצר נשימה
∙ שלשול ,עצירות
∙ התנפחות של הפנים והגרון ,האדמה של העור ,הופעת כתמים אדומים
וגדולים על העור תוך מספר שעות לאחר לקיחת התרופה
∙ כאבי שרירים ,עוויתות שרירים
∙ דם בשתן
∙ התנפחות השדיים בגברים
∙ כאב בחזה ,עייפות ,מוות פתאומי
∙ רחשים לא רגילים מהלב
אם הופיעה תופעת לוואי ,אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה
סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון ,עליך להתייעץ עם הרופא.
דיווח על תופעות לוואי:
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור
”דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי“ שנמצא בדף הבית של אתר
משרד הבריאות ) (www.health.gov.ilהמפנה לטופס המקוון לדיווח על
תופעות לוואי.

 .5איך לאחסן את התרופה?
∙ מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ
להישג ידם ושדה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
∙ אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ) (exp. dateהמופיע על
גבי האריזה .תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
∙ תנאי אחסון :יש לאחסן מתחת ל .25°C -יש לשמור באריזה המקורית
על מנת להגן מלחות.
∙ אין להשתמש אם האריזה פגומה או אם יש סימני חבלה.

 .6מידע נוסף
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
ריטלין  10מ“ג טבליות:
Wheat starch, lactose cryst., calcium phosphate tribasic, talc, gelatin,
magnesium stearate

כל טבליה של ריטלין  10מ“ג טבליות מכילה  40מ“ג לקטוז וכן  48מ“ג
עמילן חיטה )מכיל גלוטן(.
ריטלין  20 SRמ“ג טבליות:

Lactose monohydrate, cetostearyl alcohol, hypromellose, talc,
magnesium stearate, titanium dioxide, polyoxyl hydrogenated
castor oil, water purified, ethyl alcohol 95% USP, carnauba wax
and fine black ink.
כל טבליה של ריטלין  20 SRמ“ג טבליות מכילה  90מ“ג לקטוז

מונוהידראט.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
ריטלין  10מ“ג טבליות:
משווקת בצורת טבליות .האריזה מכילה  30טבליות.
טבליות ריטלין  10מ“ג הינן לבנות ,עגולות ,שטוחות עם שוליים משופעים
עם הטבעה של ” “CGבצד אחד ו “A/B” -וקו חצייה בצד השני.
ריטלין  20 SRמ“ג טבליות:
משווקת בצורת טבליות .האריזה מכילה  30טבליות.
טבליות ריטלין  20 SRמ“ג הינן בצבע לבן עד שמנת ,עגולות ,קמורות משני
הצדדים ,בעלות שוליים משופעים ומצופות .הטבליות מסומנות בשחור עם
כיתוב של ” “CIBAבצד אחד ו “16” -בצד השני.
טבליות ריטלין  20 SRמ“ג אינן ניתנות לחצייה.
בעל הרישום וכתובתו:
נוברטיס ישראל בע“מ ,רח‘ שחם  ,36פתח-תקווה .4951729
שם היצרן וכתובתו:
ריטלין  10מ“ג טבליות:
Novartis Farmaceutica S.A., Barcelona, Spain
עבור נוברטיס פארמה איי ג‘י ,בזל ,שוויץ.
ריטלין  20 SRמ“ג טבליות:
Patheon Whitby Inc., Ontario, Canada
עבור נוברטיס פארמה איי ג‘י ,בזל ,שוויץ.
מס‘ רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
113 76 22498
ריטלין  10מ“ג טבליות:
ריטלין  20 SRמ“ג טבליות112 69 29487 :
עלון זה נבדק ואושר על-ידי משרד הבריאות בינואר 2018
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה נוסח בלשון זכר .על אף זאת,
התרופה מיועדת לבני שני המינים.

ﻧﺸﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ )ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ( ١٩٨٦ -
ﻳﺴ ﹼﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺐ ﻓﻘﻂ

ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ  ١٠ﻣﻠﻎ ﺃﻗﺮﺍﺹ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻋﻠﻰ :ﻣﻴﺘﻴﻞ ﻓﻴﻨﻴﺪﺍﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﺍﻳﺪ  ١٠ﻣﻠﻎ
Methylphenidate Hydrochloride 10 mg

ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ  ٢٠ SRﻣﻠﻎ ﺃﻗﺮﺍﺹ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻋﻠﻰ :ﻣﻴﺘﻴﻞ ﻓﻴﻨﻴﺪﺍﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﺍﻳﺪ  ٢٠ﻣﻠﻎ
Methylphenidate Hydrochloride 20 mg

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ :ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ » ٦ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ«.
ﺇﻗﺮﺃ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺑﺘﻤﻌﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﺪﻭﺍﺀ .ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ .ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.
ﹸﻭﺻﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﻌﻼﺝ ﻣﺮﺿﻚ .ﻻ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﻳﻀﺮﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺑﺪﺍ ﻟﻚ ﺃﻥ
ﻣﺮﺿﻬﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻤﺮﺿﻚ.
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻤﺮ  ٦ﺳﻨﻴﻦ.

 (١ﻷﻱ ﻏﺮﺽ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ؟
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺇﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻹﺻﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ) (ADHDﻭﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻹﻧﺘﻴﺎﺑﻲ.
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻴﺘﻴﻞ ﻓﻴﻨﻴﺪﺍﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﺍﻳﺪ .ﻣﻴﺘﻴﻞ ﻓﻴﻨﻴﺪﺍﺕ
ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﹼ
ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﺍﻳﺪ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﹸﻣ ﱢ
ﻨﺸﻂ ) ﹸﻣﻨ ﹼﺒﻪ( ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
ﺇﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻹﺻﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ) ADHDﺃﻭ ﺇﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﺮﻁ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ( ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺿﻄﺮﺍﺏ
ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ .ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ  ٪٣ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﺿﻄﺮﺍﺏ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻠﻮﺱ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻷﻱ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﻣﻦ .ﻗﺪ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺿﻄﺮﺍﺏ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻓﻲ
ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﺔ .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﹰ ﻣﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ.
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﹰ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ  ADHDﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ .ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﹰ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ
ﺑﻘﻠﺔ ﺭﺍﺣﺔ ،ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺼﺒﺮ ،ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻐﺎﺀ ﻭﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻤﻠﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
ﻗﺪ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﺍ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻳﹸﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ .ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ،ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻹﻟﻬﺎﺀ ﻭﻳﺘﻴﺢ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺪﻓﻌﻴﻦ
ﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﻓﺬﻟﻚ ﻳﹸ ﹼ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺻﻐﺎﺀ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻼﺟﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻼﺝ ﻧﻔﺴﻲ ،ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻭﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻳﻀﺎ ﹰ.
ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻹﻧﺘﻴﺎﺑﻲ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺿﻄﺮﺍﺏ ﻟﻨﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻡ .ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺭﻫﺎﻕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻳﻘﺎﺳﻲ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻹﻧﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﺑﺎﺕ ﻧﻮﻡ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﻞ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻹﻧﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ـ ﺍﻟﻨﻮﻡ.
ﻳﺨﻔﻒ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﹸﻌﺎﺱ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ
ﺍﻹﻧﺘﻴﺎﺑﻲ.
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﺍﻟﻔﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ:
ﻣﻦ ﻣﻨﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻱ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻭﺻﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﻚ ﺃﻭ ﻟﻄﻔﻠﻚ،
ﺭﺍﺟﻊ ﻃﺒﻴﺒﻚ.
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 (٢ﻗﺒﻞ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
 Xﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ:
∙ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺴﺎﺳﺎ ﹰ )ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ( ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻴﺘﻴﻞ ﻓﻴﻨﻴﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﻟﻜﻞ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ » ٦ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ« .ﺑﻌﺾ
ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﺤﺴﺴﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺿﻴﻖ ﺗﻨﻔﺲ ،ﺻﻔﻴﺮ ﺃﻭ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ؛ ﺇﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻦ ،ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﻢ؛ ﻃﻔﺢ ،ﺣﻜﺔ ﺃﻭ
ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ )ﺷﺮﻯ(.
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
∙ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ،ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺃﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ
∙ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺗﻮﺭﻳﺖ )ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺟﺴﻢ ﻭﻧﻄﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﻠﺠﺎﺕ(
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﺿﻄﺮﺍﺏ
∙ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ )ﭼﻠﻮﻛﻮﻣﺎ(
∙ ﻓﺮﻁ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻐﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻗﻴﺔ ) (thyroidﺃﻭ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻗﻴﺔ
∙ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺑﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ ،ﻧﺒﺾ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺭ )،(angina
ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﻣﺮﺽ ﻗﻠﺒﻲ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ ﺧﻠﻘﻴﺔ
∙ ﺿﻐﻂ ﺩﻡ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪﺍ ﹰ )ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ( ﺃﻭ ﺗﻀﻴﻖ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺎﻧﻴﺔ
)ﺇﻧﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻴﻦ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺃﻟﻤﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺭﺍﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ(
∙ ﻭﺭﻡ ﻧﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺪﺓ ﺍﻟﻜﻈﺮﻳﺔ ) (adrenal glandﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺈﺳﻢ ﻭﺭﻡ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜﺮﻭﻣﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺗﻤﺔ
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺛﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﻓﺼﻠﺖ ﺃﻋﻼﻩ،
ﺇﺳﺄﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺩﻭﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺼﻴﻠﺔ ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﻣﻮﻧﻮﺃﻣﻴﻦ ﺃﻭﻛﺴﻴﺪﺍﺯ )(MAO
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ  MAOﺧﻼﻝ  ١٤ﻳﻮﻣ ﹰﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ .ﺇﻥ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺳﻮﻳﺔ
ﻣﻊ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻴﻠﺔ ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ  MAOﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺧﻄﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻔﺎﺟﺊ
ﺑﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻢ ،ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎ ﹼﺩ ﻭﺗﺸﻨﺠﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ.
ﺇﺳﺄﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺛﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ.
ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ:
! ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺣﺴﺎﺳ ﹰﺎ ﻷﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﺁﺧﺮ ،ﻃﻌﺎﻡ ،ﻣﻮﺍﺩ ﺻﺒﺎﻏﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺎﻓﻈﺔ.
ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ.
ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻞ ﻟﻠﻜﺘﻮﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﭽﻠﻮﺗﻴﻦ )ﺃﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻓﻘﺮﺓ" :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ"(.
! ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ:
∙ ﻋﻴﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ )ﻣﺜﻞ ﺷﺬﻭﺫ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ [ structural cardiac
](abnormality
∙ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻤﻮﺕ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺃﻭ ﻧﺒﺾ ﻗﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ
∙ ﺗﺼﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻴﻦ
∙ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
∙ ﻋﺪﻡ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ،ﻣﺜﻼﹰ ﺿﻌﻒ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ )ﺃﻡ ﺍﻟﺪﻡ(،
ﺳﻜﺘﺔ ﺩﻣﺎﻏﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﺘﻬﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ )(vasculitis
∙ ﺇﻛﺘﺌﺎﺏ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺇﺿﻄﺮﺍﺏ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺃﻭ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
∙ ﺍﻟﺼﺮﻉ )ﺇﺧﺘﻼﺟﺎﺕ ،ﺗﺸﻨﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﻮﺑﺎﺕ(
∙ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
∙ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ،ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺩﻭﻳﺔ
∙ ﺧﻠﺠﺎﺕ )ﺗﻘﻠﺼﺎﺕ ﻋﻀﻠﻴﺔ ،ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻔﻴﻦ( ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺧﻮﺗﻚ ﺃﻭ
ﺃﺧﻮﺍﺗﻚ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﻠﺠﺎﺕ
∙ ﺇﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺷﺎﺫﻳﻦ )ﺫﻫﺎﻥ( ﺃﻭ ﺷﻌﻮﺭ ﻏﻴﺮ
ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ،ﻓﺮﻁ ﻧﺸﺎﻁ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺼﺒﺮ ) (acute maniaـ ﻳﺒﻠﻐﻚ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻴﻤﺎ
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
∙ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺫﻫﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺄﺷﻴﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ )ﻫﺬﻳﺎﻥ(
∙ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺪﻭﺍﻧﻲ
∙ ﺗﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻳﺔ
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺈﺗﺨﺎﺫ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺣﺬﺭ ﺧﺎﺻﺔ.

! ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
∙ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﹸﻌﻄﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﻮﺹ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺤﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
∙ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ،
ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﹸﻌﻮﺿﻮﻥ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ )ﺃﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻓﻘﺮﺍﺕ" :ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ"
ﻭ" -ﺍﻟﻔﺤﻮﺹ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ"(
∙ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﺠﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺰﻋﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ ،ﻓﻘﺪﺍﻥ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻟﻠﻄﻌﺎﻡ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ .ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ
∙ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺣﺎﻻﺕ
ﻹﻧﺘﺼﺎﺏ ﻣﺆﻟﻢ ﻟﻠﻘﻀﻴﺐ ﺍﻟﺬﻛﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻭ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﺫ ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ
ﺃﻥ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻌﻼﺝ ﻃﺒﻲ ﻃﺎﺭﺉ .ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﺄﻱ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎ ﹰﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
∙ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮﻭﺗﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ
)ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺮﻭﺗﻮﻧﻴﻨﻲ ،ﻣﺜﻼﹰ ﺳﻴﺮﺗﺮﺍﻟﻴﻦ ﻭﭬﻴﻨﻼﻓﺎﻛﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻌﻼﺝ
ﺍﻹﻛﺘﺌﺎﺏ( ﻭﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻗﻠﺔ ﺭﺍﺣﺔ ،ﺭﺟﻔﺎﻥ ،ﺗﻘﻠﺼﺎﺕ
ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ،ﺳﺨﻮﻧﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ،ﻏﺜﻴﺎﻥ ﻭﺗﻘﻴﺆﺍﺕ ،ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺑـ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﻻ ﹰ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﺒﻚ.
∙ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺘﻴﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ .ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺣﺘﻤﺎﻝ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ
! ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﺆﺧﺮ ﹰﺍ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ
ﻭﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ،
ﺇﺣﻚ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.
ﹺ
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺳﻮﻳﺔ ،ﻗﺪ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺍﻵﺧﺮ .ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺗﺸﻤﻞ:
∙ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ
∙ ﻣﻘﻠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺃﻟﻔﺎ  ٢ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻮﻧﻴﺪﻳﻦ )ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻌﻼﺝ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻂ
ﺍﻟﺪﻡ(
∙ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺗﺨﺜﺮ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﻔﻤﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﺭﻓﺎﺭﻳﻦ )ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺨﺜﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ(
∙ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻺﺧﺘﻼﺟﺎﺕ )ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺼﺮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺕ(
∙ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﻛﺘﺌﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻛﺘﺌﺎﺏ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻭﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﻣﻮﻧﻮﺃﻣﻴﻦ
ﺃﻭﻛﺴﻴﺪﺍﺯ )(MAO
∙ ﻓﻴﻨﻴﻠﺒﻮﺗﺎﺯﻭﻥ )ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻵﻻﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺨﻮﻧﺔ(
∙ ﭼﻮﺍﻧﻴﺘﻴﺪﻳﻦ
∙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ
∙ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﭘﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ )ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﻭﭘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻟﻌﻼﺝ ﺩﺍﺀ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﺴﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻫﺎﻥ(
∙ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮﻭﺗﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ )ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺮﻭﺗﻮﻧﻴﻨﻲ،
ﻣﺜﻼﹰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﻛﺘﺌﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺮﺗﺮﺍﻟﻴﻦ ﻭﭬﻴﻨﻼﻓﺎﻛﺴﻴﻦ(
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﻷﺩﻭﻳﺘﻚ ﺃﻭ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ،
ﺇﺳﺘﺸﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﹸﺒﻠﻎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ،ﺇﺳﺘﺸﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﻋﻼﺝ ﺑﺪﻭﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻳﺠﺐ ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ
ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺘﻌﺎﻟﺞ ﺑـ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ.
ﺑﻠﻎ ﻛﻞ ﻃﺒﻴﺐ ،ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺑﻚ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ.
! ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ  ١٠ﻣﻠﻎ ﺃﻗﺮﺍﺹ :ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣﻊ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻌﺎﻡ )ﻣﺜﻼﹰ ﻣﻊ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﻔﻄﻮﺭ ﺃﻭ
ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ(.
ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ  ٢٠ SRﻣﻠﻎ ﺃﻗﺮﺍﺹ :ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺣﺎﻻ ﹰ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﺒﺔ
ﻓﻄﻮﺭ ﻏﻨﻴﺔ.

! ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ .ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﻣﺄﻛﻮﻻﺕ ﻭﺃﺩﻭﻳﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ.
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟـ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻌﺎﺱ.
! ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻮﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻤﺮ  ٦ﺳﻨﻴﻦ.
! ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺍﻹﺭﺿﺎﻉ
ﻳﺠﺐ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺿﻌﺔ .ﺇﺳﺄﻟﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺩ ﹼﻭﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ .ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ.
ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺣﺎﻣﻼﹰ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ،ﺇﺳﺘﺸﻴﺮﻱ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ .ﻳﺘﻨﺎﻗﺶ ﻣﻌﻚ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ.
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ .ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑـ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻴﺐ ﺍﻷﻡ.
! ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻭﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺎﺕ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ،ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻠﻴﻚ.
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻳﺎﻥ ،ﺩﻭﺍﺭ ،ﻧﻌﺎﺱ ،ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ،ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﹰ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ،ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺬﻳﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻣﺎ
ﺷﺎﺑﻪ.
! ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ  ١٠ﻣﻠﻎ ﺃﻗﺮﺍﺹ :ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻜﺘﻮﺯ ﻭﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻄﺔ )ﻳﺤﺘﻮﻱ ﭼﻠﻮﺗﻴﻦ(.
ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ  ٢٠ SRﻣﻠﻎ ﺃﻗﺮﺍﺹ :ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻜﺘﻮﺯ.

 (٣ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ؟

ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ .ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻹﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻭﺍﺛﻘﺎ ﹰ.
ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ:
ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻳﺤﺪﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟ ﹸﻤﺘﻌﺎﻟﺞ
ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﻌﻼﺝ.
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻗﻮﻯ ﺃﻭ ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ.
ﹸ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ.
ﻣﺘﻰ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ  ١٠ﻣﻠﻎ ﺃﻗﺮﺍﺹ:
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ  ١٠ﻣﻠﻎ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻊ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻌﺎﻡ.
ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ  ١٠ﻣﻠﻎ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ )ﻣﺜﻼ ﹰ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﻔﻄﻮﺭ ﻭ/ﺃﻭ ﻭﺟﺒﺔ
ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ ،ﺃﻱ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﺮ(.
ﻳﺠﺐ ﺑﻠﻊ ﺍﻟﻘﺮﺹ ﻣﻊ ﻛﺄﺱ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ.
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺷﻄﺮ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ  ١٠ﻣﻠﻎ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﺹ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﻂ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺮﺹ ﻟﺸﻄﺮﻩ .ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﺷﻄﺮ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ.
ﻣﺘﻰ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ  ٢٠ SRﻣﻠﻎ ﺃﻗﺮﺍﺹ:
ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﺭﻳﺘﺎﻟﻴﻦ  ٢٠ SRﻣﻠﻎ ﺣﺎﻻ ﹰ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﺒﺔ
ﻓﻄﻮﺭ ﻏﻨﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺑﻠﻊ ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺑﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ.

