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إستراموستين
)teen) mus' 'tra esكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

من فئة إلى إستراموستين ينتمي الجسم. من أخرى أجزاء إلى انتشر أو تفاقم الذي البروستاتا سرطان لعالج إستراموستين يستخدم

السرطانية.الخاليا وانتشار نمو وقف طريق عن يعمل وهو لألنابيب. المضادة العوامل تسمى األدوية

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

ساعة األقل على اليوم في مرات 4 إلى 3 من الماء مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة  Estramustineيأتي

كميات على تحتوي التي األطعمة أو األلبان منتجات أو الحليب مع اإلسترامستين تتناول ال الوجبات. بعد ساعتين أو قبل واحدة

الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس في اإلسترامستين خذ الكالسيوم. من كبيرة

أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  estramustineخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل

طبيبك يتمكن أن قبل أشهر 3 إلى يصل ما األمر يستغرق قد يعالجها. ال ولكنه السرطان انتشار في  Estramustineيتحكم قد

تناول في استمر باإلستراموستين. عالجك أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد لحالتك. مفيداً الدواء هذا كان إذا ما معرفة من

طبيبك.مع التحدث دون اإلسترامستين تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى اإلسترامستين

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

اإلسترامستين ،تناول قبل

أخرى.أدوية أي أو النيتروجين خردل أو استراديول أو إستراموستين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

لتناولها.تخطط أو تتناولها التي العشبية

أو  Tumsأو  Mints-Alkaمثل الكالسيوم على تحتوي التي الحموضة مضادات أو الكالسيوم مكمالت تتناول كنت إذا

Titralac ،  اإلستراموستين.من ساعتين بعد أو األقل على ساعتين قبل فتناولها
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مرض أو الدماغية السكتة أو الدم ضغط ارتفاع أو السكري داء أو دموية بجلطة أصبت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

اضطراب مثل جسمك في والفوسفور الكالسيوم توازن على تؤثر حاالت أي أو النوبات أو النصفي الصداع أو االحتقاني القلب

الكلى.أو الكبد أمراض أو درقية ، الجار الغدة

عليك يجب للجنين. ضرراً إستراموستين يسبب قد الرجال. عند فقط لالستخدام مخصص اإلستراموستين أن تعلم أن يجب

على يجب اإلسترامستين. تناول أثناء حامال ًشريكتك تصبح أن احتمال هناك كان إذا النسل لتحديد فعالة وسيلة استخدام

على بطبيبك فاتصل الحمل ، أثناء اإلسترامستين تتناول كنت إذا اإلسترامستين. تناول عدم يحملن قد الالتي أو الحوامل النساء

الفور.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد.

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

غثيان

إسهال

وتضخمهالثدي حنان

الساقتشنجات

تعب

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

)عليهالحفاظ أو االنتصاب على القدرة عدم (الجنسي الضعف

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

الفور:

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو العينين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

الصوتفي بحة

التنفسأو البلع في صعوبة

التنفسفي ضيق

صدرألم

الضعفأو الدوخة

الكالممشاكل

وشديدمفاجئ صداع

للرؤيةمفاجئ كلي أو جزئي فقدان
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الساقأو الذراع في تنميل أو ضعف

الساقأو الذراع في تورم أو احمرار أو ألم

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً إستراموستين 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
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

كبسوالت بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

الثالجة.في اإلستراموستين

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لإلستراموستين.

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

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
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الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء
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