
1 *MIFEPREX هو عالمة تجارية مسجلة لشركة مختبرات دانكو محدودة المسؤولية.

أقراص MIF-eh-prex(  Mifeprex( )ميفيبريستون(، لالستخدام عن طريق الفم

ما هي أهم المعلومات التي يجب علّي معرفتها عن Mifeprex؟

ما هي األعراض التي علّي القلق بشأنها؟ مع أن التقلصات والنزيف هما جزءان يُتوقع حدوثهما في أثناء عملية إنهاء الحمل، إال أنه من النادر حدوث نزيف 
أو التهابات أو مشكالت أخرى خطيرة أو يُحتمل أنها تكون مهددة للحياة بعد اإلجهاض التلقائي أو اإلجهاض الجراحي أو اإلجهاض الدوائي أو الوضع. يجب 

الحصول على الرعاية الطبية في أسرع وقت ممكن في تلك الحاالت. أدى االلتهاب الحاد إلى الوفاة لدى حاالت قليلة جًدا.  ليس هناك معلومات تفيد بأن استخدام 
Mifeprex والميزوبروستول هما سبب تلك الوفيات. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف أو مشكالت أو إذا كنت قلقة بشأن أيًا من اآلثار الجانبية أو األعراض، 

عليك االتصال بموفر رعايتك الصحية. يمكنك كتابة رقم هاتف موفر رعايتك الصحية هنا ________________________.

 احرصي على االتصال بموفر رعايتك الصحية على الفور إذا عانيت أي من األعراص اآلتية:
•  نزيف حاد. اتصلي بموفر رعايتك الصحية على الفور إذا كان نزيفك يكفي لملء فوطتين صحيتين سميكتين كبيرتي المقاس كل ساعة لمدة ساعتين متتاليتين 

أو إذا كنت تشعرين بالقلق من النزيف الحاد. قد تصاب امرأة واحدة من كل 100 امرأة بنزيف حاد يتطلب تدخل جراحي )الشفط الجراحي أو التوسيع 
والكحت(.

•  ألم في البطن أو "الشعور باإلعياء". إذا كنت تعانين من ألم في البطن أو اضطرابات أو "الشعور باإلعياء"، بما في ذلك المعاناة من وهن أو غثيان أو تقيؤ 
أو إسهال مع وجود ُحّمى أو بدونها، واستمرار األعراض ألكثر من 24 ساعة بعد تناول الميزوبروستول، فيجب عليك االتصال بموفر رعايتك الصحية دون 

تأخير. قد تكون هذه األعراض إشارة إلى عدوى خطيرة أو مشكلة أخرى )بما في ذلك الحمل المنتبذ وهو الحمل خارج الرحم(.

•  الُحّمى. إذا عانيت من ُحّمى بدرجة حرارة 100.4 فهرنهايت أو أعلى خالل األيام التي تلي العالج، واستمرت ألكثر من 4 ساعات، فيجب عليك االتصال 
بموفر رعايتك الصحية على الفور. قد تكون الُحّمى َعَرض لعدوى خطيرة أو مشكلة أخرى.

إذا كنت ال تستطيعين الوصول إلى موفر رعايتك الصحية، فاذهبي إلى أقرب غرفة طوارئ بمستشفى. 

ما عليك فعله إذا استمر حملك بعد عالج Mifeprex والميزوبروستول. إذا كنت ال تزالين حاماًل، فإن موفر رعايتك الصحية سيتحدث معك عن تدخل جراحي 
إلنهاء حملك. في معظم الحاالت، يمكن إجراء التدخل الجراحي في العيادة/المستوصف. فرصة حدوث تشوهات خلقية في حال عدم إنهاء الحمل غير معروفة.

 Mifeprex يجب عليك قراءة دليل الدواء هذا، وعليك أنت وموفر رعايتك الصحية مناقشة فوائد ،Mifeprex تحدثي مع موفر رعايتك الصحية. قبل تناولك
وأضراره.

اقرئي هذه المعلومات بعناية قبل تناول Mifeprex* والميزوبروستول. فهي ستساعدك على معرفة كيفية عمل العالج. ال يُغني دليل الدواء هذا عن التحدث مع موفر 
رعايتك الصحية.

ما هو Mifeprex؟

 يُستخدم Mifeprex ضمن نظام دوائي مع دواء موصوف آخر يُسمى ميزوبروستول إلنهاء حمل مبكر.
يعني الحمل المبكر مرور 70 يوًما )10 أسابيع( أو أقل منذ بدء آخر دورة شهرية لك. غير مصرح باستخدام Mifeprex إلنهاء الحمل األطول مدة من ذلك. يحجب 

Mifeprex الهرمون الالزم الستمرار الحمل. عند استخدامك Mifeprex في اليوم األول، يجب عليك أيًضا تناول دواء آخر يُسمى ميزوبروستول بعد 24 إلى 48 ساعة 
من تناولك Mifeprex، إلخراج الحمل من رحمك. 

من المرجح خروج الحمل من الرحم في غضون ساعتين إلى 24 ساعة بعد تناول Mifeprex وميزوبروستول. عند خروج الحمل من الرحم، ستصابين بنزيف 
وتقلصات أقوى من دورتك الشهرية المعتادة. حوالي 2 إلى 7 من كل 100 امرأة تتناول Mifeprex ستحتاج إلى إجراء جراحي ألن الحمل لم ينتقل من الرحم تماًما 

أو لوقف النزيف.

دليل الدواء
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من التي عليها عدم تناول Mifeprex؟

 يجب على بعض النساء عدم تناول Mifeprex. ال تتناولي Mifeprex إذا:
•  كانت فترة حملك أكثر من 70 يوًما )10 أسابيع(. يجب على موفر رعايتك الصحية إجراء اختبار سريري أو اختبار بالموجات فوق الصوتية أو أي اختبار آخر 

لتحديد فترة حملك.

.Mifeprex تستخدمين لولب )نظام أو جهاز داخل الرحم(. يجب عليك إزالته قبل تناول •

• أخبرك موفر رعايتك الصحية أن حملك خارج الرحم )حمل منتبذ(.

• تعانين من مشكالت في الغدد الكظرية )فشل الغدة الكظرية المزمن(.

• تتناولين أدوية سيولة الدم.

• تعانين من مشكلة نزيف.

• تعانين من البورفيريا.

• تتناولين أدوية ستيرويدية معينة.

.Arthrotec أو Cytotec لديك حساسية تجاه الميفيبريستون أو الميزوبروستول أو األدوية التي تحتوي على الميزوبروستول، مثل •

اسألي موفر رعايتك الصحية إذا لم تكوني متأكدة من جميع حاالتك الطبية قبل تناول هذا الدواء لمعرفة ما إذا كان يمكنك تناول Mifeprex أم ال.

ما الذي يجب أن أخبر موفر رعايتي الصحية به قبل تناول Mifeprex؟

 قبل تناول Mifeprex، عليك إخبار موفر رعايتك الصحية إذا كنت:
• ال تستطيعين الحضور لزيارة المتابعة خالل 7 إلى 14 يوًما تقريبًا من زيارتك األولى.

•  مرضعة. ألن Mifeprex يمكنه الوصول إلى حليب الثدي. إن تأثير نظام Mifeprex والميزوبروستول على الرضيع أو على إنتاج حليب الرضاعة غير معروف. 

•  تتناولين أدوية بما في ذلك أدوية بوصفة أو بدون وصفة طبية، وفيتامينات ومكمالت غذائية عشبية. قد يؤثر Mifeprex وبعض األدوية األخرى على بعضها 
البعض إذا تم استخدامها معًا. قد يسبب هذا آثاًرا جانبية.

 كيف يجب تناول Mifeprex؟
• سيُعطيك موفر رعايتك الصحية Mifeprex في المستوصف أو العيادة أو المستشفى.

•  ستخططين أنت وموفر رعايتك الصحية بشأن المكان األنسب لك لتناول الميزوبروستول، ألنه قد يسبب نزيفًا وتقلصات وغثيان وإسهال وأعراض أخرى عادة ما 
تبدأ بالظهور خالل ساعتين إلى 24 ساعة من تناوله.

• تتخلص معظم النساء من حملهن خالل ساعتين إلى 24 ساعة من تناول أقراص الميزوبروستول.

 اتبعي اإلرشادات اآلتية حول كيفية تناول Mifeprex والميزوبروستول 
Mifeprex )قرص واحد( عن طريق الفم + الميزوبروستول )4 أقراص( ِشدقي 

 اليوم األول: 
• تناولي قرص Mifeprex واحد عن طريق الفم.

 :Mifeprex بعد 24 إلى 48 ساعة من تناول 
•  تناولي 4 أقراص من الميزوبروستول عن طريق وضع قرصين بجانب كل خد )المنطقة بين أسنانك وخدك - 

راجعي الشكل أ( لمدة 30 دقيقة ثم ابتلعي ما تبقى منهم مع شرب الماء أو سائل آخر. 

•  قد ال يعمل الدواء بالشكل الجيد إذا تناولت الميزوبروستول قبل مرور 24 ساعة أو بعد 48 ساعة من تناول 
.Mifeprex

•  عادة ما يُسبب الميزوبروستول تقلصات وغثيان وإسهال وأعراض أخرى. قد يُرسل موفر رعايتك الصحية 
معك إلى المنزل أدوية لتلك األعراض.

الشكل أ )قرصان بين خّدك األيسر ولثتك 
Two pills inside left cheekوقرصان بين خّدك األيمن ولثتك(.

plus two pills inside right cheek.

Two pills inside left cheek
plus two pills inside right cheek.

1a

1b
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تقييم المتابعة من اليوم السابع حتى الرابع عشر:

•  إن تقييم المتابعة أمر في غاية األهمية. يجب عليك المتابعة مع موفر رعايتك الصحية بعد حوالي 7 إلى 14 يوًما بعد تناولك Mifeprex لتتأكدي من أنك على 
ما يُرام ومن توقف نزيفك وخروج الحمل من رحمك.

•  سيُقيّم موفر رعايتك الصحية ما إذا كان الحمل قد خرج من رحمك أم ال. إن احتمال وجود تشوهات خلقية في حال استمرار الحمل غير معروف. إذا كنت ال 
تزالين حاماًل، فإن موفر رعايتك الصحية سيتحدث معك عن تدخل جراحي إلنهاء حملك.

•  إذا انتهى حملك ولكنه لم يخرج بالكامل من رحمك، فإن موفر رعايتك الصحية سيتحدث معك حول الخيارات األخرى المتاحة لك والتي تشمل إما االنتظار 
أو تناول جرعة ثانية من الميزوبروستول أو تدخل جراحي لتنظيف رحمك.

 متى يمكنني استخدام وسائل تحديد النسل؟
يمكنك الحمل مجدًدا مباشرة بعد إنهاء حملك. إذا كنت ال تريدين الحمل مجدًدا، يمكنك البدء في استخدام وسائل تحديد النسل بمجرد انتهاء حملك أو قبل بدء 

الجماع مرة أخرى.

 ما هي المحظورات عند تناول Mifeprex والميزوبروستول؟
ال تتناولي أي أدوية أخرى سواء كانت بوصفة أو بدون وصفة طبية )بما في ذلك األدوية العشبية أو المكمالت الغذائية العشبية( في أثناء فترة العالج دون 

استشارة موفر رعايتك الصحية عن تلك األدوية؛ ألنها قد تتداخل مع العالج. اسألي موفر رعايتك الصحية عن األدوية التي يمكنك تناولها لتسكين اآللم ولآلثار 
الجانبية األخرى.

ما هي اآلثار الجانبية المحتملة عند تناول Mifeprex والميزوبروستول؟
قد يسبب Mifeprex آثار جانبية خطيرة. راجعي "ما هي أهم المعلومات التي يجب علّي معرفتها عن Mifeprex؟" تقلصات ونزيف. يُتوقع حدوث تقلصات 

ونزيف مهبلي مع هذا العالج. وغالبًا تعني هذه األعراض أن العالج فعال. ولكن في بعض األحيان قد تعانين من تقلصات ونزيف مع استمرار الحمل. ولذلك 
عليك المتابعة مع موفر رعايتك الصحية خالل 7 إلى 14 يوًما من تناولك Mifeprex. راجعي "كيف يجب تناول Mifeprex؟" لمعرفة مزيٍد من المعلومات عن 

تقييم متابعتك. إذا لم يبدأ النزيف لديك بعد تناول Mifeprex، فعلى األرجح سيبدأ النزيف بمجرد تناولك الميزوبروستول، وهو الدواء الذي تتناولينه بعد 24 
إلى 48 ساعة من تناول Mifeprex. قد يستمر النزيف أو التدفق لمدة 9 إلى 16 يوًما في المتوسط وربما يستمر حتى 30 يوًما. قد يكون نزيفك مشابه لنزيف 

دورتك الشهرية الغزيرة أو ربما أغزر منها. وربما تالحظين وجود أنسجة وكتل دموية متخثرة. ويُعد هذا جزًءا متوقعًا نتيجة خروج الحمل.

من أكثر اآلثار الجانبية شيوًعا لتناول عالج Mifeprex: الغثيان والوهن والُحّمى/القشعريرة والتقيؤ والصداع واإلسهال والدوار. سيُخبرك موفر رعايتك كيف 
 .Mifeprex تتعاملين مع ألمك أو اآلثار الجانبية. وهذه ليست جميع اآلثار الجانبية المحتملة لتناول

اتصلي بموفر رعايتك الصحية للحصول على المشورة الطبية حول اآلثار الجانبية التي تُزعجك والتي طال وجودها. يُمكنك إبالغ إدارة األغذية واألدوية 
. 1-800-FDA-1088 األمريكية عن اآلثار الجانبية على الرقم

معلومات عامة عن استخدام Mifeprex اآلمن والفعال.

في بعض األحيان تُوصف أدوية ألغراض مختلفة عما هو مذكور في دليل الدواء. يلّخص دليل الدواء هذا معظم المعلومات المهمة عن Mifeprex. إذا كنت 
تريدين معرفة المزيد من المعلومات، تحدثي مع موفر رعايتك الصحية. يمكنك ان تسألي موفر رعايتك الصحية عن معلومات Mifeprex الموجهة الختصاصيي 

الرعاية الصحية.

.)1-877-432-7596(  1-877-4 Early Option أو االتصال على www.earlyoptionpill.com يمكنك زيارة ،Mifeprex للحصول على المزيد من المعلومات عن

ُصنع من أجل:

اعتُِمد في 1/2023 اعتُِمد دليل الدواء هذا من إدارة األغذية واألدوية األمريكية. 

P.O. Box 4816    New York, NY  10185    شركة مختبرات دانكو محدودة المسؤولية 
www.earlyoptionpill.com    1-877-4 Early Option )1-877-432-7596(


