
Aِdam Childhood Cancer society  جمعية آدم لسرطان الطفولة  

  ة السرطانـل أدويـدلي                                                                            

  

  Acetaminophen   اسيتامينوفين 

  
  
  

  ( Tylenol ) ، تايلينول ( Panadol ) ، بانادول ( Halenol ) هالينول  :األسماء المتداولة 
  

أو األدوية المخففة لأللم ،   ،( Nonopioid analgesics )   إلى فئة المسكنات غير األفيونيةينتمي عقار اسيتامينوفين :ة ـالفئ
 .الخافضة للحرارة كما يصنف أيضا ضمن األدوية الكابحة للحمى أي

 
عن مما يعيق متلقيات األلم  ( prostaglandins ) يقوم بوقف إنتاج األحماض الدهنية من فئة البروستاغالندين :الوظائف 

فقدان  اإلحساس باأللم، كما أنه يساعد على تمدد األوعية الدموية مما يساعد على تمرير رسائل األلم إلى الدماغ و بالتالي يقل
  .الحرارة عبر التعرق عند وجود الحمى

  
 :التناول 

 

 .ل شرجيةاسيتامينوفين عن طريق الفم على هيئة أقراص، أو كبسوالت ، أو على هيئة تحامي يتم تلقي عقار •

  .تعتمد الجرعات على السبب الداعي لتلقي العقار و فاعلية وظائف الكبد •

  .ينبغي إتباع تعليمات الطبيب المعالج بدقة عند تناول هذا العقار بالبيت، و خصوصا كم الجرعات و توقيت التناول •

  .ينبغي تناول األقراص أو الكبسوالت مع كأس من الماء أو العصير •

  . ل بالفازلين إذا دعت الحاجة و دفعها بالشرج باستخدام أصبع مغطى بقفازيمكن دهن التحامي •

  .ينبغي االحتفاظ بالدواء في علبة محكمة اإلغالق بعيدا عن مواضع الحرارة و الرطوبة و بعيدا عن متناول األطفال  •

 
 

 :ينبغي إعالم الطبيب المعالج عن المسائل التالية قبل البدء بتلقي العـقار 
 

 .اقير أخرى قيد التناول، بما في ذلك أقراص الفيتامينات أو خلطات األعشابأية عق •

قد تتفاعل األدوية سواء الموصوفة طبيا أو مما ال تستلزم وصفة طبية مع أدوية أخرى أو مع أنواع األغذية أو  •
  .الطبيب حول إمكانية حدوث تفاعل أو تعارض قبل تناول أي دواء جديدالمشروبات، لذا ينبغي استشارة 

 

 Acetaminophen  - 1 -     جمعية آدم لسرطان الطفولة



Aِdam Childhood Cancer society  جمعية آدم لسرطان الطفولة  

 
 :توصـيات 

 

يمكن لهذا العقار التسبب في مضاعفات بالكبد، و قد يوصي الطبيب المعالج بتخفيض الجرعات و مدتها عند وجود  •
 .مشاكل بالكبد أو الكليتين

األفيونية للمساعدة على تحقيق المزيد من تسكين األلم ، يمكن تلقي هذا العقار مصاحبا لمسكنات األلم من المركبات  •
  .كما يمكن تناوله بغرض تجنب نشوء الحمى أو لتخفيفها

و هي إحدى ( تناول هذا العقار على وتيرة منتظمة قد يخفى وجود الحمى الناتجة عن نشوء عدوى لدى المريض،  •
لطبيب قبل تناول هذا العقار لتخفيف الحمى ليتمكن من ، و ينبغي استشارة ا)العالمات المهمة على وجود العدوى 

  . تحديد سبب الحمى قبل إعطاء تعليماته بتناول العقار

 
   
 

  التأثيرات الجانبية
     
 

 :التأثيرات النادرة 

 .مضاعفات بالكبد •

 
  

-------- - ------ - --- 
  

  
  

 م الطبيب المعالج عند ظهور أية مشاكلقد تظهر مضاعفات غير مذكورة أعاله لدى بعض الحاالت، و ينبغي إعال •
 .جانبية

  
  

 ------ - ------ - ------- - ------ - 
  
  
  

  http://www.adamcs.org       ولةـان الطفـمنشورات جمعية آدم لسرط
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