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أدوية إعطاء في الخبرة ذوي من طبيب إشراف تحت طبية منشأة أو مستشفى في فلورويوراسيل حقن إعطاء يجب

خطيرة.جانبية آثاراً الفلورويوراسيل بحقن العالج يسبب قد للسرطان. الكيميائي العالج

الدواء؟هذا وصف لماذا

األمعاء في يبدأ الذي السرطان (المستقيم سرطان أو القولون سرطان لعالج أخرى أدوية مع عام بشكل الفلورويوراسيل يستخدم

سرطان من معينة أنواع لعالج أخرى أدوية مع الفلورويوراسيل يستخدم الجسم. من أخرى أجزاء إلى انتشر أو ساء الذي  )الغليظة

ينتمي المعدة. وسرطان البنكرياس سرطان لعالج أيضاً الفلورويوراسيل يستخدم اإلشعاعي. العالج أو الورم إلزالة الجراحة بعد الثدي

جسمك.في السرطانية الخاليا نمو إيقاف أو إبطاء طريق عن يعمل إنه األيض. مضادات تسمى األدوية من فئة إلى الفلورويوراسيل

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

منشأة في ممرضة أو طبيب قبل من  )الوريدفي (الوريد طريق عن إعطاؤه يتم  )سائل(كمحلول الفلورويوراسيل حقن يأتي

منه.تعاني الذي السرطان ونوع لها ، جسمك استجابة ومدى تتناولها ، التي األدوية أنواع على العالج مدة تعتمد طبية.

أثناء به تشعر بما طبيبك تخبر أن المهم من الجانبية. اآلثار بعض واجهت إذا جرعتك تغيير أو عالجك تأخير إلى طبيبك يحتاج قد

الفلورويوراسيل.بحقن عالجك

الدواءلهذا استخدامات هناك

في بما (والعنق الرأس وسرطان والمريء  )الرحمفتحة (الرحم عنق سرطان لعالج األحيان بعض في أيضاً الفلورويوراسيل يستخدم

في يبدأ الذي  السرطان (المبيض وسرطان  )األنفيةوالجيوب واللوزتين والحنجرة والحنك واللسان والخد والشفة الفم سرطان ذلك

تحدث . )الكلىفي يبدأ السرطان من نوع وهو  ، (RCCالكلوية الخاليا وسرطان  ، )البويضاتتتشكل حيث األنثوية التناسلية األعضاء

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى
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المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

الفلورويوراسيل ،تناول قبل

عن الصيدلي اسأل الفلورويوراسيل. حقن مكونات من أي أو فلورويوراسيل من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة

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

(بوسولفان  ، )تريندا(بنداموستين مثل الكيميائي العالج أدوية بعض يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها
 ، )Gliadel ، BiCNU(، lomustine )CeeNU( ، ifosfamide )Ifex (Waferكارموستين  ، )بوسولفكسميرالن ،

chlorambucil )Leukeran( ، cyclophosphamide )Cytoxan(   ملفالن أو)أو  )موتاالن(بروكاربازين أو  )الكيران

 ، )سانديميوننيورال ، (سيكلوسبورين  ، )إيموران(اآلزاثيوبرين مثل المناعة جهاز تثبط التي األدوية  ؛ )تيمودار(تيموزولوميد

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )بروغراف(وتاكروليموس  ، )راباميون(سيروليموس  ، )روماتريكس(ميثوتريكسات

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

فلورويوراسيل.حقن تتلقى أن في طبيبك يرغب ال قد عدوى. لديك كان إذا طبيبك أخبر

أو األخرى الكيميائي العالج بأدوية العالج أو  )السينيةاألشعة (اإلشعاعي العالج سابقاً تلقيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

الكبد.أو الكلى أمراض من تعاني كنت إذا

تلقيك أثناء الثدي من ترضعين أو حامال ًتصبحي أال يجب الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الجنين.الفلورويوراسيل يؤذي قد بطبيبك. فاتصل فلورويوراسيل ، حقنة تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا الفلورويوراسيل. حقنة

الشمسية والنظارات الواقية المالبس وارتداء الشمس ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض لتجنب خطط

الشمس.ألشعة حساسة بشرتك الفلورويوراسيل يجعل قد الشمس. من والواقي

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

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

تختفي:

الشهيةفقدان

غثيان

عاديغير ضعف أو إرهاق

دوخة

الراسصداع

الشعرتساقط

والمتشققالجاف الجلد

الرؤيةتغيرات

للضوءحساسة أو دامعة عين
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الحقنمكان في حرق أو تورم أو ألم أو احمرار

ارتباك

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

والحلقالفم في تقرحات

إسهال

التقيؤ

القدمينوباطن اليد راحة في الجلد تقشر أو احمرار أو ألم أو تورم

للعدوىأخرى عالمات أو الحلق في التهاب أو قشعريرة أو حمى

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

األنففي نزيف

القهوةتشبه التي المواد أو الدم القيء أو السعال

عاديةغير كدمات أو نزيف

الداكنالبني أو األحمر أو الوردي البول

القطرانيةالسوداء أو الحمراء األمعاء حركات

صدرألم

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

غثيان

إسهال

التقيؤ
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للعدوىأخرى عالمات أو الحلق في التهاب أو قشعريرة أو حمى

عاديةغير كدمات أو نزيف

دمويأو أسود براز

القهوةتشبه التي المواد أو الدم القيء أو السعال

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض يطلب قد   /طبيبكوسيقوم والمختبر ، طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للفلورويوراسيل.جسمك

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

Adrucil®حقنة¶

هناكأسماء

فلورويوراسيل5-

فو5-

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

18/07/2012- 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
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