
a614037.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

الحديديككربوكسيمالتوز حقن
)ik) fer( tose) mawl" "ee box kar'كـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

الحمراء الدم لخاليا الطبيعي العدد من أقل (الحديد نقص عن الناجم الدم فقر لعالج الحديديك كاربوكسيمالتوز حقن يستخدم

عن تؤخذ التي الحديد بمكمالت بنجاح عالجهم يمكن ال الذين أو التحمل يستطيعون ال الذين البالغين عند  )الحديدنقص بسبب

تلف (المزمنة الكلى بأمراض المصابين البالغين لدى الحديد نقص عن الناجم الدم فقر لعالج أيضاً الدواء هذا يستخدم الفم. طريق

حقن يوجد الكلى. لغسيل يخضعون ال الذين  )العملعن الكلى توقف في يتسبب وقد الوقت بمرور يتفاقم قد الذي الكلى

حتى الحديد مخازن تجديد طريق عن يعمل وهو الحديد. استبدال منتجات تسمى األدوية من فئة في الحديديك كاربوكسيمالتوز

الحمراء.الدم خاليا من المزيد إنتاج من الجسم يتمكن

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

مكتب في ممرضة أو طبيب بواسطة  )الوريدفي (الوريد طريق عن للحقن  )سائل(كمحلول الحديدي كاربوكسيمالتوز حقن يأتي

مستويات انخفضت إذا أيام. 7 األقل على متباعدة جرعتين ، كمجموع إعطاؤه يتم ما عادة بالمستشفى. خارجية عيادة أو طبي

أخرى.مرة الدواء هذا طبيبك لك يصف فقد العالج ، من االنتهاء بعد لديك الحديد

الدواء. تلقي من وجيزة فترة وبعد أثناء للحياة مهددة أو شديدة تفاعالت في الحديديك مالتوز كاربوكسي حقن يتسبب قد

سيقوم ذلك. بعد األقل على دقيقة 30 ولمدة الحديديك كربوكسيمالتوز حقن من جرعة كل تلقيك أثناء بعناية طبيبك سيراقبك

أو أثناء التالية األعراض من أي من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر الوقت. هذا خالل متكرر بشكل الدم ضغط بفحص أيضاً طبيبك

الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم الصوت؛ في بحة التنفس. أو البلع في صعوبة أزيز. التنفس. في ضيق الحقن: بعد

وضعيف سريع نبض ورطب بارد جلد غثيان؛ الوجه. احمرار دوخة؛ دوار. إغماء؛ متشوق؛ متلهف، متسرع؛ قشعريرة؛ العينين. أو

شديد ،فعل رد من تعاني كنت إذا الوعي. فقدان أو صدر؛ ألم

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
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الحديديك ،مالتوز كربوكسي حقن تلقي قبل

فيروموكسيتول أو الحديديك ، مالتوز كربوكسي حقن تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

Feraheme)( ،  الحديد ديكستران أوInfed) ، Dexferrum( ،  الحديد سكروز أوVenofer)( ،  الصوديوم غلوكونات أو

عن الصيدلي اسأل الحديديك. كاربوكسيمالتوز حقن في المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي  ؛ )(Ferrlecitالحديديك

المكونات.قائمة

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

أخبر . acid valproicو   )Viread( tenofovirو : )ifosfamide )Ifexيليمما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد الفم. طريق عن تؤخذ التي الحديد مكمالت تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو

طبيبك أخبر صحي. غذائي نظام تناول على قادر غير أو الدم في الفوسفات من منخفضة مستويات لديك كان إذا طبيبك أخبر

نقص أو معينة ، فيتامينات امتصاص يمكنك ال حيث الهضمي الجهاز في اضطراب من عانيت أن سبق أو تعاني كنت إذا أيضاً

الكبد.أو الدرقية الغدة أمراض أو الدم ، ضغط ارتفاع أو د ، فيتامين

الحديديك ، كربوكسيمالتوز حقنة تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

اتصل الحديديك. كاربوكسيمالتوز حقن تلقيك أثناء اإلسهال أو لإلمساك الثدي من يرضع الذي الرضيع راقب بطبيبك. فاتصل

األعراض.هذه من أي من يعاني الثدي من يرضع الذي الرضيع كان إذا الفور على بطبيبك

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

ممكن.وقت أقرب في بطبيبك فاتصل الحديديك ، كاربوكسيمالتوز حقن لتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً الحديديك مالتوز كاربوكسي حقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة األعراض

غثيان

التقيؤ

الذوقفي تغيرات

الراسصداع

الدواءحقن فيها تم التي المنطقة في كدمات أو ألم

األمدطويل يكون قد الدواء حقن فيها تم التي المنطقة في البني باللون الجلد تلون

هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً الحديديك كاربوكسيمالتوز حقن يسبب قد

الدواء.

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(.
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
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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

مشتركةمشاكل

المشيصعوبة

العضالتضعف

العظامآالم

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

الحديديك.كاربوكسيمالتوز

الحديديك.مالتوز كربوكسي حقن تتلقى أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

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

®حاقن
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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
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