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هام:تحذير

سيراقب تلفاً. أو شديداً تهيجاً مسببة المحيطة األنسجة إلى تتسرب قد ذلك ، ومع فقط. الوريد في  Epirubicinإعطاء يجب

أو حكة أو ألم الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا التفاعل. لهذا إدارتك موقع ممرضتك أو طبيبك

الدواء.حقن مكان في تقرحات أو بثور أو تورم أو احمرار

انتهاء من سنوات إلى أشهر بعد أو العالج أثناء وقت أي في للحياة مهددة أو خطيرة قلبية مشاكل  Epirubicinيسبب قد

اإلبيروبيسين لتلقي يكفي بما جيد بشكل يعمل قلبك كان إذا ما لمعرفة العالج وأثناء قبل اختبارات طبيبك سيطلب العالج.

(القلب صدى ومخطط  )للقلبالكهربائي النشاط يسجل اختبار (القلب كهربية مخطط االختبارات هذه تشمل قد بأمان.
إذا الدواء هذا تتلقى أن يجب ال أنه طبيبك يخبرك قد . )الدمضخ على قلبك قدرة لقياس الصوتية الموجات يستخدم اختبار

من نوع أي من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر انخفضت. قد الدم ضخ على قلبك قدرة أن االختبارات أظهرت

أن سبق أو تتناول كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر الصدر. منطقة في  )السينيةاألشعة (اإلشعاعي العالج أو القلب أمراض

أو  )دوكسيل(دوكسوروبيسين أو  )سيروبيدين(داونوروبيسين مثل للسرطان الكيميائي العالج أدوية بعض تلقيت

إذا . )هيرسبتين(تراستوزوماب أو  )سيتوكسان(سيكلوفوسفاميد أو  )نوفانترون(ميتوكسانترون أو  )إيداروبيسين(إيداروبيسين

والقدمين اليدين في تورم التنفس في صعوبة التنفس. في ضيق الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت

خاطفة.أو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات أو الساقين. أسفل أو والكاحلين

عالية بجرعات إعطاؤه يتم عندما خاصة ً ، ء)البيضاالدم خاليا سرطان (الدم بسرطان اإلصابة خطر من  Epirubicinيزيد قد

األخرى.الكيميائي العالج أدوية بعض مع أو

من يزيد وقد معينة أعراضاً ذلك يسبب قد العظام. نخاع في الدم خاليا عدد في حاداً انخفاضاً  Epirubicinيسبب أن يمكن

الحلق ، والتهاب الحمى ، الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا نزيف. أو خطيرة بعدوى اإلصابة خطر

عادية.غير كدمات أو نزيف للعدوى ؛ أخرى عالمات أو واالحتقان ، المستمر والسعال

الكيميائي.العالج أدوية استخدام في الخبرة ذوي من طبيب إشراف تحت فقط  Epirubicinإعطاء يجب

.epirubicinتلقي  )مخاطر(مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

httpa603003.html/meds/druginfo/s: //medlineplus.gov5/1

TITLE - EPIRUBICIN / ELLENCE MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN ARABIC

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-epirubicin-ellence-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603003.html


 :Epirubicinاألدويةمعلومات  MedlinePlusمساء4:31ً 4 ، /1/422

الدواء؟هذا وصف لماذا

ينتمي الورم. إلزالة جراحية لعملية خضعوا الذين المرضى لدى الثدي سرطان لعالج أخرى أدوية مع  Epirubicinيستخدم

Epirubicin  تسمى األدوية من فئة إلىanthracyclines . جسمك.في السرطانية الخاليا نمو إيقاف أو إبطاء طريق عن يعمل إنه

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

إلى جنباً طبية منشأة في ممرضة أو طبيب قبل من  )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنه يتم  )سائل(كمحلول  Epirubicinيأتي

اليوم في (مرتين حقنها يمكن أو العالج من دورات 6 لمدة يوماً 21 كل مرة حقنها يمكن األخرى. الكيميائي العالج أدوية مع جنب

العالج.من دورات ست لمدة يوماً 28 كل  )والثامناألول

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

اإليبيروبيسين ،حقن تلقي قبل

 ،  )DaunoXomeأو epirubicinتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

daunorubicin )Cerubidine أوdoxorubicin )Doxil(  أوidarubicin )Idamycin(   من أي أو أخرى أدوية أي أو

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل . epirubicinحقن مكونات

العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

الكالسيوم قنوات حاصرات يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

 ، )سيركدينا (إيزراديبين  ، )بلينديل(فيلوديبين  ، )وغيرهاتيازاك ، ديالكور ، كارديزم ، (ديلتيازيم  ، )نورفاسك(أملوديبين مثل

كاالن ، (وفيراباميل  ، )سوالر(نيسولديبين  ، )نيموتوب(نيموديبين  ، )بروكاردياأداالت ، (نيفيديبين  ، )كاردين(نيكارديبين

أو  ؛ )أونكسولأبراكسان ، (باكليتاكسيل أو  )تاكسوتيري(الدوسيتاكسيل مثل الكيميائي العالج أدوية بعض  ؛ )فيريالنإيزوبتين ،

قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تاجامت(سيميتيدين

اإلبيروبيسين ،مع أيضاً األخرى األدوية تتفاعل

الكلى.أو الكبد أمراض من عانيت أن سبق أو اإلشعاعي العالج قبل من تلقيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

المنوية الحيوانات إنتاج يوقف وقد النساء عند  )الدورة(الطبيعية الشهرية الدورة مع يتداخل قد اإلبيروبيسين أن تعلم أن يجب

الحوامل النساء على يجب آخر. شخص حمل تستطيع ال أنك أو الحمل تستطيع ال أنك تفترض أال يجب ذلك ، ومع الرجال. عند

حقنة تلقيك أثناء الثدي من ترضعين أو حامال ًتصبحي أال يجب الدواء. هذا تلقي في البدء قبل أطبائهن إخبار المرضعات أو

التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث بطبيبك. فاتصل اإليبيروبيسين ، تلقي أثناء حامال ًأصبحت إذا اإليبيروبيسين.

بالجنين.اإلبيروبيسين يضر قد العالج. أثناء استخدامها يجب

طبيبك.مع التحدث دون تطعيمات أي تأخذ ال

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة
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المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Epirubicinيسبب قد
تختفي:

غثيان

التقيؤ

والحلقالفم في تقرحات

المعدةفي آالم

إسهال

الوزنأو الشهية فقدان

عاديغير ضعف أو إرهاق

الشعرتساقط

الساخنةالهبات

)الجرعةبعد يومين إلى يوم لمدة (للبول أحمر تلون

حمراءأو مؤلمة عيون

العينفي ألم

األظافرأو الجلد سواد

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

شاحبجلد

إغماء

دوخة

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Epirubicinيسبب قد

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
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)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

والحلقالفم في تقرحات

األخرىالعدوى عالمات أو والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

عاديةغير كدمات أو نزيف

وقطريأسود براز

البرازفي أحمر دم

دمويقيء

المطحونةالقهوة تشبه مقيئة مادة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

لإليبيروبيسين.جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً

راندأسماء

®إلينس

2012/03/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام
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األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر

a603003.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/5

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

