
a607058.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

Pegfilgrastimحقن
)stim) gra fil peg'باسم تنطق

يالحظ:

أدوية هي  jmdb-pegfilgrastimو  cbqv-pegfilgrastimو  bmez-pegfilgrastimو  Pegfilgrastimحقن

-jmdbو  cbqv-pegfilgrastimو  bmez-pegfilgrastimحقن تشبه . )حيةكائنات من مصنوعة أدوية (بيولوجية

pegfilgrastim  حقن كبير حد إلىpegfilgrastim  حقن طريقة بنفس وتعملpegfilgrastim  لذلك ، الجسم. في

المناقشة.هذه في األدوية هذه لتمثيل  pegfilgrastimحقن منتجات مصطلح استخدام سيتم

الدواء؟هذا يوصف لماذا

السرطان من معينة بأنواع المصابين األشخاص لدى بالعدوى اإلصابة فرصة لتقليل  Pegfilgrastimحقن منتجات تسُتخدم

حقنيستخدم . )العدوىلمكافحة الالزمة الدم خاليا من نوع (العدالت عدد من تقلل قد التي الكيميائي العالج أدوية ويتلقون

Pegfilgrastim )Neulasta(   ًمن ضارة لكميات تعرضوا الذين األشخاص لدى الحياة قيد على البقاء فرصة لزيادة أيضا

تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي  Pegfilgrastimالعظام. لنخاع الحياة يهدد شديداً ضرراً تسبب أن يمكن والتي اإلشعاع ،

العدالت.من المزيد إنتاج على الجسم مساعدة طريق عن يعمل إنه المستعمرات. تحفيز عوامل

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

وفي  ، )الجلدتحت (الجلد تحت للحقن مسبقاً مملوءة حقن محاقن في  )سائل(كمحلول  Pegfilgrastimحقن منتجات تأتي

 pegfilgrastimحقن منتج تستخدم كنت إذا الجلد. على لتطبيقه  )الجسمعلى حاقن (مسبقاً مملوء أوتوماتيكي حقن جهاز

موعد في كيميائي ، عالج دورة لكل واحدة كجرعة إعطاؤه يتم ما فعادة الكيميائي ، العالج أثناء بالعدوى اإلصابة خطر لتقليل

إذا التالية. الكيميائي العالج دورة بدء من أيام قبل 14 من وأكثر للدورة الكيميائي العالج من جرعة آخر بعد ساعة 24 يتجاوز ال

منفردتين ، كجرعتين إعطاؤها يتم ما فعادة اإلشعاع ، من ضارة لكميات تعرضت ألنك  pegfilgrastimحقن تستخدم كنت

.pegfilgrastimحقن منتجات استخدام عليك يجب متى بالضبط طبيبك سيخبرك حدة. على أسبوع كل

الدواء حقن منك يطُلب وقد آخر ، صحية رعاية مقدم أو ممرضة قبل من  Pegfilgrastimحقن منتجات إعطاؤك يتم قد

سيحقن الذي الصحية الرعاية مقدم أو الممرضة قبل من مسبقاً مملوء تلقائي حقن جهاز تتلقى قد أو المنزل ، في بنفسك

تلقيت إذا أو المنزل ، في بنفسك  pegfilgrastimحقن منتجات ستحقن كنت إذا البيت. في انت أجل من تلقائياً الدواء

مسبقاًالمعبأة
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الرعاية موفر سيعطيك الجهاز. إدارة كيفية أو الدواء ، حقن كيفية الصحية الرعاية مقدم لك سيوضح التلقائي ، الحقن جهاز

ال جزء أي شرح بك الخاص الصحية الرعاية مقدم من اطلب للمريض. المصنعة الشركة معلومات أيضاً بك الخاص الصحية

وصفه مما أكثر تستخدمه أو منه أقل أو أكثر تستخدم ال للتوجيهات. وفقاً تماماً  pegfilgrastimحقن منتج استخدم تفهمه.

طبيبك.

ال الحقن. قبل  pegfilgrastimمحلول إلى دائماً انظر . pegfilgrastimمحلول على تحتوي التي المحاقن تهز ال

متغير أو عكراً يبدو أو جزيئات على يحتوي  pegfilgrastimمحلول كان إذا أو الصالحية ، انتهاء تاريخ مر إذا تستخدمه

اللون.

على الجهاز تطبيق يتم ما فعادة مسبقاً ، مملوء أوتوماتيكي حقن جهاز في يأتي بك الخاص  pegfilgrastimمحلول كان إذا

. pegfilgrastimجرعة لتلقي السابق اليوم في آخر صحية رعاية مقدم أو ممرضة بواسطة ذراعك من الخلفي الجزء أو بطنك

محلول جرعة حقن سيتم  ، )بشرتكعلى مسبقاً المعبأ األوتوماتيكي الحقن جهاز تطبيق بعد ساعة 27 حوالي (التالي اليوم في

pegfilgrastim  ًدقيقة.45 مدار على الجلد تحت تلقائيا

مكانه ؛في  pegfilgrastimمسبقاً المعبأ األوتوماتيكي الحقن جهاز لديك يكون عندما

يتم وقت أي في أو  pegfilgrastimمن جرعة فيها تتلقى التي األولى المرة في معك رعاية مقدم لديك يكون أن يجب

ذراعك.من الخلفي الجزء على مسبقاً المعبأ األوتوماتيكي الحقن جهاز وضع فيه

في  pegfilgrastimمن الكاملة الجرعة حقن يتم بينما مسبقاً المعبأ األوتوماتيكي الحقن جهاز مراقبة إلى تحتاج سوف

جرعة تلقيك أثناء المراقبة مع تتداخل قد التي األماكن في والتواجد األنشطة تجنب عليك يجب لذلك جسمك ،

filgrastim  ذلك.بعد واحدة ساعة ولمدة

جهاز مع  pegfilgrastimمن جرعتك تلقي من وساعتين واحدة ساعة قبل اآلالت تشغل أو سيارة تقود أو تسافر أال يجب

.)تطبيقهبعد ساعة 29 إلى 26 حوالي (مسبقاً المعبأ األوتوماتيكي الحقن

األجهزة من األقل على بوصات 4 بعد على مسبقاً المعبأ األوتوماتيكي الحقن جهاز تبقي أنك من التأكد عليك يجب

الميكروويف.وأفران الالسلكية والهواتف المحمولة الهواتف ذلك في بما الكهربائية والمعدات

الحقن جهاز تطبيق بعد السفر عليك كان إذا يدوي فحص وطلب المطار في السينية األشعة تجنب عليك يجب

.pegfilgrastimمن جرعتك تتلقى أن وقبل جسمك على مسبقاً المعبأ األوتوماتيكي

من جرعتك تلقي أثناء تحسسي فعل رد لديك كان إذا مسبقاً المعبأ األوتوماتيكي الحقن جهاز إزالة الفور على عليك يجب

pegfilgrastim  عالج على واحصل الفور على بطبيبك اتصل وتقشيرها. الالصقة الضمادة حافة على االستيالء طريق عن

طارئ.طبي

المادة أصبحت إذا أو جلدك ، من مسبقاً المعبأ التلقائي الحقن جهاز خرج إذا الفور على بطبيبك االتصال عليك يجب

أن يجب األحمر. باللون يومض الحالة مصباح كان إذا أو الجهاز ، من تقطراً رأيت إذا أو ملحوظ ، بشكل رطبة الالصقة

 pegfilgrastimمن جرعتك تتلقى أن قبل ساعات 3 لمدة جافاً مسبقاً المعبأ األوتوماتيكي الحقن جهاز على تحافظ

جرعتك.تلقي أثناء التسرب في يبدأ جهازك كان إذا ما مالحظة على لمساعدتك

فوق الموجات المقطعية ، األشعة المغناطيسي ، بالرنين التصوير السينية ، األشعة (الطبي التصوير لدراسات التعرض تجنب يجب

.)العاليالضغط غرف (باألكسجين الغنية البيئات أو  )الصوتية

مسبقاً.المعبأ األوتوماتيكي الحقن جهاز على الضغط أو النوم تجنب يجب

المباشرة.الشمس وأشعة والساونا والجاكوزي الساخنة المياه أحواض تجنب يجب
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األوتوماتيكي الحقن جهاز من بالقرب بشرتك على والمنظفات والكريمات والزيوت المستحضرات استخدام تجنب يجب

مسبقاً.المعبأ

إذا أو الكاملة ، الجرعة تسليم قبل الجهاز توقف إذا أو األحمر ، باللون مسبقاً المعبأ األوتوماتيكي الحقن جهاز يومض إذا

من الكاملة الجرعة تلقيت قد تكون ال قد الفور. على بطبيبك فاتصل تسرب ، حدث أو بالجهاز الالصقة المادة تبللت

pegfilgrastim ،  إضافية.جرعة إلى تحتاج وقد

التخلص كيفية حول الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث للثقب. مقاوم وعاء في المستعملة واألجهزة والمحاقن اإلبر من تخلص

للثقب.المقاومة الحاوية من

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

 ،pegfilgrastimحقن منتجات استخدام قبل

 ، Zarxio(  ، Nivestym ، Neupogen ، filgrastim )Granixتجاهحساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

jmdb-pegfilgrastim ، pegfilgrastimcbqv ، bmez-pegfilgrastim ، pegfilgrastim ،  أي أو أخرى ، أدوية أي

لديك  pegfilgrastimحقن منتج سيحقن الذي الشخص أو أنت كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر . pegfraحقن مكونات من

األكريليكي.الالصق أو الالتكس مادة من حساسية

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

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

خاليا في مشاكل (النخاعي التنسج خلل أو العظام ، نخاع أو الدم بسرطان أصبت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

.)الدمسرطان إلى تتطور قد التي العظام نخاع

خاليا عدد وانخفاض مؤلمة ، أزمات يسبب قد الدم في مرض (المنجلي الدم فقر مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

عرضة أكثر تكون فقد المنجلي ، الدم فقر مرض من تعاني كنت إذا . )الداخليةاألعضاء وتلف والعدوى ، الحمراء ، الدم

الدم فقر أزمة من تعاني كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل . pegfilgrastimحقن بمنتج العالج أثناء بأزمة لإلصابة

العالج.أثناء المنجلي

pegfilgrastimحقن منتج استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر
بطبيبك.فاتصل  ،

قد التي االلتهابات جميع تمنع ال ولكنها بالعدوى اإلصابة خطر من تقلل  pegfilgrastimحقن منتجات أن تعلم أن يجب

متسرع؛ قشعريرة. الحمى. مثل العدوى عالمات عليك ظهرت إذا بطبيبك اتصل بعده. أو الكيميائي العالج أثناء تحدث

قرحة.أو جرح حول ألم أو تورم أو احمرار أو إسهال؛ الحلق؛ إلتهاب

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

نسيت إذا فعله عليك يجب ما حول طبيبك إلى فتحدث المنزل ، في  pegfilgrastimحقن منتج ستحقن كنت إذا

المحدد.الموعد في الدواء حقن
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الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Pegfilgrastimحقن منتجات تسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

العظامآالم

الساقينأو الذراعين في ألم

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

الفور:على

األيسركتفك طرف أو المعدة من األيسر العلوي الجزء في ألم

سريعتنفس التنفس ، في صعوبة التنفس ، في ضيق حمى ،

التنفسأو البلع وصعوبة والحكة الجلدي والطفح النحل وخاليا العينين أو الفم حول أو الحلق أو الوجه في تورم

التبولقلة اللون ، داكن أو دموي بول كاحليك ، أو وجهك انتفاخ

بالتوعكوالشعور الظهر وآالم البطن وآالم الحمى

إرهاقدوار ، التنفس ، في صعوبة التبول ، قلة آخر ، تورم أو المعدة منطقة في تورم

تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Pegfilgrastimحقن منتجات تسبب قد

الدواء.هذا

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

حقن منتجات بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، مغلقاً فيه ، دخل الذي الكرتون في الدواء بهذا احتفظ

pegfilgrastim  في يذوب تركه فيمكنك الخطأ ، طريق عن الدواء بتجميد قمت إذا بتجميدها. تقم ال ولكن الثالجة في

بمنتجات االحتفاظ يمكن منها. التخلص عليك فيجب أخرى ، مرة الدواء حقنة نفس بتجميد قمت إذا ذلك ، ومع الثالجة.

ساعة ، 48 إلى تصل لمدة الغرفة حرارة درجة في  )Udenycaمسبقاً ، المعبأة  Neulastaحقنة ( Pegfilgrastimحقن

تبقى أن يجب ساعة. 72 إلى تصل لمدة الغرفة حرارة درجة في   )pegfilgrastim )Fulphilaبحقناالحتفاظ ويمكن

المباشرة.الشمس أشعة عن بعيدة  Pegfilgrastimحقن منتجات

اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع تناولها. من

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.orgوصولهم.
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زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

العظامآالم

تورم

التنفسفي ضيق

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

.pegfilgrastimحقن لمنتج

يؤثر قد . pegfilgrastimحقن منتج تستخدم أنك والفني طبيبك أخبر العظام ، تصوير دراسة إجراء قبل

Pegfilgrastim  الدراسة.من النوع هذا نتائج على

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

jmdb(-pegfilgrastim)®فولفيال

()pegfilgrastim®نيوالستا

cbqv(-pegfilgrastim)®أودينيكا

bmez(-Ziextenzo )pegfilgrastim

2020/01/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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https://www.poisonhelp.org/help


MedlinePlusالدواء معلومات : Pegfilgrastimحقنمساء3:57ً 14 ، /22/4

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.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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