
a607002.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

جيفيتينيب
)nib) 'ti fi geباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

المصابين األشخاص لدى الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي الصغيرة غير الخاليا ذو الرئة سرطان لعالج  Gefitinibيستخدم

معينة مادة عمل منع طريق عن يعمل إنه كيناز. مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى  Gefitinibينتمي األورام. من معينة بأنواع

التكاثر.على السرطانية الخاليا لمساعدة ضرورية تكون قد طبيعية

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

نفس في  gefitinibخذ اليوم. في واحدة مرة طعام بدون أو مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Gefitinibيأتي

أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  gefitinibخذ تفهمه. ال جزء

ماء من  )مل240 إلى 120 (أونصات 8 إلى 4 في واحداً قرصاً ضع الماء. في إذابتها يمكنك األقراص ، ابتالع على قادر غير كنت إذا

الزجاج اشطف الفور. على الخليط اشرب القرص. يذوب حتى تقريباً دقيقة 15 لمدة بملعقة قلبّ الكربوني. غير العادي الشرب

الدواء.كل ابتالع من للتأكد الفور على الشطف ماء واشرب الماء من  )مل240 إلى 120 (أخرى أونصات 8 إلى 4 باستخدام

أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد الجانبية. اآلثار بعض من تعاني كنت إذا دائم بشكل يوقفه أو عالجك طبيبك يؤخر قد

.gefitinibباستخدام عالجك

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

 ،gefitinibأخذ قبل

. gefitinibأقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  gefitinibمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

مضادات  ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها.

إنإل ، إكس توبرول لوبريسور ، (ميتوبرولول  ؛ )نيزورال(وكيتوكونازول  )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول مثل الفطريات
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وأميتريبتيلين.  )توفرانيل(إيميبرامين مثل الحلقات ثالثية االكتئاب ومضادات  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين  ؛ )دوتوبرول

ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، gefitinibمع األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد القائمة. هذه في تظهر

(سيميتيدين مثل القرحة أو المعدة حرقة أو الهضم لعسر المانعة األدوية H2نوع من أو للحموضة مضاداً تتناول كنت إذا
ساعات 6 أو األقل على ساعات 6 قبل تناولها  ، )زانتاك(رانيتيدين أو  ، )أكسيد(نيزاتيدين  ، )بيبسيد(فاموتيدين  ، )تاجاميت

الجيفيتينيب.تناول بعد

أو  )نيكسيوم(إيزوميبرازول مثل القرحة أو المعدة حرقة أو الهضم لعسر البروتون مضخة مثبط دواء تتناول كنت إذا

األقل على فتناوله  ، )أسيفيكس(رابيبرازول أو  )بروتونيكس(بانتوبرازول أو  )بريلوسيك(أوميبرازول أو  )بريفاسيد(النسوبرازول

.gefitinibتناول من األقل على ساعة 12 بعد أو قبل ساعة 12

أو التنفس ، أو الرئة في أخرى مشاكل أو  )الرئتينتندب (الرئوي بالتليف أصبت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

الكبد.أمراض أو الرؤية ، أو العين في مشاكل

يجب ذلك ، ومع اإلناث. عند  )الحملصعوبة (العقم الجيفيتينيب يسبب قد للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

عن التوقف بعد األقل على أسبوعين ولمدة  gefitinibباستخدام العالج أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك

فقدان خطر من ويزيد الجنين  Gefitinibيؤذي قد بطبيبك. فاتصل  ، gefitinibتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الدواء. تناول

الحمل.

الجيفيتينيب.تناول أثناء الثدي من ترضع ال أن يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

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

واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، الجرعة قبل ساعة 12 من أقل كان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

جافجلد

متشوقمتلهف،

متسرع

الشبّاَبحبَ ُّ

الفمتقرحات

ضعف

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

حمىأو سعال أو متفاقم أو جديد تنفس ضيق

المستمرأو الشديد اإلسهال
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البطنفي شديد ألم

الشهيةفقدان

العينفي تهيج أو احمرار أو ألم

الرؤيةتغيرات

دامعةعيون

للضوءالعين حساسية

قشعريرة

الجلدتقشير أو بثور

الساقينأسفل أو والكاحلين والقدمين والذراعين واليدين والحلق واللسان والشفتين والوجه العينين في تورم

غثيان

التقيؤ

العينينأو الجلد اصفرار

الداكنالبول

شاحببراز

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في انزعاج أو ألم

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Gefitinibيسبب قد

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

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

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

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
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

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

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

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

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

الضحية ،انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت
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911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس في صعوبة أو نوبة من يعاني كان

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

لـ جسمك استجابة من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

gefitinib.

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

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

®إيريسا

15/12/2015- مراجعة آخر
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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
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