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معلومات عملية عن طريقة العالج بدواء
برالتوس (®)Braltus

لماذا تم وصف دواء برالتوس لي؟
وصف طبيبك برالتوس كمعالجة صائنة لتخفيف أعراض مرض االنسداد الرئوي المزمن لديك .1برالتوس هو
دواء لالستنشاق يحتوي على المادة الفعالة تيوتروبيوم .يمكن أن يساعدك برالتوس على التعامل مع مرض
االنسداد الرئوي المزمن وتخفيف أعراضه لديك.

جهاز االستنشاق زوندا
علبة كبسوالت

كبسولة شفافة

يعتبر التيوتروبيوم من أكثر األدوية استعماالً في المعالجة الصائنة لمرض االنسداد الرئوي
المزمن في جميع أنحاء العالم .يعمل الدواء عن طريق توسيع وفتح الممرات الهوائية
لتسهيل عملية التنفس.

هل تم وصف كبسوالت تيوتروبيوم لك من قبل؟ يحتوي برالتوس على نفس المادة الفعالة
ونفس الجرعة من التيوتروبيوم الموجودين في دوائك السابق ،ولكن يتم أخذ برالتوس
باستخدام جهاز استنشاق مختلف.
 طريقة استخدام جهاز االستنشاق هي نفس طريقة استخدام الجهاز السابق .لكن يجب عليكقراءة نشرة برالتوس بعناية قبل استخدامه .يجب استخدام كبسوالت برالتوس فقط في جهاز
االستنشاق زوندا.

كيف يمكنني استخدام برالتوس؟
سيشرح لك الطبيب أو الممرضة أو الصيدلي كيفية استخدام جهاز االستنشاق ،ويمكنك أيضا ً
قراءة النشرة الداخلية أو مشاهدة فيديو يبين تقنية االستنشاق في الموقع
www.medicininstruktioner.se

كم عدد مرات أخذ الدواء يومياً؟
الجرعة الموصى بها (للبالغين من عمر  18سنة وما فوق) هي كبسولة واحدة مرة واحدة
في اليوم .يستنشق الدواء مرتين (بنفس الكبسولة) للتأكد من أن الكبسولة فارغة تماماً.

ماذا أفعل إذا نسيت أخذ جرعة دوائي؟
إذا نسيت أن تأخذ جرعة الدواء ،فخذ الجرعة حال تذ ُّكرها .ال تأخذ أكثر من جرعة واحدة
في اليوم .ال تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

اتصل بطبيبك أو اقرأ النشرة الداخلية إذا كنت تريد المزيد من المعلومات حول دواعي استعمال برالتوس.

كل  30يوما ً ستحصل على جهاز استنشاق زوندا® جديد مع الكبسوالت الخاصة
بك.

برالتوس® (بروميد تيوتروبيوم) يؤخذ حصراً بوصفة طبية.
االستخدام :يساعد تيوتروبيوم األشخاص الذين يعانون من مرض االنسداد
الرئوي المزمن على التنفس بسهولة أكبر.
التحذيرات واالحتياطات :يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة قبل أخذ برالتوس.
يستخدم برالتوس كمعالجة صائنة لمرض االنسداد الرئوي المزمن .ال يستخدم برالتوس في عالج
نوبات ضيق التنفس المفاجئة أو األزيز أو صفير التنفس .محتويات العبوة :جهاز استنشاق،
كبسوالت تحتوي على مسحوق .يجب قراءة النشرة الداخلية بعناية قبل أخذ الدواء.
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