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 يوصف فلوكسامو في العادة في اإللتهابات
 البكتيرية التي تلى الجراحات و اإللتهابات الرئوية
 بعد العمليات ، كذلك يوصف في عالج التهابات

 الجهاز التنفسى مثل التهابات القصبات الهوائية ،
 التفاقم الحاد اللتهاب الشعب الهوائية

 المزمن.يمكن أيضا أن يوصف فلوكسامو في
 حاالت حمى النفاس و إنتان الدم ، عدوى العظام

 ،األسنان و التهابات األذن واألنف والحنجرة.

 الجرعة المقترحة

 الجرعة المقترحة للبالغين و المسنين قرص واحد ( 1
 جرام ) كل 6 ساعات ، و يمكن زيادة الجرعة الى

 قرصين كل 6 ساعات حسب شدة الحالة .
 في حالة اعتالل وظائف الكلى ، يجب تعديل

 الجرعة حسب شدة االختالل في وظائف الكلى .
 في حاالت االعتالل الكبدي ، يجب تقليل تكرار

 الجرعة  تبعا لشدة الحالة.
 يجب أن تؤخذ جرعة فلوكسامو من  0.5 إلى 1

 ساعة قبل وجبات الطعام.

 موانع اإلستعمال

 ال يجب إعطاء فلوكسامو إلى المرضى الذين
 لديهم تاريخ من الحساسية مع المضادات الحيوية

 من فئة بيتا الكتام (مثل البنسلين ،
 والسيفالوسبورين) .

 تحذيرات و احتياطات

 الكثير من المضادات الحيوية، بما في ذلك
 فلوكسامو ، و خصوصًا مع اإلستعمال المطول ،

 قد يؤدى الى فرط نمو  نوع خطير من البكتيريا
 في األمعاء الغليظة. األمر الذى قد يتسبب فى

c.difficle ) أعراض مثل اإلسهال الخفيف 
 associate diarrhea )  وقد يتطور الوضع الى

 حالة خطيرة مهددة للحياة تسمى (التهاب األمعاء
 الغليظة).

 من أعراض هذه الحالة ( التهاب االمعاء الغليظة )
 ما يلى : براز مائي أو دموي، إسهال، تقلصات في
 المعدة، الحمى او ارتفاع فى درجة الحرارة , و فى

حال حدوث ذلك يجب عدم تناول األدوية المسكنة
للمغص او االدوية المضادة لالسهال , و لكن يجب

 طلب العناية الطبية من طبيب مختص .
 استعمال فلوكسامو لفترة زمنية طويلة يزيد من

 إمكانية التسبب في هذا النوع من العدوى (
difficile associated التهاب االمعاء الغليظة 
 diarrhea  )أو COLITIS ,  لذلك يجب أن يتم

 استخدام فلوكسامو   فقط لعالج االلتهابات
 البكتيرية بناء على وصفة الطبيب ، كما يجب

اإللتزام بالجرعات و المدة العالجية التي حددها لك
 طبيبك .

 جدير بالذكر ان حالة التهاب القولون يمكن ان
تحدث خالل فترة العالج بـــ فلوكسامو أو بعد عدة

 اشهر من التوقف عن تناولة .

 إرشادات عامة

 فلوكسامو فى العادة ما يؤخذ ثالث إلى أربع
 مرات في اليوم.

 طول و مدة العالج تعتمد على نوع العدوى.
 بشكل عام المضادات الحيوية تعمل بشكل
 أفضل عندما يتم االحتفاظ بكمية الدواء في

 الجسم عند مستوى ثابت. ولذلك،فمن المنصوح
 بة تناول جرعتك فى نفس التوقيت من اليوم

 طوال فترة االستخدام .
 من الضرورى مواصلة استخدام فلوكسامو حتى

 يتم االنتهاء من كامل الجرعة , و المدة التى
حددها الطبيب حتى  لو اختفت األعراض بعد بضعة

 أيام. ألن وقف الدواء في وقت مبكر  قد يسمح
 للبكتيريا ان تستمر في النمو، مما قد يؤدي الى

 انتكاسة للحالة .
 فى العادة ما يبدأ المريض بالتحسن خالل األيام

 القليلة األولى من العالج بهذا الدواء .

Original content at : https://www.pharmatop1.com/floxamo-ar/ 
 

https://pharmatop1.com/
https://pharmatop1.com/
https://www.pharmatop1.com/floxamo-ar/
https://www.pharmatop1.com/floxamo-ar/


©2018 https://pharmatop1.com ALL RIGHTS RESERVED 
 

 اآلثار الجانبية

 تذكر أن طبيبك  قام بوصف هذا الدواء لك بعد ان
 تأكد ان الفوائد التي تترتب على استخدامه تفوق

 االعراض الجانبية التى يمكن ان تنتج من
 استخدامها . كما يجب التأكيد على أن األعراض

 الجانبية ألي دواء , هى حاالت محتملة الحدوث , و
 ليست مؤكدة الحدوث ....و الناس تختلف فى

 ردود فعلها تجاه الدواء .فقد يتناول المريض الدواء
 و ال يشعر بأى اعراض جانبية او قد يتناول آخر
 الدواء و يختبر عرض واحد ..فى حين قد يتناول

 مريض آخر نفس الدواء و يختبر عرض جانبى
 مختلف .و تذكر أيضا أن معظم االعراض الجانبية

 لالدوية تكون فى ادنى مستوياتها طالما تم
 االلتزام بالجرعات الموصى و المنصوح بها .

 الكثير من االعراض الجانبية لالدوية يمكن للجسم
 ان يتأقلم عليها و يتعامل معها مع االستمرار فى

 تناول الدواء ...بمعنى انة فى بداية االستعمال
 تظهر االعراض الجانبية بشدة ثم تبدأ في

 التناقص او االختفاء مع االستمرار فى تناول
 الدواء نتيجة تأقلم الجسم .

 فلوكسامو قد يتسبب في اآلثار الجانبية  التالية ,
 و هى اعراض محتملة و يمكن للجسم ان يتأقلم

 عليها , و لكن يجب اخبار الطبيب المعالج فى حال
 استمرار هذة االعراض لفترات طويلة او فى حال

 ما اذا كانت هذة االعراض متزايدة او شديدة فى
 حدتها : غثيان ، قيء، حرقة في المعدة، بقع

 بيضاء في الفم، افرازات مهبلية  بيضاء سميكة،
 الشعور بالحرقان والحكة و التورم في المهبل.

 بعض اآلثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. فإذا
 كنت تواجه أي من  األعراض التالية ، فيجب ايقاف
 تناول فلوكسامو  و التوجة للحصول على العالج
 الطبي في حاالت الطوارئ : بثور وطفح جلدى،

 صعوبة في التنفس أو البلع، اصفرار الجلد أو
 العينين، انخفاض كمية البول .

 الحمل و الرضاعة

 تركيبة دواء فلوكسامو تم تصنيفها بواسطة
 هيئة الغذاء والدواء االمريكية على انة من الفئة

 B , بمعنى ان الدراسات التى تمت على الحيوانات
 لم تسفر عن ادلة لوجود ضرر على االجنة , و لكنة

 لم تجرى دراسات على األنسان , و بالتالى فانه
 من الممكن تناول هذا الدواء خالل فترة الحمل

 فقط فى الحاالت الضرورية و تحت اشراف طبى
 مختص .

 ال ينصح بتناول المرضعات فلوكسامو ,و يفضل
اللجوء  الى بدائل اخرى خالل فترة الرضاعة , و فى

 الحاالت الضرورية التي تستدعي  تناولة ( و ال
 يوجد بدائل ممكنة ) فقد يقرر الطبيب المختص

 أيقاف الرضاعة الطبيعية او مراقبة الرضيع عن
 كثب لمتابعة تطور ظهور أعراض جانبية على

 الرضيع  من عدمه .
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