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Pegaptanibحقن
)nib) 'ta ap pegكـ تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

على القدرة فقدان في يتسبب العين في مستمر مرض  ؛ (AMDبالعمر المرتبط البقعي التنكس لعالج  Pegaptanibحقن يستخدم

من فئة في  Pegaptanibحقن يوجد . )األخرىاليومية األنشطة أداء أو القيادة أو القراءة صعوبة من يزيد وقد لألمام مباشرة الرؤية

الدموية لألوعية الطبيعي غير النمو وقف طريق عن يعمل إنه . )(VEGFالوعائي البطاني النمو عامل مضادات تسمى األدوية

الرطب. AMDبـ المصابين األشخاص لدى البصر فقدان في يتسبب قد الذي  )العين(العين في والتسرب

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

6 كل مرة الطبيب عيادة في إعطاؤه يتم ما عادة الطبيب. قبل من العين في حقنه يتم  )سائل(كمحلول  Pegaptanibحقن يأتي

أسابيع.

قد الحقن. أثناء االنزعاج لتقليل عينك وتخدير العدوى لمنع عينك بتنظيف طبيبك سيقوم  ، pegaptanibحقنة تتلقى أن قبل

المكتب.مغادرة قبل عينيك فحص إلى طبيبك سيحتاج الحقن ، بعد الدواء. حقن عند عينك في بضغط تشعر

تحدث لك. بالنسبة بيغابتانيب نجاح مدى ليرى بعناية طبيبك سيراقبك يعالجها. ال لكنه الرطب ،  AMDفي  Pegaptanibيتحكم

بيغابتانيب.باستخدام العالج فيها تستمر أن يجب التي المدة حول طبيبك إلى

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

بيغابتانيب ،حقن تلقي قبل

أخرى.أدوية أي أو بيغابتانيب من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

لتناولها.تخطط أو تتناولها التي العشبية

بيغابتانيب.حقن تتلقى أن يجب ال أنه طبيبك يخبرك قد حولها. أو العين في التهاب لديك كان إذا طبيبك أخبر
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دماغية.سكتة أو قلبية نوبة أو الدم ضغط ارتفاع أو السكري مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

 ، pegaptanibحقن استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل

طبيبك ، توجيهات حسب العينين كلتا في رؤيتك من تحقق عالجك. أثناء المنزل في رؤيتك اختبار حول طبيبك إلى تحدث

رؤيتك.في تغييرات أي هناك كانت إذا بطبيبك واتصل

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  ، pegaptanibلتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Pegaptanibحقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

العينتصريف

العينفي انزعاج

إسهال

غثيان

دوخة

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

طبي عالج على احصل أو مختلف عيون بطبيب فاتصل طبيبك ، إلى الوصول من تتمكن لم إذا الفور.

الفور:على

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو العينين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

الصوتفي بحة

العينفي ألم أو احمرار

للضوءحساسية

الرؤيةفي نقصان أو تغيير

الرؤيةوضوح عدم

العينفي يطفو

الضوءمن ومضات رؤية
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الجفنانتفاخ

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

في خطيرة جانبية آثار إلى تتطور كنت إذا ما لمعرفة عينيك فحص إلى طبيبك سيحتاج الطبيب. مع المواعيد جميع ابقاء

بيغابتانيب.حقنة كل تلقي بعد أيام 7 إلى 2 غضون

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

®ماكوجين

2012/02/15- 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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