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هـذه المعلـومات مخصصة ألولياء األمـور وللقائمين على الرعايـة، وتتعلق باألطفـال والشبيـبة الـذين تم 
صرف بوكوالم ®BUCCOLAM )ميدازوالم midazolam( لهم

ما هو بوكوالم وما هي دواعي استعماله؟

يحتوي بوكوالم على مستحضر طبي يسمى ميدازوالم. ينتمي ميدازوالم إلى مجموعة من األدوية التي تسمى بنسوديازيبينر 
bensodiazepiner. يستخدم بوكوالم لتوقيف نوبات التشنج المفاجئة وطويلة األمد لدى األطفال والشبيبة )من 3 أشهر إلى دون 18 
سنة من العمر(. بالنسبة لألطفال الرّضع الذين تتراوح أعمارهم من 3 أشهر وحتى أقل من 6 أشهر فال يجب استخدام هذا الدواء إال في 

بيئة المستشفى حيث يمكن مراقبة الحالة وحيث تتوفر تجهيزات إنقاذ الحياة. يسمح استخدام هذا الدواء فقط من قبل أولياء األمور والقائمين 
على رعاية األطفال والشبيبة الذين تم تشخيص حالتهم على أساس اإلصابة بمرض الصرع.

إن بوكوالم هو سائل لجوف الفم يتم تغليفه في علبة كرتونية تحتوي على 4 حقن مملوءة مسبقا لالستخدام الفموي. في كل حقنة توجد 
جرعات متساوية مغلفة في حاوية بالستيكية. تكون كل حقنة:

تحمل عالمة بلون معين حسب عمر الطفل  ●
غير مجهزة بإبرة ومخصصة لمساعدتك على ادخال بوكوالم في الحجيرة الوسطى ما بين الجهة الداخلية من الخد واللثة في الفك   ●

السفلي.
تحتوي على جرعة واحدة فقط  ●

اقرأ واتبع بعناية توصيات الطبيب التي تكون دائما شخصية.

كما يوجد دليل إرشادات مبسط على الملصق الموجود على الحاوية البالستيكية.
كما تشمل اإلرشادات إجراءات مهمة التباع جانب الحذر.

ال تعطي الدواء ألشخاص آخرين ليقوموا بمعالجة أطفالهم. يجب إعطاء بوكوالم فقط للطفل الذي تم وصف هذا الدواء له.

طريقة الحفظ
يجب أن تحفظ بوكوالم بعيدا عن متناول األطفال ومجال رؤيتهم. احفظ الحقنة في الحاوية البالستيكية الواقية. يجب حمايتها من البرودة.

ال يسمح تجميدها. ال يسمح حفظها في الثالجة.

 ال تعطي بوكوالم بعد انتهاء فترة الصالحية )أو تاريخ االنتهاء EXP( المبين على الالصقة الموجودة على العلبة الكرتونية والحاوية 
البالستيكية والحقنة. تاريخ انتهاء الصالحية هو آخر يوم في الشهر المذكور عليها.

تحذير وضرورة اتباع جانب الحذر
استشر الطبيب أو مستخدمي الصيدلية قبل إعطاء بوكوالم للطفل إذا كان الطفل يعاني من مرض يؤثر على الكلى أو الكبد أو القلب و/

أو إذا كان الطفل يعاني من مرض رئوي يسبب بصورة منتظمة صعوبة في التنفس. إن هذا الدواء يمكن أن يؤدي إلى جعل المرء ينسى 
ما حصل بعد تناوله. يجب مراقبة األطفال والشبيبة الذين تعاطوا بوكوالم بعد تناول الدواء بصورة دقيقة. يجب تجنب إعطاء هذا الدواء 

لألشخاص المدمنين أو الذين كانوا مدمنين على الخمر أو المخدرات.

 امتنع عن إعطاء طفلك بوكوالم إذا كان الطفل يعاني من:

)diazepam مثال ديازيبام( .bensodiazepiner أو بنسوديازيبينر ،midazolam حساسية ضد ميدازوالم
أو إذا كان الطفل يعاني من حساسية أي مادة أخرى يحتويها هذا الدواء. 

مرض أعصاب وعضالت يسبب وهن العضالت.
صعوبات في التنفس في حاالت االستراحة )يمكن أن يسبب بوكوالم ازدياد حالة صعوبة التنفس(.

مرض يسبب وقوع فترات انقطاع التنفس لفترة طويلة خالل النوم.

مشكالت خطيرة في الكبد.

هناك خطر في التعود على الدواء www.fass.se 1 – بوكوالم معلومات عن المنتوج

5   تبلغ فترة صالجية بوكوالم BUCCOLAM    مليجرام، 7,5 مليجرام
شهرا.مليجرام سنتين. أما فترة صالحية بوكوالم و  مليجرام فهي 1018 2,5



Stanna hos barnet/tonåringen tills krampanfallet är över och
patienten har återfått medvetandet.

Ge inte mer läkemedel än vad läkaren har ordinerat.
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هناك خطر في التعود على الدواء

إرشادات خطوة بخطوة عن كيفية إعطاء بوكوالم

تحتوي كل علبة على منشور معلومات االستخدام للمرضى. اقرأ بعناية محتويات منشور معلومات االستخدام للمرضى قبل البدء بتعاطي بوكوالم.  ●
دقق على تاريخ الصالحية قبل تعاطي الدواء.  ●

ال يجب تعاطي بوكوالم إذا كانت الحاوية البالستيكية التي تحتوي على الحقنة سبق فتحها أو إذا كانت تالفة.  ●

1 امسك الحاوية البالستيكية، اكسر السدادة الواقية في احدى الجهتين
وارفع الغطاء العلوي. اخرج الحقنة من الحاوية البالستيكية. 

انزع الغطاء العلوي األحمر من الطرف المدبب وتخلص من
 الغطاء بصورة آمنة.

امسك بحذر باستخدام االبهام والسبابة خد الطفل وارجعه إلى الوراء. ضع
الطرف المدبب للحقنة في التجويف الخلفي الموجود بين الجهة
الداخلية من الخد واللثة في الفك السفلي.

اضغط ببطء أسطوانة الحقنة حتى تصل إلى وضع التوقف. يجب أن يتم حقن كامل 
كمية الدواء ببطء في التجويف الخلفي الموجود بين الجهة الداخلية من الخد واللثة 
في الفك السفلي )تجويف الفم(. إذا كان الطبيب قد وصف ذلك )كميات أكبر و/أو 
ألطفال أصغر سنا( فيجب أن تقوم أوال بإعطاء نصف الجرعة تقريبا ببطء على 
أحد جهتي فجوة الفم ومن ثم احقن الكمية المتبقية في الجهة األخرى.

إذا كان قد تم استدعاء مستخدمي سيارة اإلسعاف أو الطبيب عليك أن تحتفظ بالحقنة الفارغة 
بحيث تتمكن من عرضها عليهم. دّون موعد إعطاء بوكوالم ومدة استمرار النوبة.

ابق مع الطفل/المراهق حتى تنقضي نوبة التشنج
وحتى يستعيد المريض وعيه.

 ال تعطي الدواء بكمية أكبر مما وصفه الطبيب.

اتصل هاتفيا لطلب سيارة إسعاف مباشرة في الحاالت التالية:

إذا لم تتوقف النوبة خالل 10 دقائق بعد تعاطي بوكوالم   ●
إذا لم يكن بوسعك إعطاء الطفل بوكوالم أو كامل محتويات الحقنة  ●

إذا بدء الطفل يتنفس بشكل أبطأ أو توقف تماما عن التنفس  ●
إذا تقيء الطفل  ●

إذا كنت قد أعطيت المريض جرعة مفرطة من بوكوالم  ●
إذا الحظت وجود عوارض تشير إلى حدوث سكتة قلبية  ●

أصبحت شاير اآلن جزءا من تاكيدا 

ال تعطي أبدا جرعة أخرى من بوكوالم قبل أن تتناقش 
مع الطيب أيضا عن األمور التالية:

عدم توقف النوبة  ●
إذا كان الطفل يتقيأ أو يخرج اللعاب منه  ●

Shire Sverige AB | Vasagatan 7 | 111 20 Stockholm, Sverige
Tel: +46 (0)8 544 964 00 سكاف: | www.shiresverige.se


