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باميدروناتحقن
)nate) droe mi pa'كـ تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

يستخدم السرطان. من معينة أنواع تسببها قد والتي الدم في الكالسيوم من عالية مستويات لعالج باميدرونات يستخدم

خاليا في يبدأ الذي السرطان (المتعددة المايلوما عن الناجم العظام تلف لعالج للسرطان الكيميائي العالج مع أيضاً باميدرونات

يستخدم العظام . في انتشر الذي الثدي سرطان أو  ])العدوىلمكافحة الالزمة المواد تنتج التي البيضاء الدم خاليا من نوع [البالزما

. )االنكسارسهلة أو مؤلمة أو مشوهة تكون وقد وضعيفة ضعيفة العظام فيها تكون حالة (باجيت مرض لعالج أيضاً باميدرونات

كثافة وزيادة العظام ، انهيار إبطاء طريق عن يعمل وهو البايفوسفونيت. تسمى األدوية من فئة في  Pamidronateحقن يوجد

الدم.إلى العظام من المنبعثة الكالسيوم كمية وتقليل  )سمكها(العظام

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

بواسطة حقنها يتم ما عادة ساعة. 24 إلى 2 مدى على ببطء ، الوريد في للحقن  )سائل(كمحلول  Pamidronateحقن يأتي

يومياً واحدة مرة أسابيع ، 4 إلى 3 كل مرة إعطاؤه يمكن العيادة. أو المستشفى أو الطبيب عيادة في الصحية الرعاية مقدم

حالتك.على العالج جدول يعتمد أكثر. أو واحد أسبوع بعد تكرارها يمكن وحيدة كجرعة أو متتالية ، أيام 3 لمدة

تأخذ أن يجب العالج. أثناء د فيتامين على تحتوي التي الفيتامينات ومكمالت الكالسيوم مكمالت بتناول طبيبك يوصي قد

الطبيب.توجيهات حسب يوم كل المكمالت هذه

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

الباميدرونات ،حقن تلقي قبل

 ، )ديدرونيل(إتيدرونات  ، )فوساماكس(أليندرونات الباميدرونات ، حقن من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

في المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي  ، )زوميتا(زوليدرونيك حمض  ، )سكيلد(تيلودرونات  ، )أكتونيل(ريزدرونات

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل حقنة. باميدرونات

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

مثل الفم طريق عن المنشطات للسرطان. الكيميائي العالج أدوية يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

ديكادرون ،(ديكساميثازون
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جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )ثالوميد(والثاليدومايد  )ديلتاسون(وبريدنيزون  )ميدرول(بريدنيزولون وميثيل  )ديكسون

حقن مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية

pamidronate ،  القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا

أمراض أو النوبات أو الدرقية الغدة جراحة إجراء لك سبق أو أجريت قد كنت وإذا اإلشعاعي بالعالج تعالج كنت إذا طبيبك أخبر

الكلى.أو الكبد

لمنع النسل لتحديد موثوقة طريقة استخدام عليك يجب الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

إلى تحدث الفور. على بطبيبك اتصل  ، pamidronateتلقي أثناء حامال ًأصبحت إذا . pamidronateتلقيك أثناء الحمل

عن التوقف بعد لسنوات جسمك في يبقى قد  pamidronateألن المستقبل في وقت أي في للحمل تخطط كنت إذا طبيبك

استخدامه.

تناول أثناء أسنان عالج أو جراحة أجريت إذا خاصة ًفكك ، في خطيرة مشاكل يسبب قد  pamidronateأن تعلم أن يجب

من تأكد . pamidronateتلقي في البدء قبل الزمة عالجات أي وإجراء أسنانك فحص األسنان طبيب على يجب الدواء.

أسنان عالجات أي تلقي قبل طبيبك إلى تحدث . pamidronateتلقيك أثناء صحيح بشكل فمك وتنظيف أسنانك تنظيف

الدواء.هذا تلقيك أثناء

في األلم بهذا الشعور في تبدأ قد المفاصل. أو العضالت أو العظام في شديدة آالماً يسبب قد باميدرونات حقن أن تعلم أن يجب

حقنة تلقيك بعد يبدأ قد األلم من النوع هذا أن من الرغم على . pamidronateحقنة تلقيك بعد سنوات أو شهور أو أيام غضون

pamidronate  عن ناتجاً يكون قد أنه تدرك أن ولطبيبك لك المهم فمن الوقت ، لبعضpamidronate . على بطبيبك اتصل

عن طبيبك يتوقف قد . inejction pamidronateباستخدام العالج أثناء وقت أي في شديد ألم من تعاني كنت إذا الفور

الدواء.بهذا العالج عن التوقف بعد ألمك يختفي وقد  pamidronateحقنة إعطائك

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتادالغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

.pamidronateمن جرعة لتلقي موعد أو  pamidronateمن جرعة فاتتك إذا بطبيبك اتصل

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

الحقنمكان في ألم أو تورم أو احمرار

المعدةفي آالم

الشهيةفقدان

إمساك

غثيان

التقيؤ

المعدةمن حرقة

الطعامتذوق على القدرة في تغير
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الفمفي تقرحات

حمُى

الراسصداع

دوخة

المفرطالتعب

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

يسعل

المؤلمالتبول أو التبول في صعوبة

الساقينأسفل أو والكاحلين والقدمين والذراعين اليدين في تورم

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

منتفخةأو مؤلمة لثة

األسنانارتخاء

الفكفي بثقل شعور أو خدر

الفكالتئام ضعف

القهوةيشبه أو الدموي القيء

وقطريأسود أو دموي براز

التنفسفي ضيق

سريعةقلب ضربات

إغماء

للعضالتالمفاجئ الشد

الفمحول وخز أو خدر

تمزقأو العين في ألم

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

بعناية.التعليمات هذه اتبع تخزينه. بكيفية الصحية الرعاية مقدم فسيخبرك المنزل ، في الدواء هذا تدير كنت إذا
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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

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

حمُى

الطعامتذوق على القدرة في تغير

للعضالتالمفاجئ الشد

الفمحول وخز أو خدر

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

الباميدرونات.

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

طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

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

راندأسماء

®أريديا

هناكأسماء

ADPالصوديوم

AHPrBPالصوديوم

15/12/2015- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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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

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

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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