
IMFINZI® التسريبلمحلول مل   /مجم50 تركيز
دورفالوماب

يمكنك الجديدة. السالمة معلومات على السريع بالتعرف هذا سيسمح إضافية. لمراقبة يخضع الدواء هذا

عن اإلبالغ كيفية على للتعرف 4 القسم نهاية راجع لها. تتعرض قد جانبية آثار أي عن اإلبالغ خالل من المساعدة

الجانبية.اآلثار

لك.بالنسبة مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا إعطائك قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ•

طبيبك.اسأل أخرى ، أسئلة أي لديك كان إذا•

في مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن طبيبك. إلى تحدث جانبية ، آثار أي من تعاني كنت إذا•

4.القسم انظر النشرة. هذه

النشرةهذه في هو ما

استخدامهدواعي هي وما  IMFINZIهو ما 1.

IMFINZIعلى تحصل أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

IMFINZIإعطاؤك يتم كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

IMFINZIتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  IMFINZIهو ما 1.

في  )(NSCLCالصغيرة غير الخاليا ذو الرئة سرطان يسمى الرئة سرطان من نوع لعالج  IMFINZIيستخدم

عندما:استخدامه يتم البالغين.

والجراحة ، طريق عن إزالته يمكن وال رئتك داخل انتشر•

اإلشعاعي.والعالج الكيميائي بالعالج األولي العالج بعد استقر أو استجاب•

واسع نطاق على الصغيرة الخاليا ذو الرئة سرطان يسمى الرئة سرطان من نوع لعالج  IMFINZIيستخدم

SCLC)-ES(  عندما:استخدامه يتم البالغين. في

و )الجسممن أخرى أجزاء إلى أو (رئتيك داخل انتشر•

قبل.من عالجه يتم لم•

البروتين من نوع وهو النسيلة ، أحادي مضاد جسم وهو  durvalumabالفعالة المادة على  IMFINZIيحتوي

على لديك المناعة جهاز مساعدة خالل من  IMFINZIيعمل الجسم. في معينة مستهدفة مادة على للتعرف مصمم

السرطان.محاربة

أو طبيبك اسأل لك ، الدواء هذا وصف تم لماذا أو  IMFINZIعمل كيفية حول أسئلة أي لديك كان إذا

الصيدلي.

الخاصة الحزمة منشورات أيضاً تقرأ أن المهم من . SCLCلـ الكيميائي العالج مع باالشتراك  IMFINZIإعطاء سيتم

طبيبك.اسأل األدوية ، هذه حول أسئلة أي لديك كان إذا تتلقاه. قد الذي المحدد الكيميائي بالعالج

IMFINZIعلى تحصل أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

IMFINZIعلى تحصل أن ينبغي ال
"6 القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو  durvalumabمن حساسية لديك كان إذا•

متأكداً.تكن لم إذا طبيبك إلى تحدث . )"أخرىومعلومات العبوة محتويات

واإلحتياطاتالمحاذير

TITLE - DURVALUMAB / IMFINZI  MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-durvalumab-imfinzi-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.9495.pdf


إذا: IMFINZIعلى تحصل أن قبل طبيبك إلى تحدث

 ؛)خالياهالجسم في المناعة جهاز فيه يهاجم مرض (ذاتي مناعي مرض لديك•

عضو ؛زرع عملية أجريت قد كنت

لديك التنفس. في مشاكل أو الرئة في مشاكل لديك

الكبد.في مشاكل

•
•
•

.IMFINZIعلى تحصل أن قبل طبيبك إلى تحدث  ، ً)متأكداتكن لم أو (عليك ينطبق سبق مما أي كان إذا

الخطيرة.الجانبية اآلثار بعض لديك يكون أن يمكن  ، IMFINZIتتلقى عندما

أخرى أدوية طبيبك يعطيك قد الفور. على طبيبك باستشارة قم أو بطبيبك فاتصل يلي ، مما أي لديك كان إذا

 IMFINZIمن التالية الجرعة طبيبك يؤخر قد األعراض. تقليل في وتساعد خطورة أكثر مضاعفات حدوث تمنع

لديك:كان إذا  ، IMFINZIبـ عالجك يوقف أو

الصدر.في ألم أو التنفس في وضيق متفاقم أو جديد سعال األعراض تشمل قد : الرئتينالتهاب•

من األيمن الجانب في ألم أقل ، بجوع الشعور القيء ، أو الغثيان األعراض تشمل قد : الكبدالتهاب

من أكبر بسهولة الكدمات أو النزيف أو الداكن البول النعاس ، العينين ، بياض أو الجلد اصفرار المعدة ،

المعتاد ؛

يكون الذي البراز أو المعتاد ، من أكثر األمعاء حركات أو اإلسهال األعراض تشمل قد : األمعاءالتهاب

إيالم ؛أو المعدة في شديدة وآالم المخاط ، أو بالدم لزجاً أو قطرانياً أو اللون أسود

األعراض تشمل قد : )والبنكرياسالنخامية والغدة الكظرية والغدة الدرقية الغدة خاصة (: الغددالتهاب

الشعر ، تساقط اإلغماء ، أو الدوخة الوزن ، فقدان أو الوزن زيادة الشديد ، التعب القلب ، دقات سرعة

تشمل قد : 1النوع السكر مرض  المعتاد. ؛غير الصداع أو يزول ال الذي الصداع اإلمساك ، بالبرد ، الشعور

من أكثر البول وإخراج المعتاد ، من أكثر العطش أو بالجوع والشعور الدم ، في السكر نسبة ارتفاع األعراض

في معدني أو حلو طعم أو أنفاسك ، في حلوة رائحة أو واالرتباك ، والعميق ، السريع والتنفس المعتاد ،

عرقكأو لبولك مختلفة رائحة أو فمك

األعراض تشمل قد : الجلدالتهاب  بها.تمر التي البول كمية انخفاض األعراض تشمل قد : الكلىالتهاب

األخرى ؛الرطبة األسطح على أو الفم في تقرحات أو الجلد في تقرحات حكة ، جلدي ، طفح

ضربات انتظام عدم أو التنفس في وضيق الصدر ، في ألم األعراض تشمل قد : القلبعضلة التهاب

القلب.

سريع إرهاق أو ضعف أو العضالت ، في آالم األعراض تشمل قد : العضالتفي مشاكل أو التهاب

للعضالت.

احمرار ، جلدي ، طفح أو حكة اهتزاز ، أو قشعريرة األعراض تشمل قد : بالتسريبالمرتبطة الفعل ردود

حمى.أو دوخة أو التنفس في ضيق

: )السحاياالتهاب (والدماغالشوكي بالنخاع المحيط الغشاء التهاب أو )الدماغالتهاب (الدماغالتهاب

العين وحساسية والتقيؤ ، والقشعريرة ، والحمى ، والصداع ، الرقبة ، وتيبس النوبات ، األعراض تشمل قد

والنعاس.واالرتباك للضوء ،

 ؛)باريهغيالن متالزمة (األطراف في والشلل والضعف األلم األعراض تشمل قد االعصاب:التهاب

كدمات.أو   /و )اللثةأو األنف نزيف (النزيف األعراض تشمل قد الدموية:الصفائح عدد انخفاض

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

الفور.على طبيبك باستشارة قم أو بطبيبك فاتصل أعاله ، المذكورة األعراض من أي لديك كان إذا

والمراهقوناألطفال
عاماً.18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين األطفال في  IMFINZIاستخدام ينبغي ال

IMFINZIو األخرى األدوية



العشبية األدوية ذلك ويشمل أخرى. أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

طبية.وصفة بدون عليها الحصول يتم التي واألدوية

حمل
طفل.إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبري•

بـ عالجك أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة استخدام عليك فيجب حامال ً، تصبح أن يمكن امرأة كنت إذا•

IMFINZI  جرعة.آخر بعد األقل على أشهر 3 ولمدة

الطبيعيةالرضاعة

مرضعة.كنت إذا طبيبك أخبر•

.IMFINZIبـ العالج بعد أو أثناء الثدي من اإلرضاع بإمكانك كان إذا عما طبيبك اسأل•

البشري.الثدي حليب إلى ينتقل  IMFINZIكان إذا ما المعروف غير من•

الماكناتواستعمال السياقة
اآلالت.واستخدام القيادة على قدرتك على  IMFINZIيؤثر أن المحتمل غير من

عند حذراً تكون أن فيجب والتفاعل ، التركيز على قدرتك على تؤثر جانبية آثار لديك كانت إذا ذلك ، ومع

اآلالت.تشغيل أو القيادة

IMFINZIإعطاؤك يتم كيف 3.

متمرس.طبيب إشراف تحت عيادة أو مستشفى في  IMFINZIإعطاؤك سيتم

1500 أو أسبوعين كل جسمك وزن من كيلوجرام لكل مجم 10 هي  IMFINZIمن بها الموصى الجرعة•

أسابيع.4 أو 3 كل مجم

سيقرر تقريباً. واحدة ساعة لمدة الوريد في  )بالتنقيط(حقنة خالل من  IMFINZIطبيبك يعطيك سوف

تحتاجها.التي العالجات عدد طبيبك

•
•

IMFINZIعلى للحصول موعد فاتك إذا
موعدك.تحديد إلعادة الفور على بطبيبك اتصل•

أسئلة أي لديك كانت إذا الدواء. هذا من جرعة تفوت أال جداً المهم من•

طبيبك.فاسأل عالجك ، حول أخرى

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

.)2القسم انظر (الخطيرة الجانبية اآلثار بعض لديك يكون أن يمكن  ، IMFINZIعلى تحصل عندما

التجارب في عنها اإلبالغ تم والتي التالية ، الجانبية اآلثار من أي من تعاني كنت إذا الفور على طبيبك إلى تحدث

2:القسم في المدرجة الخطيرة الجانبية اآلثار وتشمل وحده  IMFINZIيتلقون الذين المرضى مع السريرية

)أشخاص10 كل من 1 من أكثر يصيب قد (جداً شائع
العلويالتنفسي الجهاز التهابات•

الوزنزيادة أو التعب تسبب أن يمكن التي الخاملة الدرقية الغدة•

سعال•

إسهال•

المعدةفي آالم•

حكةأو جلدي طفح•

حمُى•

)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة
)الرئويااللتهاب (الخطيرة الرئة التهابات•



الفمفي فطرية عدوى•

والفماألسنان الرخوة األنسجة التهابات•

االنفلونزايشبه مرض•

الوزنفقدان أو القلب ضربات سرعة يسبب أن يمكن الدرقية الغدة نشاط فرط•

.)رئويالتهاب (الرئتين التهاب•
)الصوتبحة (أجش صوت•
)أمينوترانسفيرازأالنين زيادة أمينوترانسفيراز ؛ األسبارتات زيادة (الطبيعية غير الكبد اختبارات•
ليليتعرق•

)عضليألم (عضلي ألم•
)الدمفي الكرياتينين زيادة (الطبيعية غير الكلى وظائف اختبارات•
مؤلمتبول•

)محيطيةوذمة (الساقين في تورم•
االحمرارأو الحمى يسبب أن يمكن الدواء تسريب على فعل رد•

)شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير
الدرقيةالغدة التهاب•

التعبتسبب أن يمكن والتي الكظرية الغدد تفرزها التي الهرمونات إفراز قلة•

الرئةأنسجة تندب•

أقلبجوع الشعور أو الغثيان يسبب أن يمكن الذي الكبد التهاب•

الجلدفي تقرحات•

.)القولونالتهاب (األمعاء أو األمعاء التهاب•
العضلةالتهاب•

البولكمية من يقلل أن يمكن الذي  )الكليةالتهاب (الكلى التهاب•

)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (نادرة
)1النوع من السكري داء (الدم في السكر مستويات ارتفاع إلى تؤدي حالة•
أن يمكن التي  )الكاذبالسكري مرض ذلك في بما النخامية الغدة قصور (النخامية الغدة وظيفة خمول•

البول.كمية وزيادة التعب تسبب

القلبالتهاب•

)الوبيلالعضلي الوهن (للعضالت سريع إجهاد ويحدث العضالت فيها تضعف حالة•

.)السحاياالتهاب (والدماغ الشوكي بالنخاع المحيط الغشاء التهاب•
)المناعيةالصفيحات قلة (مناعي تفاعل عن الناجم الدموية الصفائح عدد انخفاض•
التبول ، إلى والحاجة المؤلم ، أو   /والمتكرر التبول واألعراض العالمات تشمل قد المثانة. التهاب•

البطن.أسفل في الضغط أو واأللم البول ، في والدم

مع  IMFINZIيتناولون الذين المرضى في السريرية التجارب في التالية الجانبية اآلثار عن اإلبالغ تم

الكيميائي:العالج

)أشخاص10 كل من 1 من أكثر يصيب قد (جداً شائع
البيضاءالدم خاليا عدد انخفاض•

الحمراءالدم خاليا عدد انخفاض•

الدمويةالصفائح عدد انخفاض•

إمساكالقيء. غثيان؛•

الشعرتساقط•

أقلبجوع الشعور•

الضعفأو بالتعب الشعور•

سعال•

)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة
إسهال•

حمُى•

الحمىعالمات ظهور مع البيضاء الدم خاليا عدد انخفاض•

حكةأو جلدي طفح•

الدرقيةالغدة التهاب الدرقية الغدة نشاط فرط الخاملة الدرقية الغدة•



)الرئويااللتهاب (الخطيرة الرئة التهابات•
والفماألسنان الرخوة األنسجة التهابات•

)أمينوترانسفيرازأالنين زيادة أمينوترانسفيراز ؛ األسبارتات زيادة (الطبيعية غير الكبد اختبارات•
)محيطيةوذمة (الساقين في تورم•
المعدةفي آالم•

الشفتينأو الفم التهاب•

)عضليألم (عضلي ألم•
.)رئويالتهاب (الرئتين التهاب•
العلويالتنفسي الجهاز عدوى•

)الشاملةالكريات قلة (الدموية والصفائح البيضاء الدم وخاليا الحمراء الدم خاليا عدد انخفاض•
التعبتسبب أن يمكن والتي الكظرية الغدد تفرزها التي الهرمونات إفراز قلة•

أقلبجوع الشعور أو الغثيان يسبب أن يمكن الذي الكبد التهاب•

)الدمفي الكرياتينين زيادة (الطبيعية غير الكلى وظائف اختبارات•
مؤلمتبول•

االحمرارأو الحمى يسبب أن يمكن الدواء تسريب على فعل رد•

)شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير
الفمفي فطرية عدوى•

االنفلونزايشبه مرض•

1النوع من السكري داء•

)الصوتبحة (أجش صوت•
الرئةأنسجة تندب•

.)القولونالتهاب (األمعاء أو األمعاء التهاب•
ليليتعرق•

أعاله.المذكورة الجانبية اآلثار من أي من تعاني كنت إذا الفور على طبيبك إلى تحدث

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن طبيبك. إلى تحدث جانبية ، آثار أي من تعاني كنت إذا

/yellowcard الصفراء:البطاقة مخطط ويب موقع عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك
www.mhra.gov.uk  عن ابحث أوCard Yellow MHRA  فيPlay Google  أوStore App Apple . اإلبالغ خالل من

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن

IMFINZIتخزين كيفية 5.

تفاصيل تخزينها. عن مسؤوال ًالصحية الرعاية أخصائي وسيكون عيادة أو مستشفى في  IMFINZIإعطاؤك سيتم

كالتالي:التخزين

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

تاريخ يشير . EXPبعد والقنينة الكرتون ملصق على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء

درجات 8 إلى 2 من (الثالجة في يحفظ

تجمد.ال . )مئوية

الضوء.من لحمايته األصلية العلبة في التخزين يجب

مرئية.جزيئات على يحتوي أو اللون متغير أو عكراً كان إذا الدواء هذا تستخدم ال

أو دواء أي من التخلص يجب استخدامه. إلعادة التسريب محلول من مستخدم غير جزء أي بتخزين تقم ال

المحلية.للمتطلبات وفقاً مستخدمة غير نفايات

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

IMFINZIيحتويه ما
.durvalumabهي الفعالة المادة



دورفالوماب.من مجم 50 على التسريب محلول من مل كل يحتوي

 durvalumabمن مجم 120 أو المركز من مل 10 في  durvalumabمن مجم 500 على إما قنينة كل تحتوي

المركز.من مل 2.4 في

هيدرات ، ثنائي تريهالوز مونوهيدرات ، هيستيدين هيدروكلوريد هيستيدين ، هي: األخرى المكونات

للحقن.ماء 80 ، سوربات بولي

العبوةمحتويات هي وما  IMFINZIيبدو كيف
اللون وعديم براق إلى وواضح الحافظة المواد من وخال ٍمعقم محلول هو التسريب لمحلول  IMFINZIمركز

المرئية.الجزيئات من وخالي قليال ً، األصفر إلى

من مل 10 سعة زجاجية قنينة 1 أو المركز من مل 2.4 سعة زجاجية قنينة 1 على إما تحتوي عبوات في يتوفر

المركز.
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للمعلوماتأخرى مصادر



أو كبيرة بأحرف برايل ، بطريقة النشرة هذه من نسخة طلب أو لالستماع
مجاناً:االتصال يرجى بالصوت ،

0800 1985000

التالية:المعلومات لتقديم االستعداد يرجى

المنتجاسم
50Imfinzi للتسريب محلول مل   /مجم

المرجعرقم
0327/17901


