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إصابتك خطر من ويزيد والفطريات والفيروسات البكتيريا من العدوى محاربة على قدرتك من إيفيروليموس تناول يقلل قد

نشطة عدوىك تصبح فقد الماضي ، في  )الكبدأمراض من نوع ( Bالكبد بالتهاب مصاباً كنت إذا الحياة. تهدد أو خطيرة بعدوى

إذا أو  Bالكبد بالتهاب أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر . everolimusبـ عالجك أثناء أعراض عليك تظهر وقد

تثبط أخرى أدوية تتناول كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر اآلن. العدوى من نوع بأي مصاباً تكون قد أنك تعتقد أو مصاباً كنت

ديكادرون ، (ديكساميثازون  ، )سانديميوننيورال ، جينجراف ، (سيكلوسبورين  ، )إيموران(أزاثيوبرين مثل المناعة جهاز

(بريدنيزون  ، )Prelone ، Pediapredأورابريد ، (بريدنيزولون  ، )تريكسالروماتريكس ، (ميثوتريكسات  ، )ديكسباك
بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا . )(Prografوتاكروليموس  ، )(Rapamuneسيروليموس  ، )ستيرابريد

في ألم شاحب براز الداكن؛ البول المفاصل؛ الم غثيان؛ الشهية؛ فقدان العينين. أو الجلد اصفرار المفرط ؛ التعب الفور: على

األنفية الجيوب آالم التصريف. أو األذن ألم المتكرر. أو المؤلم أو الصعب التبول متسرع؛ المعدة. من األيمن العلوي الجزء

للعدوى.أخرى عالمات أو بتوعك والشعور والقشعريرة والحمى والسعال الحلق التهاب أو والضغط.

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

everolimus.

نشرة أو  ][Zortressاألدوية دليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك لك سيقدم

ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي  everolimusبـ العالج تبدأ عندما  ])Disperz] Afinitor ، Afinitorالمريض معلومات

زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة

FDA)( )ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.govوالدواء الغذاء إدارة موقع
/DrugSafety/Drugs/http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

إيفيروليموس.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الزرع:رفض لمنع إيفيروليموس يتناولون الذين للمرضى

جهاز تثبط التي األدوية وإعطاء الزرع مرضى رعاية في الخبرة ذوي من طبيب إشراف تحت إيفيروليموس تأخذ أن يجب

المناعة.
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أثناء الجلد سرطان أو  )المناعيالجهاز من جزء سرطان (الليمفاوية الغدد سرطان وخاصة بالسرطان ، إصابتك خطر يزداد

بسرطان أصبت أن سبق أو مصاباً عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر إيفيروليموس. باستخدام العالج

ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض لتجنب خطط الجلد ، بسرطان اإلصابة خطر لتقليل فاتحة. بشرتك كانت إذا أو الجلد

الشمسية والنظارات الواقية المالبس وارتداء  )الشمسيةوالمصابيح التسمير أسرةّ (البنفسجية فوق األشعة أو الشمس

أو بارزة أو حمراء منطقة الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا العالج. أثناء الشمس من والواقي

في مكان أي في كتل أو كتل تلتئم. ال التي القروح الجلد ؛ على تلون أو نتوءات أو جديدة تقرحات الجلد ؛ على شمعية

صدر؛ألم التنفس في صعوبة الفخذ. أو اإلبط أو الرقبة في الغدد تورم ليلي؛ تعرق الجلد تغييرات جسمك ؛

اإلصابة ذلك في بما جداً ، والخطيرة النادرة العدوى أنواع ببعض اإلصابة خطر زيادة إلى إيفيروليموس تناول يؤدي قد

البؤر متعدد الدماغ بيضاء واعتالل  ، )المزروعةالكلية فشل ويسبب بالكلى يضر قد خطير فيروس وهو  ، BKبفيروس

)الشديدةاإلعاقة أو الوفاة تسبب ما عادة والتي عالجها أو منعها أو عالجها يمكن ال التي الدماغ عدوى نادر.  ؛ (PMLالتدريجي
بمرور سوءاً يزداد الجسم من واحد جانب في ضعف : PMLلـ التالية األعراض من أياً واجهت إذا الفور على بطبيبك اتصل .

التي قوتك أو بصرك أو كالمك أو توازنك أو مشيك أو تفكيرك في التغييرات الساقين. أو الذراعين في خراقة الوقت ؛

الشخصية.في تغيرات أو ارتباك؛ النوبات؛ الصداع؛ أيام ؛ عدة تستمر

غضون في هذا يحدث أن المرجح من المزروعة. للكلى الدموية األوعية في دموية جلطة حدوث في  Everolimusيتسبب قد

فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا الزرع. عملية نجاح عدم في يتسبب وقد الكلى زراعة بعد األولى يوماً الثالثين

داكن بول البول. في دم التبول. عدم أو التبول قلة المعدة ؛ أو الجانب أو الظهر أسفل أو الفخذ في ألم الفور: على بطبيبك

القيء.أو غثيان؛ حمُى؛ اللون

جرعة بتعديل طبيبك سيقوم الخطر ، هذا لتقليل الكلى. تلف إلى السيكلوسبورين مع إيفيروليموس تناول يؤدي قد

على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا كليتيك. عمل وكيفية األدوية مستويات ومراقبة السيكلوسبورين

الساقين.أسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين تورم أو التبول قلة الفور:

إجراء بعد األولى القليلة األشهر خالل إيفيروليموس تناولوا الذين األشخاص من أكبر عدد توفي السريرية ، الدراسات في

طبيبك إلى فتحدث قلب ، زرع عملية تلقيت قد كنت إذا إيفيروليموس. يأخذوا لم الذين األشخاص من أكثر قلب زرع عملية

إيفيروليموس.تناول مخاطر حول

الدواء؟هذا وصف لماذا

عالجه تم الذي  )الكلىفي يبدأ الذي السرطان  ؛ (RCCالمتقدم الكلوية الخاليا سرطان لعالج   )Everolimus )Afinitorيستخدم

عالجه تم الذي المتقدم الثدي سرطان من معين نوع لعالج أيضاً   )Everolimus )Afinitorيستخدمأخرى. بأدوية جدوى دون بالفعل

أو األمعاء أو المعدة أو البنكرياس سرطان من معين نوع لعالج أيضاً   )Everolimus )Afinitorيستخدماألقل. على آخر بدواء بالفعل

األشخاص لدى الكلى أورام لعالج أيضاً   )Everolimus )Afinitorيستخدمبالجراحة. عالجه يمكن وال تطور أو انتشر الذي الرئتين

و  Afinitor( Everolimus. ء)األعضامن العديد في األورام نمو تسبب وراثية حالة  ؛ (TSCالمركب الحدبي بالتصلب المصابين

Afinitor
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تدفق وتقليل التكاثر من السرطانية الخاليا منع طريق عن السرطان  Everolimusالمناعة جهاز نشاط تقليل طريق عن الزرع .رفض

المناعي الجهاز قبل من المزروع العضو على هجوم (الزرع رفض لمنع أخرى أدوية مع  Everolimusيمنع السرطانية. الخاليا إلى الدم

األدوية من فئة إلى ينتمي إيفروليموس الكلى. زرع لعمليات خضعوا الذين البالغين بعض في  )العضوعلى حصل الذي للشخص

لدى النوبات من معينة أنواع لعالج األخرى األدوية مع جنب إلى جنباً أيضاً   )Everolimus )Zortressيعالجكيناز. مثبطات تسمى

  )Disperzيستخدمالضموري. الجانبي التصلب من يعانون والذين أكبر أو عامين أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين

Everolimus )Afinitor  يستخدمالحدبي. التصلب من يعانون والذين أكثر أو واحدة سنة أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين لدى

 )Disperzالتماسكتحت العمالقة النجمية الخاليا ورم لعالج أيضاً  يستخدم (SEGAالمخ ورم من نوع ؛  )

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

تناول يتم عندما الفم. طريق عن ويأخذه الماء في ليعلق لوحي وكجهاز الفم طريق عن يؤخذ لوحي كجهاز  Everolimusيأتي

أو الثدي سرطان أو . RCCالحدبي ؛ بالتصلب المصابين األشخاص عند النوبات أو  ، SEGAأو الكلى ، أورام لعالج إيفروليموس

الزرع ، رفض لمنع إيفروليموس أخذ يتم عندما اليوم. في واحدة مرة تناوله يتم ما وعادة الرئة ، أو األمعاء أو المعدة أو البنكرياس

دائماً  Everolimusيؤخذ أن يجب السيكلوسبورين. مع الوقت نفس في  )ساعة12 كل (اليوم في مرتين تناوله يتم ما عادة فإنه

الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في  everolimusخذ طعام. بدون دائماً أو الطعام مع

تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط ايفيروليموس خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر

البتالع مستعداً تكون حتى نفطة عبوة تفتح ال بالمقص. فتحها يمكن فردية نفطة عبوات في  Everolimusأقراص تأتي

عليه.يحتوي الذي القرص

المنتجين.هذين من مزيجاً تأخذ ال الفم. طريق عن للتعليق  everolimusأقراص أو  everolimusأقراص تتناول أن يجب

أخبر كسرها. أو سحقها تم التي األقراص تأخذ ال تسحقها. أو تمضغها أو تقسمها ال الماء ؛ من كامل كوب مع كاملة األقراص ابتلع

كاملة.األقراص ابتالع على قادراً تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك

األقراص هذه تبتلع ال االستخدام. قبل بالماء مزجها عليك فيجب  ، )Disperz) Afinitorالفموي للتعليق األقراص تتناول كنت إذا

وتخلص الستخدامه ، تخطط أن قبل دقيقة 60 من أكثر الخليط تحضر ال الماء. غير آخر سائل أي أو العصير مع تخلطها وال كاملة ،

كنت إذا تناوله. أو الطعام لتحضير تستخدمه الذي السطح على الدواء تحضر ال دقيقة. 60 بعد استخدامه يتم لم إذا الخليط من

فعليك للحمل ، تخططين أو حامال ًكنت إذا الدواء. مالمسة لمنع القفازات ارتداء عليك يجب آخر ، لشخص الدواء بإعداد ستقوم

بعد.يولد لم الذي بجنينك يضر قد إيفيروليموس مع االتصال ألن آخر ، لشخص الدواء تحضير تجنب

المكبس بإزالة قم فموية ، محقنة في الخليط لتحضير صغير. كوب في أو فموية محقنة في الفموي للتعليق األقراص مزج يمكنك

ما تحضير يمكنك األقراص. سحق أو كسر دون المحقنة برميل في األقراص من الموصوف العدد وضع مل 10 سعة فموية حقنة من

حقنة في تحضيرها إلى فستحتاج ملغ ، 10 من أكبر جرعتك كانت إذا لذلك واحدة ، حقنة في إيفروليموس من ملغ 10 إلى يصل

توجيه مع وعاء في المحقنة وضع المحقنة في الهواء من مل 4 و الماء من مل 5 حوالي واسحب المحقنة في المكبس استبدل ثانية.

المحقنة ضع مرات. خمس وألسفل ألعلى برفق وأدرها المحقنة التقط ثم بالتعليق. لألقراص للسماح دقائق 3 انتظر ألعلى. الطرف

المريضبعد الدواء. إلدارة المكبس وادفع المريض فم في

a609032.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov8/3



Everolimus: MedlinePlusاألدوية معلوماتمساء3:44ً 14 ، /22/4

في تزال ال جزيئات أي لشطف المحقنة بتدوير وقم الهواء من مل 4 و الماء من مل 5 بـ المحقنة نفس ملء وأعد الدواء ، ابتلع

األدوية.كل يتلقى أنه من للتأكد للمريض الخليط هذا أعط المحقنة.

3 حوالي (مل 100 من ألكثر يتسع ال للشرب صغير كوب في األقراص من الموصوف العدد ضع كوب ، في الخليط لتحضير

كانت إذا لذلك واحد ، كوب في إيفيروليمس من ملغ 10 إلى يصل ما تحضير يمكنك األقراص. كسر أو سحق دون  )أونصات

3 انتظري الزجاج. إلى الماء من  )أونصة1 حوالي (مل 25 أضف آخر. كوب في تحضيرها إلى فستحتاج ملغ ، 10 من أكبر جرعتك

وحركه الزجاج إلى الماء من أخرى مل 25 أضف الفور. على بالكامل الخليط يشرب المريض اجعل بملعقة. الخليط قلبي ثم دقائق

األدوية.جميع يتلقى أنه من للتأكد الخليط هذا يشرب المريض اجعل الكوب. في تزال ال جزيئات أي لشطف الملعقة بنفس

واستجابتك بك ، الخاصة الدم اختبارات نتائج على اعتماداً عالجك أثناء إيفيروليموس من جرعتك بتعديل طبيبك يقوم قد

إيفيروليموس تتناول كنت إذا إيفيروليموس. مع تتناولها التي األخرى األدوية في والتغيرات تواجهها ، التي الجانبية واآلثار للدواء ،

تتناول كنت وإذا أسبوعين ، إلى أسبوع كل واحدة مرة من أكثر جرعتك بتعديل طبيبك فسيقوم النوبات ، أو  SEGAلعالج

عن طبيبك يتوقف قد أيام. 5 إلى 4 كل مرة من أكثر ليس جرعتك بتعديل طبيبك فسيقوم الزرع ، رفض لمنع إيفيروليموس

إيفيروليموس.مع عالجك أثناء به تشعر ما حول طبيبك إلى تحدث شديدة. جانبية آثار من تعاني كنت إذا الوقت لبعض عالجك

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

إيفيروليموس ،تناول قبل

(تيمسيروليموس أو  )راباميون(سيروليموس أو إيفيروليموس تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر
المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل إيفروليموس. أقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  )توريسل

مثل )(ACEلألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

benazepril )Lotensin(  ،  كابتوبريلCapoten)(، ramipril )Altace( ، quinapril )Accupril( ، moexipril )Univasc( perindopril )Aceon( ، Zestril(  ، Prinivil lisinopril )، fosinopril )Monopril( ، enalapril )Vasotec(  ، أو

trandolapril )Mavik( ؛ Prevpac(  in ، Clarithromycin )Biaxin، Tegretol(  ، Epitol ، carbamazepine )Carbatrol، aprepitant )Emend( ، atazanavir )Reyataz( ، amprenavir )Agenerase(  ،  الديجوكسينLanoxicaps)

، Digitek(،  ،  الديلتيازيمCardizem)( efavirenz ) فيSustiva ، Atripla( ،  االريثروميسينErythrocin) ، Mycin-E ، EES( ،  فلوكونازول)سبورانوكس(إيتراكونازول  ، )كريكسيفان(إندينافير  ، )ليكسيفا(فوسامبرينافير  ، )ديفلوكان( ، 

 ، )كاليترافي نورفير ، (ريتونافير  ، )بريفتين(ريفابنتين  ، )ريفاترفي ريفامات ، في ريفادين ، (ريفامبين  ، )ميكوبوتين(ريفابوتين  ، )فينيتيك ، )كاردنين(نيكارديبين  ، )فيراميون(نيفيرابين نيفازودون ،  ، )فيراسبت(نلفينافير  ، )نيزورال(كيتوكونازول

مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد .  )Vfend( voriconazoleوإيزوبتان ، فيراباميل ،  ، )كيتك(تيليثروميسين  ، )إنفيراز(ساكوينافير

 ، )لومينال(فينوباربيتال  ، )كاردين(نيكارديبين  ، )فيرامون(نيفيرابين نيفازودون ،  ، )فيراسبت(نلفينافير  ، )نيزورال(كيتوكونازول القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا إيفيروليموس ،

يحتاج قد . )فيريالنإيسوبتين ، كوفرا ، كاالن ، (فيراباميل  ، )كيتك(تيليثروميسين  ، )إنفيراس(ساكوينافير  ، )كاليترافي نورفير ، (ريتونافير  ، )بريفتين(ريفابنتين  )ريفاتيرين(ريفامبين  ، )ميكوبوتين(ريفابوتين  ، )فينيتيكديالنتين ، (فينيتوين

القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا إيفيروليموس ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك

(ريتونافير  ، )بريفتين(ريفابنتين  )ريفاتيرين(ريفامبين  ، )ميكوبوتين(ريفابوتين  ، )فينيتيكديالنتين ، (فينيتوين  ، )لومينال(فينوباربيتال  ، )كاردين(نيكارديبين  ، )فيرامون(نيفيرابين نيفازودون ،  ، )فيراسبت(نلفينافير  ، )نيزورال(كيتوكونازول

األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )فيريالنإيسوبتين ، كوفرا ، كاالن ، (فيراباميل  ، )كيتك(تيليثروميسين  ، )إنفيراس(ساكوينافير  ، )كاليترافي نورفير ،

(ساكوينافير  ، )كاليترافي نورفير ، (ريتونافير  ، )بريفتين(ريفابنتين  ، )ريفاترفي ريفامات ، في ريفادين ، (ريفامبين القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا إيفيروليموس ، مع أيضاً األخرى

إيفيروليموس ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . . )فيريالنإيسوبتين ، كوفرا ، كاالن ، (فيراباميل  ، )كيتك(تيليثروميسين  ، )إنفيراز

)كيتك(تيليثروميسين  ، )إنفيراز(ساكوينافير  ، )كاليترافي نورفير ، (ريتونافير  ، )بريفتين(ريفابنتين  ، )ريفاترفي ريفامات ، في ريفادين ، (ريفامبين القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية جميع عن طبيبك إخبار من تأكد لذا

بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا إيفيروليموس ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . . )فيريالنإيسوبتين ، كوفرا ، كاالن ، (فيراباميل  ،

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر
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الثالثية الدهون أو الكوليسترول مستويات ارتفاع الدم ؛ في السكر نسبة ارتفاع أو السكري مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

بشكل األلبان منتجات أو النشا أو السكر على تحتوي التي األطعمة هضم من تمنعك حالة أي أو الكبد. أو الكلى أمراض الدم. في

طبيعي.

لمنع فعالة وسيلة استخدام عليك فيجب الحمل ، على قادرة امرأة كنت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

عليك فيجب حامال ً، تصبح أن يمكن شريكة مع ذكراً كنت إذا النهائية. الجرعة بعد أسابيع 8 ولمدة العالج أثناء الحمل

تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائية. جرعتك بعد أسابيع 4 ولمدة العالج أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة استخدام

إيفروليموس يؤذي قد بطبيبك. فاتصل إيفيروليموس ، تناول أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت إذا ستناسبك. التي النسل

النهائية.الجرعة بعد أسبوعين ولمدة العالج فترة خالل ترضع ال مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبري الجنين ،

تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

إيفيروليموس.

مع الوثيق االتصال تجنب عليك يجب  ، everolimusبـ عالجك أثناء طبيبك. مع التحدث دون تطعيمات أي تأخذ ال

مؤخراً.تطعيمهم تم الذين اآلخرين األشخاص

إيفيروليموس.مع العالج بدء قبل تلقيها إلى طفلك يحتاج قد التي التطعيمات حول طفلك طبيب إلى تحدث

من األولى الثمانية األسابيع خالل خاصة إيفيروليموس ، بـ عالجك أثناء فمك في تورم أو بتقرحات تصاب قد أنك تعلم أن يجب

تقرحاته أو الفم بقرح اإلصابة فرصة لتقليل معين فم غسول طبيبك لك يصف قد إيفيروليموس ، مع العالج تبدأ عندما العالج.

في بألم شعرت أو بتقرحات أصبت إذا طبيبك أخبر هذا. الفم غسول استخدام كيفية حول طبيبك تعليمات اتبع شدتها. ولتقليل

على تحتوي التي الفم غسول من معينة أنواع ألن الصيدلي أو طبيبك إلى التحدث دون للفم غسول أي تستخدم أال يجب فمك.

والتورم.التقرحات تفاقم من تزيد أن يمكن الزعتر أو اليود أو البيروكسيد أو الكحول

بشكل تلتئم قد الكلى ، زرع عملية أثناء إجراؤه تم الذي الجلد في الجرح ذلك في بما الجروح ، أو الجروح أن تعلم أن يجب

في الجرح أصبح إذا الفور على بطبيبك اتصل إيفيروليموس. مع العالج أثناء صحيح بشكل تلتئم ال قد أو المعتاد من أبطأ

الفتح.في يبدأ أو القيح ؛ أو السوائل أو بالدم مليء منتفخاً ؛ أو مؤلماً أو أحمر أو دافئاً آخر جرح أي أو الكلى زرع من الجلد

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير تشرب أو فروت الجريب تأكل ال

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

على الفائتة الجرعة فتناول تتناوله ، أن المقرر من كان الذي الوقت من ساعات 6 غضون في الفائتة الجرعة تتذكر كنت إذا

ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز المحدد ، الوقت منذ ساعات 6 من أكثر مرت إذا ذلك ، ومع الفور.

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Everolimusيسبب قد

تختفي:

إسهال

إمساك

الطعامتذوق على القدرة في تغير
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الوزنفقدان

جاففم

ضعف

الراسصداع

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

األنففي نزيف

جافجلد

الشبّاَبحبَ ُّ

األظافرمشاكل

الشعرتساقط

المفاصلأو الظهر أو الساقين أو الذراعين في ألم

العضالتتشنجات

المنتظمةغير أو الفائتة الحيض فترات

الغزيرالحيض نزيف

عليهالحفاظ أو االنتصاب في صعوبة

القلق

السلوكفي أخرى تغييرات أو العدوانية

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

قشعريرة

متشوقمتلهف،

الحلقأو واللسان والشفتين والفم والوجه والعينين والساقين والذراعين والقدمين اليدين انتفاخ

الصوتفي بحة

البلعأو التنفس في صعوبة

أزيز

صرف- مائى تدفق

صدرألم

الجوعأو الشديد العطش

عاديةغير كدمات أو نزيف

شاحبجلد

منتظمةغير أو سريعة قلب ضربات

دوخة

النوبات
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إيفيروليموس.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث والنساء. الرجال عند الخصوبة من يقلل قد إيفروليموس

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

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة بها ، جاء التي البثرة عبوة في الدواء بهذا احتفظ

الجافة.واألقراص العبوات على حافظ . )الحمامفي وليس (والرطوبة الزائدة والحرارة الضوء عن وبعيداً

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

راندأسماء

®أفينيتور

Disperz Afinitor®

®زورتريس
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هناكأسماء

RAD001

15/06/2018- 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

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

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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