
Health Topic: Enalapril 

ኢናላፕሪል (Enalapril) 
(eh-NAL-uh-pril, eh-NAL-uh-pril-at) 
ኢናላፕሪል (Enalapril (Vasotec® Epaned®)) ምድቡ ከአንጊቴንሰን ኤንዛይም መቀየሪያ (angiotensin converting enzyme (ACE)) የሆነ ገቺ ነው፡፡  

ከቀላል እስከ አደገኛ ከፍተና የደም ግፊት እንዲሁም የተጨናነቀ የልብ ድካም ለማከም ይጠቀማል። ኢንትራቪነስ (IV) ስሪት እና የፈሳሽ ውህድ በሰንጠረዥ ውስጥ ይገኛል፡፡ 

ልዩ መመሪያዎች 

• በልጅዎ ሓኪም እንዲያቆሙት ካልታዘዘ በስተቀር፣ ይህ መድሃኒት እንደታዘዘው ብቻ ይውሰዱ፣ እና አያቁሙ።  

• ይህ መድሃኒት ከምግብ ጋር እና ያለምግብ ሊወሰድ ይችላል።  

• የጨው ምትክ እና በፖታሲየም ከፍተኛ ይዞታ ያላቻው ሌሎች ምግቦች ይገድቡ። ከሓኪሙ ምክር ውጭ የጨው መተኪያ አይጠቀሙ።  

• አካላትን ሶድየም ወይም ውሃ እንዲቋጥር የሚያደርገውን ባህሪያዊ ሊኮራይስ ይገድቡ ወይም ያስወግዱ።  

• በጠርሙሱ/በጥቅሉ ላይ ያለውን የአገልግሎት ዘመን ማብቂያ ቀን በኋላ አንዳይጠቀሙ።  

• ይህንን መድሀኒት ህጻናት በማይደርሱበት ቦታ ያስቀምጡ፡፡   
• በአጋጣሚ ብዙ መድሀኒት ከተወሰደ፣ ወደ  መድሀኒት እና ምረዛ መረጃ ማእከል (DPIC) በ 513-636-5111 ወይም በ 800-222-1222 ይደውሉ ወይን ወደ 

ህጻናት ዶክተር በፍጥነት ይደውሉ፡፡  

• እርጉዝ ከሆኑ ወይም እርጉዝ ነኝ ብለው ካሰቡ፣ ዶክተሮትን በፍጥነት ያግኙ፡፡  
  
ልጅዎት መድሀኒቱን ሳትወስድ ከቀረች 
• በተቻለ መጠን ያመለጠ የመድሃኒት መጠን ይስጡ።  

• ለቀጣዩ የመድሃኒት መጠን ጊዜው ከሆነ፣ ያመለጠውን የመድሃኒት መጠን ይዝለሉ እና ወደ ልጅዎ መደበኛ የጊዜ ሰሌዳ ይመለሱ።  

• እጥፍ የመድሃኒት መጠን ወይም ተጨማሪ የመድሃኒት መጠኖች አይስጡ።  

• የመድሃኒት መጠን አይለውጡ ወይም መድሃኒት አያቁሙ። ከጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር ይነጋገሩ።  

ስለ ልጅዎ የመድሃኒት መጠን የጊዜ ሰሌዳ እና / ወይም ያመለጡ የመድሃኒት መጠኖች የተያያዘ ተጨማሪ የሕክምና መረጃ፣ መድሃኒቱን ያዘዘውን የጤና እንክብካቤ አቅራቢ 
ይገናኙ። 

በመድሀኒቱ ሊደርስ የሚችል የጎንዮሽ ችግር  
• የማዞር ችግር  

• ሽፍታ  

• ደረቅ ሳል 

የልጅዎ ሓኪም ይደውሉ ካልዎት፥ 

• የመተንፈስ ወይም የልብ ማጥበቅ ችግር  

• ራስ መቅለል ወይም መፍዘዝ  

• ከመጠን በላይ ላብ፣ ተቅማጥ፣ ወይም ማስታወክ  

• የከንፈር፣ ምላስ ወይም ፊት እበጥ  

• የእግሮች ወይም የሆድ እበጥ  

• ጥቁር ሽንት ወይም ቢጫ ቆዳ ወይም ዓይን  

• ልዩ ክብደት መጨመር  

ያግኙን 

በዚህ ላይ የተጨማሪ መረጃ ወይም ማንኛውም የጤና አርእስት፣ እባክዎ የቤተሰብ ሃብት ማእከል (Family Resource Center) 513-636-7606፣ ወይም የህጻናት 

ሓኪምዎ ይደውሉ። 
 
 
 

http://www.cincinnatichildrens.org/service/d/dpic/default/
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