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إريبولينحقن
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الدواء؟هذا وصف لماذا

أدوية بعض باستخدام بالفعل عالجه تم والذي الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي الثدي سرطان لعالج إريبولين حقن يستخدم

وهو الدقيقة. األنابيب ديناميات مثبطات تسمى للسرطان المضادة األدوية من فئة إلى إريبولين ينتمي األخرى. الكيميائي العالج

السرطانية.الخاليا وانتشار نمو وقف طريق عن يعمل

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في ممرضة أو طبيب بواسطة دقائق 5 إلى 2 لمدة  )الوريدفي (الوريد طريق عن إعطاؤه يتم  )سائل(كمحلول اإلريبولين حقن يأتي

يوماً.21 مدتها دورة من والثامن األول اليومين في عادة ًإعطاؤه يتم مستشفى. أو حقن مركز أو طبي مكتب

تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد الجانبية. اآلثار بعض من تعاني كنت إذا جرعتك تقليل أو عالجك تأخير إلى طبيبك يحتاج قد

عالجك.أثناء به

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

اإلريبولين ،حقن تلقي قبل

اسأل إيريبولين. حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو إيريبولين ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي

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

)نوربيس(ديسوبيراميد  ؛ )بياكسين(كالريثروميسين  ، )كوردارون(أميودارون يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها
بعض  ؛  )Mycin-E ، EES(، ibutilide )Corvert ، (Erythrocinاالريثروميسين  ؛ )ملتق(درونيدارون  ، )تيكوسين(دوفيتيليد  ،

(موكسيفلوكساسين  ، )دولوفين(الميثادون وثيوريدازين ؛  ، )هالدول(هالوبيريدول الكلوربرومازين ، مثل العقلية لألمراض األدوية
تغيير إلى طبيبك يحتاج قد  ،. )Betapace ، Betapace (AFوسوتالول كينيدين ، بروكاييناميد ،  ، )أوراب(بيموزيد  ، )أفيلوكس

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات
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قد الذي المنتظم غير القلب بنبض اإلصابة خطر من تزيد حالة (الطويلة تي كيو متالزمة من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

في المغنيسيوم أو البوتاسيوم من منخفضة مستويات القلب ضربات بطء  ؛ )المفاجئالموت أو الوعي فقدان في يتسبب

الكلى.أو الكبد أو القلب أمراض أو دمك ؛

فاتصل إريبولين ، حقنة تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

اإلريبولين.بحقن عالجك أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب بطبيبك.

إيريبولين.حقن تتلقى أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً اإلريبولين حقن يسبب قد

تختفي:

غثيان

إمساك

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

الراسصداع

ضعف

تعب

المفاصلأو الظهر أو العظام آالم

الشعرتساقط

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:

للعدوىأخرى عالمات أو التبول ، عند ألم أو حرقة قشعريرة ،  ، )100.5من أعلى حرارة درجة (الحمى السعال ، الحلق ، التهاب

القدمينأو اليدين أو الساقين أو الذراعين في وخز أو حرقان أو خدر

شاحبجلد

التنفسفي ضيق

القلبضربات انتظام عدم

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً اإلريبولين حقن يسبب 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

للعدوىأخرى عالمات أو التبول عند األلم أو والحرقان والقشعريرة والحمى والسعال الحلق التهاب

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

لحقن جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

اإلريبولين.

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

®هاالفين
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