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مقدمة
لقد وصف لك طبيبك للتو VYVANSE )يلفظ على النحو التالي Vı--văns(. ُيستعمل 
VYVANSE لعالج اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط )ADHD(. سواء كان 
تشخيص إصابتك بـ ADHD حديًثا أو من فترة مضت، فسيكون لديك على األرجح 

بعض األسئلة حول عالجك. قد يساعدك فهمك لخطة عالجك بشكل أفضل على الشعور 
بأنك مشترك بدرجة أكبر في القرارات التي ينبغي اتخاذها بخصوص تشخيصك.

يقدم هذا الكتيب نظرة عامة على VYVANSE، ما هو وكيف يتم تناوله. ويحتوي على 
معلومات قد تساعدك على فهم ماذا ينبغي توقعه من عالجك. لكنه ليس بدياًل عن التحدث 

مع طبيبك بشأن ADHD وخيارات العالج. إذا كان لديك أي أسئلة عن فوائد ومخاطر 
VYVANSE، فاتصل بطبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

هذا الكتيب ليس بدياًل عن النشرة الطبية للمستهلك الخاصة بـ VYVANSE. قبل بدء 
 ،VYVANSE عليك أن تقرأ النشرة الطبية للمستهلك الخاصة بـ ،VYVANSE العالج بـ

 الموجودة في العلبة برفقة VYVANSE أو التي قد يزودك بها الطبيب أو الصيدلي.
 كما يمكنك كذلك الوصول إلى نسخة عبر موقع Shire على

 http://www.shireaustralia.com.au/documents/Vyvanse-CMI.pdf 
أو من خالل االتصال بـ Shire على 612 012 1800.
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ما هو VYVANSE؟
 .ADHD هو دواء ُيستعمل لعالج VYVANSE 

 lisdexamfetamine dimesilate ُيسمى VYVANSE إن المكون األساسي في
.)lis-DEX-am-FET-a-meen dye-MES-i-late يلفظ على النحو التالي(

عندما تتناول VYVANSE، ال يبدأ مفعول الدواء إلى أن يتم امتصاصه من السبيل 
.dexamphetamine الهضمي وتحوله لعقار نشط في الدم، ُيسمى

كيف يمكن لـ VYVANSE أن يساعد في 
حالة اإلصابة بـ ADHD؟

VYVANSE هو عامل منّبه للجهاز العصبي المركزي يزيد االنتباه ويقلل االندفاعية 
.ADHD وفرط النشاط المرتبط بـ

 ،ADHD كجزء من برنامج العالج اإلجمالي لـ VYVANSE يمكن لطبيبك أن يصف
الذي قد يشمل خيارات أخرى، مثل البرامج النفسية والتعليمية واالجتماعية. للمزيد من 

المعلومات عن هذه البرامج، الرجاء التحدث مع طبيبك.

ما هو أفضل وقت لتناول VYVANSE؟
يوصى بتناول VYVANSE مرة في اليوم، أول شيء في الصباح. تجنب تناول 

VYVANSE بعد الظهر او المساء، فقد يؤدي ذلك لوجود صعوبة في النوم.
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ماذا يحدث لو نسيت تناول 
VYVANSE؟

للمساعدة في تتبع تناولك للكبسوالت بالشكل الصحيح، يوجد مخطط للجرعات 
على كرتونة VYVANSE. في كل مرة تتناول فيها كبسولة، يمكن شطب رمز.

إذا تم تفويت جرعة، فيمكن تناول VYVANSE كالمعتاد في الصباح التالي. 
يجب عدم تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة ُنسيت.

7

1.  إفتح كبسولة VYVANSE وضف المسحوق في كوب 
من الماء أو عصير البرتقال. استعمل كل المسحوق، لكي 

تحصل على كل الدواء.

2.  باستعمال ملعقة، فتت أي مسحوق متكتل. قلب المسحوق 
والماء أو عصير البرتقال حتى يختلطا سوية تماًما.

 3.  إشرب كل الكوب من بعد الخلط.
ال تخزنه. ال تقلق إذا تبقت طبقة رقيقة أو بقايا في الكوب 

بعد ذلك، فتلك البقايا ليست هي المادة الفعالة.

يمكن خلط VYVANSE مع الزبادي. واستهلك كل 
الزبادي على الفور.

كيف يتم تناول VYVANSE؟
 تناول VYVANSE تبًعا لتعليمات الطبيب بالضبط. قد تختلف تعليمات الطبيب عن

المعلومات الموجودة في هذا الكتيب.

إبلع كبسولة VYVANSE كاملة، مع الطعام أو بدونه.

إذا كان من الصعب بلع كبسولة VYVANSE، فيمكن فتحها وإضافة المسحوق إلى 
الماء أو عصير البرتقال أو أطعمة خفيفة مثل الزبادي. ينبغي تقليب المزيج حتى 

يختلط تماًما، واستهالك المحلول فوًرا.

ال داعي للقلق إذا تبقت طبقة رقيقة أو بقايا في الكوب أو العلبة بعد ذلك، فتلك البقايا 
ليست هي المادة الفعالة.

إذا كنت تعاني من مشاكل في بلع الكبسوالت:

الخيار 1

الخيار 2



هل لـ VYVANSE أي آثار جانبية؟
مثل كل األدوية، يمكن أن يسبب VYVANSE بعض اآلثار الجانبية. في بعض 

األحيان قد تكون خطيرة، لكن في معظم األحيان تكون معتدلة ومؤقتة. ال تنزعج من 
قائمة اآلثار الجانبية المحتملة هذه. قد ال تتعرض ألي منها. أخبر الطبيب أو الصيدلي 

 .VYVANSE في أسرع وقت ممكن إذا شعرت أنك لست على ما يرام بينما تتناول
أطلب من الطبيب أو الصيدلي اإلجابة عن أي أسئلة قد تكون لديك.

تحدث مع الطبيب أو الصيدلي إذا الحظت أي من اآلثار الجانبية التالية وشعرت بالقلق 
بسببها: انخفاض أو فقدان الشهية، صعوبة في النوم، صداع، فم جاف، خسارة الوزن، 

ألم في أعلى البطن، اهتياج، قلق، عدوانية، تغير العواطف، تهيج، شعور بالعصبية، 
شعور بالتعب، شعور بالنعاس، دوخة، تململ، نشاط حركي مفرط مع أو بدون الشعور 

بالتململ، تشنج ال إرادي، ارتعاد، تسارع دقات القلب، خفقان، ارتفاع ضغط الدم، 
غثيان، تقيؤ، إسهال، كزم أو طحن ال إرادي لألسنان، طفح، حمى، ضيق تنفس، فرط 

تعرق، اتساع بؤبؤ العين بشكل مفرط، انخفاض الرغبة الجنسية، ضعف االنتصاب.

أخبر طبيبك على الفور أو توجه إلى قسم الطوارىء في أقرب مستشفى إذا تعرضت 
آثار جانبية حادة. لرؤية قائمة كاملة باآلثار الجانبية، الرجاء الرجوع إلى النشرة الطبية 

الخاصة بالمستهلك في علبة VYVANSE، أو يمكنك الوصول إلى نسخة عبر موقع 
 Shire على اإلنترنت على

http://www.shireaustralia.com.au/documents/ Vyvanse-CMI.pdf

مثل كافة المواد المنبه، قد يتحول تناول VYVANSE إلى عادة ويمكن أن يساء 
استعماله من قبل بعض األشخاص. إذا تم تناوله بالشكل الصحيح حسب تعليمات 

الطبيب، فينبغي أال يحدث ذلك، سواء اآلن أو مستقباًل. ولكن، VYVANSE هو مادة 
مراقبة ويجب التعامل معه بشكل مسؤول. غير مسموح قانونًيا ألي شخص يتم وصف 

VYVANSE له أن يقوم ببيعه أو إعطائه إلى أشخاص آخرين.
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أين يجب أن أحتفظ بـ VYVANSE؟
إحفظ الكبسوالت في القنينة حتى يحين وقت تناولها. إحفظ الدواء بعيًدا عن متناول 

األطفال ومجال رؤيتهم. خزانة مغلقة بعلو 1.5 متر على األقل فوق األرض تعد مكاًنا 
جيًدا لتخزين األدوية.

خزن VYVANSE في مكان بارد، جاف حيث تقل درجة الحرارة عن 25 درجة 
مئوية. إحفظ العلبة وهي محكمة االغالق. ال تخزن VYVANSE أو أي أدوية أخرى 

في الحمام أو بالقرب من المغسلة. ال تترك األدوية في السيارة أو عتبة النافذة. يمكن 
للحرارة والرطوبة إتالف األدوية.

إحفظ VYVANSE في مكان آمن للحيلولة دون سوء االستعمال. كذلك أعد أي 
كبسوالت غير مستعملة إلى صيدليتك لمنع تناولها من قبل أي شخص آخر.

ما الذي قد يحدث في زيارات العيادة بينما 
أتناول VYVANSE؟

قد يرغب طبيبك بالقيام بفحوصات منتظمة لدمك، قلبك، ضغط دمك ونبضك. يجب أن 
يتم التحقق من وزن وطول األطفال أثناء تناولهم لـ VYVANSE. حافظ على جميع 

مواعيدك مع الطبيب لتتمكن من طرح أسئلة ليتم ومتابعة ما تحرزه من تقدم. من وقت 
آلخر، يمكن لطبيبك أن يوقف العالج بـ VYVANSE لفترة ما للتحقق من أعراض 

ADHD لديك.
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هل يمكنني تناول أدوية أخرى مع 
VYVANSE؟

أخبر الطبيب أو الصيدلي عن كل األدوية التي تتناولها أو التي تناولتها مؤخًرا، سواء 
بوصفة أو من دون وصفة طبيب، وعن الفيتامينات والمكمالت العشبية.

يمكن لـ VYVANSE أن يؤثر على فاعلية أدوية أخرى، ويمكن أن تؤثر أدوية أخرى 
على فاعلية VYVANSE. قد يسبب استعمال VYVANSE مع أدوية أخرى آثار 

جانبية خطيرة. ال تبدأ بتناول أي أدوية جديدة دون التحدث مع طبيبك.



lisdexamfetamine dimesilate

أين يمكنني أن أجد المزيد من الدعم؟
طبيبك هو مصدر ممتاز للدعم. تذكر على الدوم أن تتحدث مع طبيبك بخصوص ما تشعر به عند تناول 

VYVANSE. كما يمكنك أن تطلب من طبيبك المزيد من المعلومات حول مصادر المريض للمساعدة في 
عالج ADHD. إذا كان لديك أي أسئلة عن VYVANSE أو ADHD، فالرجاء التحدث مع طبيبك.

مرجع: VYVANSE CMI، ديسمبر 2015.
Shire LLC. Shire Australia Pty Limited هو عالمة تجارية مسجلة لـ ®VYVANSE 

 Level 6, 123 Epping Road, North Ryde, NSW 2113 أستراليا
enquiriesaustralia@shire.com :هاتف: 612 012 1800. البريد اإللكتروني 

 ABN 29 128 941 819. تاريخ آخر تعديل: ديسمبر 2015
AUS/LO/VYV/14/0018(2)b SHI056


