You will receive a medication today. سوف تأخذ الدواء اليوم
 For oral use لالستخدام ن ريي المم

 For spraying in the nose لليش في األنف

 A drop in the eye قرية في العي

 To be inserted rectally يتم اخذ الدواء في الشيج

 For subcutaneous injection للحق تحت الجلد

 To use as a shampoo الستخدام مثل الشامبو

To apply on skin يوضع نلى الجلد
For inhalation لالستنشا
A drop in the ear قرية في األذ
To be inserted vaginally يتم وضع الدواء في المهبل
For injection by doctor يتم اخذ الحقنة م قبل الربيب

Instructions on how to take the medication: إيشادات حول كيمية تناول الدواء الخاص بك
 Take this medication regularly as
 Take this medication only as needed
خذ هذا الدواء فقر نند الحاجة
instructed below خذ هذا الدواء بانتظام وفقا
للتعليمات أدناه
 Take ___ خذtablet/capsule  _____ كبسولةtimes a day ميات في اليوم
 Take/give  _____ خذmL _____ times a day ميات في اليوم
 Apply to affected area(s)  _____ ضع نلى المنرقة المصابةtimes a day ميات في اليوم
 Spray  _____وضعsprays into affected nostril(s)  _____ يذاذ الى االنفtimes a day ميات في اليوم
 Inhale  _____ استنشpuffs  _____ نمثtimes a day ميات في اليوم
 Instill  _____ضعdrops into affected eye(s)  _____قريات في العي المصابةtimes a day ميات في اليوم
 Insert into rectum  _____ ضعه في الشيجtimes a day ميات في اليوم
 Insert into vagina  _____ ضعيه في المهبلtimes a day/weekly أسبوني/ ميات في اليوم
 Inject  _____ احقunits subcutaneously  _____وحدات تحت الجلدdaily يوميا
 Take this injection to your doctor’s office. خذ هذه الحقنة الى نيادة الربيب
 Apply medication to scalp and lather hair like a shampoo  ______ ضع الدواء لميوة اليأس مثل الشامبوtimes a
day. ميات في اليوم
Additional instructions: إيشادات إضافية
 Take in morning خذ في الصباح
 Take with food تأخذ مع الغذاء
 Take with a full glass of water
الماء

تأخذ مع كوب كامل م

 May cause drowsiness قد تسبب النعاس أو الدواي
 Avoid using alcohol with this medication تجنب
استخدام الكحول مع هذا الدواء
 Shake well before use يج جيدا قبل األستخدام
 Store at room temperature يخز في ديجة حياية
الغيفة

 Take at bedtime تأخذ في وقت النوم
 Take with food. If you skip a meal, do not take
this medication.  إذا كنت قد نسيت تناول.تأخذ مع الغذاء
. ال تأخذ هذا الدواء، الرعام
 Take on an empty stomach. Do not eat within 2
hours of this medication  ال تأكل في. خذ نلى اليي
 سانة م هذا الدواء2 غضو
 May discolour your urine or feces البول أو البياز قد
تبدو بلو مختلف
 Avoid taking with calcium, iron, or multivitamins
within two hours of medication. تجنب أخذه مع
 أو الميتامينات المتعددة في غضو،  والحديد، الكالسيوم
سانتي م الدواء
 Take/use at same time each day تأخذ في نمس الوقت
كل يوم
 Store in refrigerator يخز في الثالجة

Please contact the pharmacy if you have additional questions and/or concerns. يرجى االتصال بالصيدلية إذا كان لديك
 أو مخاوف إضافية/ أسئلة و
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