
 

 

 

 

 

 

  

 على مؤقتًا  بريدنيزون يؤثر قد.  بريدنيزون مثل ،  أيًضا أحيانًا الستيرويد دواء يستخدم

  الفعل  رد عالج في جًدا  فعال  ولكنه ،  المزاج  بتقلب  تشعر ويجعلك  الدم في  السكر نسبة

 أثناء النوم  في مشكلة  تواجه كنت إذا.  الموصوف  النحو على تناوله  ويجب  التحسسي

.   اليوم من لحق وقت في  تناوله من  بدلً  ، الصباح   في تناوله فحاول  ، تناوله  

  تكون ما عادة التي  المواد الجسم في  الدفاع نظام يحارب عندما التحسسي الفعل  رد يحدث

  كثير  في.  ضارة المواد هذه  كانت لو كما( األطعمة  بعض أو اللقاح حبوب  مثل) ضارة غير

.   الفعل رد سبب عن إخبارك  الطوارئ طبيب يستطيع ل  األحيان من  

  إلى إرسالك  يمكنه والذي  ، بك الخاص األسرة  طبيب مع بالمتابعة فقم  ، شديدة كانت إذا

  في الحساسية اختبار يساعدك أن  يمكن.  الحساسية اختبار  إلجراء الحساسية  أخصائي

.المستقبل  في  تجنبه  من تتمكن حتى لديك الحساسية سبب تحديد  

 تسمى والتي  طبية وصفة  تستلزم ل التي  األدوية هو  التحسسي الفعل لرد المعتاد  العالج 

Benadryl (العام السم“ :Diphenhydramine”).  50 تناول البالغين على يجب 

(.   يومين لمدة يوميًا مرات أربع أي) ساعة 48 لمدة ساعات ست كل Benadryl من مجم

  ثم  تختفي التحسسية الفعل  ردود بعض ألن كاملين يومين لمدة الدواء هذا تناول المهم من

 الجرعتين استبدال  فيمكنك  ، بالنعاس تشعر يجعلك الدواء  كان إذا.  ساعة 48 بعد تعود

  .Extra-Strength Reactine مثل  ، النعاس تسبب ل حساسية  بأدوية النهاريتين

 .Benadryl تناول  عند الثقيلة اآللت تشغيل  أو القيادة تجنب

 



 

  الوصفة هذه ملء  من فتأكد ، EpiPen من طبية  وصفة على حصلت  قد كنت إذا

  إذا خاصة  ، العبوة  في  مذكور هو كما اإلبينفرين قلم استخدم.  حياتك تنقذ فقد:  الطبية

 : التالية األعراض من أي لديك كان

 

 حلقك  أو  لسانك أو شفتيك في تورم أي -1

 طبيعية غير  تنفس أصوات أو التنفس  في صعوبة  -2

 اإلغماء  أو   بالدوخة الشعور  -3

 على األدرينالين حقن  قلم  استخدام من تخف فال ، األعراض هذه  من أي لديك كان إذا 

 .   حياتك ينقذ وقد تأخذه أن  يضرك لن.  الفور

  يمنحك.   الطوارئ  غرفة  إلى الفور  على انتقل   ، استخدامه بعد

EpiPen≈ 30إلى   والوصول إسعاف سيارة لستدعاء دقيقة 

 . الطوارئ  غرفة

 

 


