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فولفيسترانتحقن
)trant) ves ful'باسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

اإليجابي الثدي سرطان من معين نوع لعالج  )®كيسكالي(ريبوسيكليب مع باالشتراك أو بمفرده فولفيسترانت حقن يستخدم

الثدي سرطان انتشر أو  )لينمواالستروجين هرمون مثل هرمونات على يعتمد الذي الثدي سرطان (المتقدمة الهرمونات لمستقبالت

ولم  )الشهريةالحيض فترات من  )نهايةالحياة ؛ في تغيير (الطمث النقطاع تعرضن الالئي النساء لدى الجسم من أخرى أجزاء إلى

أو بمفرده أيضاً فولفيسترانت حقن يستخدم . )نولفاديكس(تاموكسيفين عقار مثل لإلستروجين مضادة بأدوية سابقاً عالجها يتم

من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي الثدي سرطان أو المتقدم أو اإليجابي الثدي سرطان لعالج  )®كيسكالي(ريبوسيكليب مع باالشتراك

عقار مثل لإلستروجين مضادة بأدوية معالجتهن بعد الثدي سرطان وتفاقم الطمث النقطاع تعرضن الالئي النساء لدى الجسم

سرطان لعالج  )®Verzenio( abemaciclibأو  )®palbociclib )Ibranceمع أيضاً فولفيسترانت حقن يستخدم تاموكسيفين.

وتفاقم الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي الثدي بسرطان المصابات النساء لدى الهرمون لمستقبالت المتقدم اإليجابي الثدي

مضادات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي فولفيسترانت تاموكسيفين. عقار مثل لإلستروجين مضادة بأدوية معالجتهن بعد

أو يبطئ أن يمكن هذا السرطانية. الخاليا على االستروجين هرمون عمل منع طريق عن يعمل وهو االستروجين. هرمون مستقبالت

للنمو.االستروجين هرمون إلى تحتاج التي الثدي أورام بعض نمو يوقف

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

إدارة تتم األرداف. عضلة في دقيقتين إلى دقيقة من تتراوح لمدة ببطء حقنه يتم  )سائل(كمحلول فولفيسترانت يأتي

األيام (األولى الثالث للجرعات أسبوعين كل مرة إعطاؤه يتم ما عادة طبي. مكتب في ممرضة أو طبيب قبل من فولفيسترانت

)ردفكل في واحدة (منفصلتين حقنتين شكل على الدواء من جرعتك ستتلقى ذلك. بعد الشهر في واحدة مرة ثم  )29و 15 و 1
.

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة عن الصيدلي أو طبيبك اسأل

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

 ،fulvestrantاستالم قبل

حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو فولفيسترانت ، تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل فولفيسترانت.
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العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

قد . )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج

الكبد.أمراض أو النزيف في مشاكل أي من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

تلقي بعد األقل على عام ولمدة  fulvestrantتلقيك أثناء تحملي أال يجب للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

أيضاً طبيبك يتحقق قد العالج. أثناء استخدامها يمكنك التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائية. الجرعة

قد . fulvestrantب العالج أثناء حامال ًأصبحت إذا طبيبك أخبر العالج. بدء قبل أيام 7 غضون في حامال ًكنت إذا ما لمعرفة

بالجنين.فولفيسترانت يضر

الجرعة تلقي بعد واحدة سنة ولمدة فولفيسترانت مع العالج أثناء اإلرضاع عدم يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.

.fulvestrantتلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث والنساء. الرجال عند الخصوبة من يقلل قد الدواء هذا أن تعلم أن يجب

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 اتصل فولفيسترانت ، جرعة لتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

غثيان

التقيؤ

إمساك

إسهال

المعدةفي آالم

الشهيةفقدان

الحلقإلتهاب

الفمتقرحات

ضعف

احمرارأو الساخنة الهبات

الراسصداع

الظهرأو المفاصل أو العظام في ألم

الدواءحقن فيه تم الذي المكان في تورم أو احمرار أو ألم

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم
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دوخة

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

كآبة

القلق

العصبية

الجلدعلى الحرقان أو الوخز أو الوخز أو بالخدر الشعور

التعرق

طبيعيغير مهبلي نزيف

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

الفور:

التنفسفي ضيق

صدرألم

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

العينينأو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

ساقيكأو ظهرك أسفل في ألم

ساقيكفي ضعف أو وخز أو خدر

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

العينينأو الجلد اصفرار

التبولأثناء حرقة أو ألم

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً فولفيسترانت يسبب قد

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

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

.fulvestrantتتلقى أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل
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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

®فاسلودكس

2019/05/15- 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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