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Palonosetronحقن
)tron) 'se noe "oh palكـ تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

أو للسرطان الكيميائي العالج تلقي بعد ساعة 24 غضون في يحدث قد الذي والقيء الغثيان لمنع  Palonosetronحقن يستخدم

حقن الكيميائي. العالج أدوية بعض تلقي من أيام عدة بعد يحدث قد الذي المتأخر والقيء الغثيان لمنع تستخدم أنها كما الجراحة.

Palonosetron  5-تسمى األدوية من فئة فيHT3 السيروتونين ، مادة عمل منع طريق عن يعمل وهو المستقبالت. مضادات

والقيء.الغثيان تسبب قد طبيعية مادة وهي

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

مستشفى في الصحية الرعاية مقدم بواسطة  )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنه يتم  )سائل(كمحلول  Palonosetronحقن يأتي

كجرعة إعطاؤه يتم ما عادة فإنه الكيميائي ، العالج عن الناجم والقيء الغثيان لمنع  Palonosetronاستخدام يتم عندما عيادة. أو

من جرعة تتلقى فقد كيميائي ، عالج دورة من أكثر تتلقى كنت إذا الكيميائي. العالج بدء من دقيقة 30 حوالي قبل وحيدة

عادة إعطاؤه يتم الجراحة ، عن الناجمين والقيء الغثيان لمنع  Palonosetronاستخدام عند عالج. دورة كل قبل البالونوسترون

مباشرة.الجراحة قبل وحيدة كجرعة

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

 ،Palonosetronحقن تلقي قبل

أو  )alosetron )Lotronexأو Palonosetronتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

dolasetron )Anzemet(  أوSancuso(  ، Granisetron )Kytril أوondansetron )Zofran(   أي أو أخرى أدوية أي أو

على للحصول المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات من تحقق أو الصيدلي اسأل . Palonosetronحقن مكونات من

بالمكونات.قائمة

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

أونسوليس ، الزاندا ، فينتورا ، دوراجسيك ، أكتيك ، أبسترال ، (الفنتانيل يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

(وفروفاتريبتان  )ريلباكس(وإليتربتان  )أكسيرت(ألموتريبتان مثل النصفي الصداع لعالج أدوية  ؛ )ليثوبيد(الليثيوم  ، )سوبسيس
 ؛)زوميغ(وزولميتريبتان  )إيميتريكس(وسوماتريبتان  )ماكسالت(وريزاتريبتان  )أميرج(وناراتريبتان  )فروفا
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(لينزوليد  ، )ماربالن(إيزوكاربوكسازيد ذلك في بما  )(MAOأوكسيديز مونوامين مثبطات  ؛ )ريميرون(ميرتازابين األزرق الميثيلين
امتصاص مثبطات  ؛ )بارنات(وترانيلسيبرومين  ، )زيالبارإمسام ، إلدبريل ، (سيليجيلين  ، )نارديل(فينيلزين  ، )زيفوكس

في سارافيم ، بروزاك ، (فلوكستين  ، )ليكسابرو(إسيتالوبرام  ، )سيليكسا(سيتالوبرام مثل  )(SSRIsاالنتقائية السيروتونين

وترامادول  ؛ )زولوفت(وسيرترالين  ، )بيكسيفاباكسيل ، بريسديل ، (باروكستين  ، )لوفوكس(فلوفوكسامين  ، )سيمبياكس

Ultram) ، Conzip ،  فيUltracet( . لمعرفة أكبر بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد

الجانبية.اآلثار

طبية.حالة أي من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

 ، Palonosetronحقن تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل

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

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Palonosetronحقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

الراسصداع

إمساك

الحقنموقع في تورم أو احمرار أو ألم

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

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

صدرألم

الوجهفي تورم

القلبإيقاع أو القلب ضربات في تغيرات

الدوارأو الدوخة

إغماء

منتظمةغير أو بطيئة أو سريعة قلب ضربات

اإلثارة

ارتباك

واإلسهالوالقيء الغثيان

التنسيقفقدان

ارتعاشهاأو العضالت تصلب
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النوبات

)الوعيفقدان (غيبوبة

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Palonosetronحقن 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(.

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

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

النوبات

إغماء

التنفسفي صعوبة

اللونأزرق أو شاحب جلد

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

أدويتك.عن لديك أسئلة أي عن طبيبك اسأل

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

®الوكسي

15/01/2015- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء
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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

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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