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ما هو الباراسيتامول؟
الباراسيتامول دواء شائع لتخفيف األمل )مسّكن( يؤدي إىل ختفيف األمل 

واحلرارة الشديدة خالل 30 دقيقة من أخذ جرعة منه.

كيف ُيستخدم اللتهاب املفاصل؟
يكون الباراسيتامول عادة أول دواء يويص به األطباء لتخفيف كل أنواع 

اآلالم العضلية العظمية بام فيها التهاب املفاصل. 

عند استخدام الباراسيتامول بصورة منتظمة فإنه قد يساعد عىل إدارة 
األمل احلاد ويمكن أن يقّلل احلاجة الستخدام أدوية أقوى لألمل أو عقاقري 

غري سرتويدية مضادة لاللتهابات (NSAIDs)، التي يمكن أن تؤدي 
إىل تأثريات جانبية خطرية إذا مل تتم مراقبتها بصورة صحيحة. )يمكنك 

احلصول عىل معلومات عن NSAIDs من نرشة معلومات مستقلة(.

كيف ُيستخدم البارسيتامول؟
يؤخذ الباراسيتامول عادة عن طريق الفم عىل شكل أقراص أو حبوب. 

كام أنه متوفر كسوائل وحتاميل رشجية. 

ما هي اجلرعة؟
يتوفر الباراسيتامول عادة عىل شكل أقراص أو حبوب بقوة 500 ملغ. 

وهو متوفر أيضًا يف أقراص بطيئة اإلفراز بقوة 665 ملغ. اجلرعة العادية 
للراشدين واألطفال البالغني 12 سنة أو أكثر هي قرصان. 

متى وكم جيب أخذه؟
يمكن أخذ الباراسيتامول عند احلاجة، أي عندما تشعر باألمل، أو قد 

يؤخذ بانتظام إلدارة األمل املستمر. يوىص بأخذ جرعات منتظمة ملعاجلة 
األمل املستمر الذي قد يكون متعلقًا بالتهاب املفاصل. 

وهو يؤخذ عادة كل أربع إىل ثامن ساعات، تبعًا لنوع التحضري.

ال تزداد تأثريات الباراسيتامول اجلانبية إذا أخذته بانتظام برشط أالّ 
تتعدى اجلرعة اليومية القصوى املوىص هبا.

اتبع دائاًم التعليامت املوجودة يف العلبة ما مل يوجّهك طبيبك بخالف 
ذلك.

استفرس من طبيبك أو الصيديل إذا كنت غري متأكد من عدد مرات أخذ 
الدواء.

ما هي مدة استمرار العالج؟
يمكن أن يكون العالج بالباراسيتامول لفرتة قصرية أو عىل املدى 

الطويل.

هل هناك أية تأثريات جانبية؟
ال حتصل تأثريات جانبية ملعظم الذين يأخذون الباراسيتامول باجلرعات 

املوىص هبا. وال يؤثر الباراسيتامول عىل ختثر الدم، كام أنه ال يؤثر سلبًا 
عىل الربو أو عمل الكليتني. كام أنه ال يزيد من ضغط الدم أو من خطر 

اإلصابة بنوبات قلبية.    

التأثريات اجلانبية النادرة:
آالم املعدة والغثيان ُأبلغ عنها يف حاالت نادرة.  •

احلساسية جتاه الباراسيتامول يمكن أن حتدث يف حاالت نادرة جدًا مع   •
جمموعة خمتلفة من الطفح اجللدي.

التأثريات املتصلة باجلرعة املفرطة:
الباراسيتامول مأمون جدًا إذا ُأخذ باجلرعات املوىص هبا، لكنه نظرًا 

لتوفره عىل نطاق واسع عىل شكل منتجات خمتلفة عديدة فإنه يمكن أخذ 
جرعات مفرطة بصورة غري مقصودة إذا مل ُتتخذ االحتياطات.

يمكن إصابة الكبد والكليتني بتلف حاد عند أخذ أكثر من اجلرعة 
املوىص هبا.

الرباسيتامول
Paracetamol (Arabic)

 أمثلة من أسامء املاركات: 
Dymadon, Febridol, Panadol, Panamax, Duatrol, Panadol Osteo, Panadol Extend



إبراء من مسؤولية: نشرت مؤسسة التهاب املفاصل األسترالية هذه النشرة بغرض تقدمي املعلومات فقط و ال يجب استخدامها بداًل من املشورة الطبية. 

تتوفر معلومات وتوعية وأنواع دعم لدى مكتب التهاب املفاصل احمللي لألشخاص املصابني بالتهاب املفاصل.     

Freecall 1800 011 041 www.arthritisaustralia.com.au

© حقوق الطبع حمفوظة ملؤسسة التهاب املفاصل أسرتاليا 2007. مّتت املراجعة يف شباط/فرباير 2010. املصدر: يمكن احلصول من مكتب التهاب املفاصل املحيل عىل قائمة كاملة باملراجع التي اسُتخدمت يف إعداد هذه النرشة.

ساهم كٌل من Australian General Practice Network، و Australian Physiotherapy Association، و Australian Practice Nurses Association، و Pharmaceutical Society of Australia، و 
Royal Australian College of General Practitioners يف إعداد نرشة املعلومات هذه. وقد قدمت احلكومة األسرتالية متوياًل لدعم هذا املرشوع.

تم احلصول عىل املعلومات الواردة يف هذه النرشة من مصادر خمتلفة وقامت مجعية مبحث الروماتيزم األسرتالية بمراجعتها. واملقصود هبا أن تكون أداة تعليمية، وهي ال تغطي كل االستخدامات أو اإلجراءات أو 
االحتياطات أو التأثريات اجلانبية املمكنة أو التفاعالت مع األدوية املذكورة. وال ُيقصد هبذه املعلومات أن تكون مشورة طبية للمشاكل الفردية وال إلجراء تقييم فردي ألخطار وفوائد استخدام دواء معنّي. يمكن 
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معلومات هامة
هناك حٌد لكمية الباراسيتامول التي يمكن أخذها بأمان خالل مدة 

24 ساعة.

اجلرعة اليومية القصوى للراشدين األصحاء من نواٍح أخرى هي 
4 غرامات يف اليوم )6-8 أقراص تبعًا لقوة األقراص(. وقد تكون 

اجلرعة أقل من ذلك إذا كانت لديك مشاكل حادة يف الكبد.

جيب أن تدرك أن األدوية األخرى قد حتتوي عىل الباراسيتامول، بام 
فيها مستحرضات نزالت الربد واإلنفلونزا ومستحرضات ختفيف 

األمل األخرى. تأّكد من مكّونات تلك األدوية قبل أن تأخذها. وإذا 
أخذت أدوية أخرى حتتوي عىل الباراسيتامول تأّكد من أن تأخذ 

هذه األمور باعتبارك وأن ال تتجاوز جرعة الباراسيتامول اليومية 
اإلمجالية املوىص هبا. 

من املهم أيضًا أن خترب الطبيب أو الصيديل عن أية أدوية أخرى 
تأخذها حاليًا.

جيب أن تراجع طبيبك بأرسع ما يمكن أو التوجه إىل أقرب قسم 
طوارئ إذا كنت تعتقد أنك أخذت كمية أكرب من املسموح به من 

الباراسيتامول.

ما هي االحتياطات الالزمة األخرى؟
اجلرعة يف مرض الكبد:

يتحلل الباراسيتامول يف الكبد، لذلك من املهم أن خترب طبيبك أو   •
الصيديل إذا كانت لديك أية مشاكل يف الكبد ألنه قد يلزم ختفيض 

اجلرعة.

األدوية األخرى:
يمكن أخذ مضادات التخّثر مثل وارفرين بأمان مع الباراسيتامول. إذا   •
كنت تأخذ الباراسيتامول باجلرعة القصوى )4 غرامات يف اليوم( عىل 

أساس منتظم، يلزم مراقبة تأثري الوارفرين عىل فرتات أكثر تقاربًا.
يمكن أخذ األسبريين بأمان مع الباراسيتامول وذلك باجلرعات   •

القليلة املستخدمة لتجنّب النوبة القلبية والسكتة الدماغية. 
من املأمون أخذ الباراسيتامول مع املضادات احليوية ملعاجلة   •

االلتهابات.
من املأمون عمومًا أخذ الباراسيتامول مع أدوية NSAIDs. استفرس   •

من طبيبك إذا كنت تأخذ أدوية NSAIDs بصورة منتظمة. 

الكحول:
يمكن استخدام الباراسيتامول بأمان إذا كنت ترشب الكحول   •

باعتدال. غري أن النصيحة األكيدة هي وجوب عدم رشب أكثر من 
أربع كؤوس مقياسية يف مناسبة واحدة، حتى وإن كان ذلك من حني 

آلخر. 

احلمل واإلرضاع:
يمكن أخذ الباراسيتامول بأمان خالل احلمل وخالل اإلرضاع.  •

عليك إخبار طبيبك بكل األدوية التي تأخذها حاليًا أو التي تنوي أخذها. وهذا يشمل األدوية التي تشرتهيا 
بدون وصفة طبية واألدوية العشبية والطبيعية. عليك أيضًا أن خترب أصحاب املهن الصحية اآلخرين عن 

عالجك عندما تراهم.


