
التركيب : 
كل ٥ مل تحتوي : 

أوندانسيترون هيدروكلوريد دي هيدرات                      ٥ ملغ
تعادل أوندانسيترون                                                               ٤ ملغ

 
التأثيرات الدوائية :

 أنتي إميتك يعمل على منع المواد الكيميائية في الجسم من تحفيز 
الغثيان و االقياء .

آليــــــة التـــأثيــــــر :
السيروتونين  النوعي على مستقبالت  بتأثيره  أنتي إميتك مضاد غثيان 

وله تأثير إضافي كمهدئ ومزيل للقلق.
     

الحرائــك الدوائية :
 ا§وندانسيترون سريع االمتصاص من الجهاز الهضمي بعد أخذه عن 
طريق الفم ، يكون توافره الحيوي ٦٠ ٪ فقط  مقارنة مع جرعة وريدية 
. يزداد توافره الحيوي  من ا§وندانسيترون بعد ١٥ دقيقة من اعطائها 
تركيزه  قمة  الى  يصل   ، الطعام  تناول  بعد  أخذه  عند  طفيف  بشكل 
واسع             بشكل  يتوزع   ، الفموية  الجرعة  من  ساعة   ٠٫٥-٢ بعد  البالزمي 
و يرتبط ببروتينات البالزما بنسبة    ( ٧٠- ٧٦٪ ) يبلغ نصف عمره االطراحي 
 (  ٪  ٩٥) الكبد  طريق  عن  أكثر  تصفيته  وتكون   ، ساعة   ١  ±  ٣٫٨ تقريب½ 

مقارنة مع تصفيته الكلوية . 

االســــتطبــابـــات : 
١- لعالج ا¿قياءات المعندة.

السرطان  معالجات  عن  الناتج  االقياء  و  الغثيان  لمنع  يستعمل   -٢
الكيميائية و الشعاعية.

٣- للوقاية والعالج من الغثيان و ا¿قياء بعد العمليات الجراحية.

مضادات االستطبابات :
 التحسس المفرط للمستحضر  .

التأثيرات الجانبية :
شعور  ،دوار,  صداع  تعب،   ، إمساك  أو  إسهال  حدوث  يالحظ  ما   Êنادر
بسخونة وتوهج في الوجه ،ألم في الصدر، إختالجات، انخفاض ضغط 

الدم، وبشكل أقل تفاعالت تحسسيه و ارتفاع عابر §نزيمات الكبد .

تحذيرات االستعمال : 
عند المرضى المصابين بقصور كبدي معتدل أو شديد  يجب عدم إعطاء 
جرعة يومية تزيد على ٨ مغ ، ال يعطى للحوامل إال في حاالت الضرورة 

القصوى وتحت إشراف طبيب . 

يجب االنتباه الى بعض الممارسات اليومية عند تناول هذا الدواء كتناول 
قيادة  و  الفيتامينات  و  الغذائية  المتممات   , الغذائية  الحمية   , الكحول 

السيارة .

يمكن للطبيب فقط وصف هذا المستحضر و قد  ال يصفه ان كان لدى 
المريض :

أنواع معينة من االضطرابات الهضمية .   -
أنواع معينة من اضطرابات القلب أو الدوران .  -

خضوع المريض لعمل جراحي في الحنجرة .  -
اضطرابات استقالبية .  -

عمر المريض أقل من شهر واحد .  -

 الحمل و ارضاع :
باستشارة  إال  يستخدم  ال   ، الحمل  خالل  الدواء  هذا  باستعمال  ينصح  ال 

الطبيب.
هذا الدواء يصل الى الرضيع من خالل حليب ا§م ، لذا ال ينصح باستخدام 

هذا الدواء خالل مرحلة ا¿رضاع .

التداخالت الدوائية و الغذائية :
 إن أوندانسيترون يستقلب من قبل أنزيمات االستقالب الدوائي الكبدي 
السيتوكروم p-450 ولذلك فإن المركبات التي تستقلب أيض½ من خالل 
هذه ا§نزيمات يمكن أن تغير من العمر النصفي لÔوندانسيترون ،يتداخل 
هذا الدواء مع  كاربامازبين , فينتوئين, ريفامبيسين و ترامادول  إن أدوية 
مثل كارموستين ، إيتوبوسيد و سيسبالتين التؤثر على الحركية الدوائية 
لم  تيمازيبام  دواء  مع  أوندانسيترون  مشاركة  وحين   ، لÔوندانسيترون 

يوجد أي تأثير متبادل. 

الجرعة و طريقة االستعمال :
١- في حاالت اقياء المعند :

البالغون : ١٠ مل مرة في اليوم أو حسب إرشادات الطبيب.
ا§طفال : ٥ مل مرة في اليوم أو حسب إرشادات الطبيب.

100 مل محلول فموي 

٢- في حاالت العالج الكيميائي والشعاعي:
اليوم.  في  مرتين  مل   ١٠ للبالغين  بها  الموصى  الجرعة   : البالغون   
العالج  بدء  من  دقيقة   ٣٠ قبل  ا§ولى  الجرعة  تعطى  أن  وينبغي 
ا§ولى                       الجرعة  من  ساعات   ٨ بعد  الحقة   جرعة  مع   ، الكيميائي 
اليوم (كل ١٢ ساعة) لمدة ١-٢ يوم بعد االنتهاء  ١٠ مل مرتين في  ثم 

من العالج الكيميائي .
  ا§طفال بعمر ١٢ عاما أو أكثر: جرعة الدواء  نفس جرعة البالغين. 

  ا§طفال بعمر ٤ - ١١ سنة :  ٥ مل ٣ مرات في اليوم ، وينبغي أن تعطى 
جرعات  مع   ، الكيميائي  العالج  بدء  من  دقيقة   ٣٠ قبل  ا§ولى  الجرعة 
الحقة بعد ٤ و ٨ ساعات من الجرعة ا§ولى. وينبغي أن تعطى جرعة ٥

مل  من الدواء عن طريق الفم ٣ مرات يوميا (كل ٨ ساعات) لمدة١-٢ 
يوم بعد االنتهاء من العالج الكيميائي.

٣- الغثيان و االقياء بعد العمليات الجراحية:
 البالغون : الجرعة الموصى بها هي ٢٠ مل  قبل ساعة من بدء التخدير.

تأثير زيادة الجرعة/السمية/طريقة معالجتها :
تشمل أعراض الجرعة الزائدة من أنتي إميتك :

• العمى المفاجئ لبضع دقائق .
•  ا¿مساك الشديد .

•  انخفاض ضغط الدم مما يسبب الدوار و/ أو ا¿غماء.
•  الضعف .

•  التغييرات في ضربات القلب.
ال يوجد ترياق نوعي §وندانسيترون و المعالجة تكون داعمة .

الحفظ : 
الحرارة  مضبوطة  بغرفة  يخزن  و  ا¿غالق  محكمة  أوعية  في  يحفظ 

أقل من ٢٥ درجة مئوية محميا من الضوء .

التعبئة : 
عبوة زجاجية سعة ١٠٠ مل 




