
Injection a-2Alfa Peginterferon
)on) feer ter in peg'كـ تنطق

هام:تحذير

المرض الوفاة: تسبب أو خطيرة تكون قد والتي التالية ، الحاالت تفاقم أو حدوث في  a-2alfa Peginterferonيتسبب قد

مخدرات استخدام في البدء نفسك ؛ تقتل أو تؤذي التي األفكار أو والسلوك ، المزاج ومشاكل االكتئاب ، ذلك في بما العقلي

إلى ضعيفاً الدم تدفق فيها يكون التي الحاالت (اإلقفارية االضطرابات الماضي ؛ في تستخدمها كنت إذا أخرى مرة الشوارع

األمعاالتهاب (القولون التهاب أو الدماغية السكتة أو القلبية النوبة أو  )الصدرفي ألم (الصدرية الذبحة مثل  )الجسممن منطقة

الدم على تؤثر قد التي  )الجسمأجزاء من أكثر أو جزءاً المناعي الجهاز فيها يهاجم التي الحاالت (الذاتية المناعة واضطرابات  ؛ ء)

كان إذا أو عدوى. لديك كان إذا طبيبك أخبر الدرقية. الغدة أو الجلد أو العضالت أو الرئتين أو الكبد أو الكلى أو المفاصل أو

سرطان؛  ؛ )الدهنيةالرواسب من الدموية األوعية تضيق (الشرايين تصلب ذاتي ؛ مناعي مرض من عانيت أن سبق أو لديك

فيروس (البشرية المناعة نقص فيروس الدهون؛ عالي مرتفع؛ دم ضغط قلبية؛ نوبة السكري؛ داء القولون. التهاب صدر؛ ألم

ذلك في بما العقلي المرض القلب؛ ضربات انتظام عدم  ؛ )المكتسبالمناعة نقص متالزمة (اإليدز أو  )البشريةالمناعة نقص

أو والرئة والكلى القلب أمراض أو  ؛ Cأو  Bالكبد التهاب غير الكبد أمراض االنتحار ؛ محاولة أو التفكير أو القلق أو االكتئاب

لك سبق أو تستخدم كنت إذا أو الكحول ، من كبيرة كميات شربت أو تشرب كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر الدرقية. الغدة

بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا الموصوفة. األدوية استخدام في اإلفراط أو الشوارع في العقاقير استخدام

فقدان ضعف؛ القلب؛ ضربات انتظام عدم صدر؛ ألم تورم. أو ألم أو المعدة في آالم أمعاء. حركات أو دموي إسهال الفور: على

أو األشياء رؤية (الهلوسة نفسك ؛ إيذاء أو لقتل أفكار القلق؛ التهيج؛ كآبة؛ سلوكك ؛ أو مزاجك في تغييرات خدر؛ التنسيق؛

في صعوبة عدواني سلوك بالواقع االتصال فقدان طبيعي ؛ غير بشكل متحمس أو مسعور مزاج  ؛ )موجودةغير أصوات سماع

ألم أو حرقان وردي. أو أصفر مخاط سعال العدوى ؛ عالمات من غيرها أو الحلق والتهاب والسعال والقشعريرة الحمى التنفس

الفاتحة. األلوان ذات األمعاء حركات اللون داكن بول كدمات. أو عادي غير نزيف األحيان ؛ من كثير في التبول أو التبول عند

في التبول أو الذاتية. المناعة أمراض تفاقم أو المفاصل. أو العضالت في شديدة آالم العينين. أو الجلد اصفرار الشديد التعب

الجلد اصفرار الشديد التعب الفاتحة. األلوان ذات األمعاء حركات اللون داكن بول كدمات. أو عادي غير نزيف األحيان من كثير

غير نزيف األحيان من كثير في التبول أو الذاتية. المناعة أمراض تفاقم أو المفاصل. أو العضالت في شديدة آالم العينين. أو

في شديدة آالم العينين. أو الجلد اصفرار الشديد التعب الفاتحة. األلوان ذات األمعاء حركات اللون داكن بول كدمات. أو عادي

الذاتية.المناعة أمراض تفاقم أو المفاصل. أو العضالت

جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

أ.-2 ألفا لبيجينتيرفيرون

 a-2alfaبـ العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة والصيدلي طبيبك سيعطيك

peginterferon  أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي
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أ.-2 ألفا بيجينتيرفيرون استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يوصف لماذا

تورم ( )المدىطويلة (المزمنة  Cالكبد التهاب عدوى لعالج أخرى أدوية مع باالشتراك أو بمفرده  a-2alfa Peginterferonيستخدم

لعالج أيضاً  a-2alfa Peginterferonيستخدم الكبد. تلف عالمات عليهم تظهر الذين األشخاص في  )فيروسعن الناجم الكبد

 a-2alfaالكبد. تلف عالمات عليهم تظهر الذين األشخاص في  )فيروسعن الناجم الكبد تورم (المزمنة  Bالكبد التهاب عدوى

Peginterferon  اإلنترفيرون. تسمى األدوية من فئة إلى ينتميPeginterferon  إيثيلين والبولي اإلنترفيرون من مزيج هو

تقليل طريق عن  Peginterferonيعمل الوقت. من أطول لفترة جسمك في نشطاً البقاء على اإلنترفيرون يساعد مما جاليكول ،

التهاب  a-2alfa Peginterferonيعالج ال قد الجسم. في   )HBV( Bالكبدالتهاب فيروس أو   )C )HCVالكبدالتهاب فيروس كمية

فشل أو  )تندب(الكبد تليف مثل  Bالكبد التهاب أو  Cالكبد التهاب بمضاعفات اإلصابة من يمنعك أو  Bالكبد التهاب أو  Cالكبد

آخرين.ألشخاص  Bالكبد التهاب أو  Cالكبد التهاب انتشار  a-2alfa Peginterferonيمنع ال قد الكبد. سرطان أو الكبد

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

للحقن منه التخلص يمكن ذاتي وحاقن مسبقاً ، مملوءة ومحقنة قنينة ، في  )سائل(كمحلول  a-2alfa Peginterferonيأتي

وفي األسبوع ، من اليوم نفس في األسبوع ، في واحدة مرة حقنها يتم ما عادة . )مباشرةالجلد تحت الدهنية الطبقة في (الجلد تحت

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع اليوم. من تقريباً الوقت نفس

أو الدواء هذا من أقل أو أكثر تستخدم ال التوجيهات. حسب تماماً  a-2alfa peginterferonاستخدم تفهمه. ال جزء أي شرح

طبيبك.وصفه مما أكثر تستخدمه

جانبية آثار من تعاني كنت إذا جرعتك طبيبك يقلل قد أ. -2 ألفا بيجينتيرفيرون من متوسطة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

الدواء كمية حول أسئلة لديك كانت إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل العالج أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد للدواء. خطيرة

تتناولها.أن يجب التي

 a-2alfa peginterferonاستخدام عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  a-2alfa peginterferonاستخدام في استمر

طبيبك.مع التحدث دون

بالتبديل تقوم أو للفيروسات مضاد من آخر نوعاً تستخدم ال طبيبك. وصفها التي اإلنترفيرون ونوع التجارية العالمة فقط استخدم

طبيبك. إلى التحدث دون منها التخلص يمكن ذاتية وحاقنات مسبقاً مملوءة ومحاقن قوارير في  a-2alfa peginterferonبين

جرعتك.تغيير إلى تحتاج فقد للفيروسات ، مضاد من مختلف نوع أو تجارية عالمة إلى بالتبديل قمت إذا

 a-2alfaاستخدام قبل الحقن. يعطيك قريب أو صديق لديك يكون أن أو بنفسك  a-2alfa peginterferonحقن يمكنك

peginterferon  يأتي الذي للمريض المصنعة الشركة معلومات الحقن سيعطي الذي والشخص أنت تقرأ أن يجب مرة ، ألول

آخركان إذا حقنه. كيفية الدواء سيحقن الذي للشخص أو لك يوضح أن الصيدلي أو طبيبك من اطلب معها.
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الكبد.التهاب انتشار لمنع العرضي باإلبر الوخز تجنب كيفية يعرف أنه من تأكد أجلك ، من الدواء الشخص سيحقن

مكاناً استخدم والخصر.  )السرة(السرة باستثناء فخذيك ، أو معدتك على مكان أي في  a-2alfa peginterferonحقن يمكنك

يكون منطقة في  a-2alfa peginterferonتحقن ال التوالي. على مرتين الحقن موضع نفس تستخدم ال حقنة. لكل مختلفاً

األشكال.من شكل بأي طبيعي غير أو مصاب أو ندوب أو كدمات به أو أحمر أو مؤلماً الجلد فيها

بطبيبك.فاتصل  ، )الحقنموقع حول التسرب مثل (مشكلة بسبب بالكامل الموصوفة الجرعة على تحصل لم إذا

مقاوم وعاء في المستعملة والحقن اإلبر من تخلص . a-2alfa peginterferonقوارير أو اإلبر أو المحاقن استخدام بإعادة أبداً تقم ال

للثقب.المقاومة الحاوية من التخلص كيفية حول الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث للثقب.

التلقائي الحاقن أو مسبقاً المعبأة المحقنة أو القارورة في الموجود المحلول إلى انظر  ، a-2alfa peginterferonاستخدام قبل

من خالياً الدواء يكون أن يجب أ. 2 ألفا إنتيرفيرون بيج على تحتوي التي الذاتية الحاقنات أو المحاقن أو القوارير تهز ال كثب. عن

تستخدم ال الصالحية. انتهاء تاريخ من وتحقق تسرب وجود عدم من للتأكد الحقنة أو القارورة من تحقق الطافية. الجسيمات

استخدم مسربة. محقنة أو قنينة في كان أو جزيئات ، على يحتوي أو عكراً ، أو لونه ، تغير أو الصالحية ، منتهي كان إذا المحلول

الصيدلي.أو لطبيبك الصالحية منتهي أو التالف الحل واعرض جديداً ، محلوالً

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

 ،a-2alfa peginterferonاستخدام قبل

كحول أو أخرى أدوية أي أو إنترفيرون ألفا أو  a-2alfa peginterferonتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

مضاد هو تجاهه حساسية لديك الذي الدواء كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا طبيبك اسأل . )(PEGجاليكول إيثيلين بولي أو بنزيل

ألفا.للفيروسات

سي.الكبد التهاب عدوى لعالج ألفا إنترفيرون حقنة تلقيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

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

(أباكافير مثل اإليدز أو البشرية المناعة نقص لفيروس األدوية بعض يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي
(الميفودين  ، )تروفادافي إمتريفا ، (إمتريسيتابين  ، )فيديكسأو آي دي دي (ديدانوزين  ، )تريزيفيرفي إيبزيكوم ، في زياجين ،
 ،)Truvadaفي  ، (tenofovir Viread ، )(Zeritستافودين  ، )Trizivirفي  ، Epzicomفي كومبيفير ، في إبيفير ،

zalcitabine )HIVID(  ،  وزيدوفودينRetrovir) ،  فيCombivir ،  فيTrizivir( الميثادون  ؛) ، ؛ )ميثادوزدولوفين 

 ؛ )كوجنيكس(تاكرين  ؛ )ريلوتيك(ريلوزول  ؛ )آخروننابروسين ، أنابروكس ، أليف ، (نابروكسين  ؛ )ميكسيتيل(ميكسيليتين

بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )آخرونثيودور ، (والثيوفيلين  ؛ )تيزيكا(تيلبيفودين

الجانبية.اآلثار عن بحثاً

لديك كان إذا أيضاً طبيبك أخبر . )الجسمفي عضو الستبدال جراحة (عضو زرع عملية أجريت قد كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

فيالمذكورة الشروط من أي من عانيت أن سبق أو
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أو  ، )الجسممن أخرى أجزاء إلى األكسجين من يكفي ما تجلب ال الحمراء الدم خاليا (الدم فقر يلي: مما أي أو هام تحذير قسم

البنكرياس.أو عينيك في مشاكل

(إجهاضك في يتسبب أو الجنين أ -2 ألفا بيجينتيرفيرون يؤذي قد مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر
الدواء.هذا تناول أثناء ترضع أال يجب الدواء. هذا تناول أثناء الحمل منع وسائل استخدام حول طبيبك إلى تحدث . )طفلكتفقد

 a-2alfaتتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

peginterferon.

اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال النعاس. أو االرتباك أو بالدوار تشعر يجعلك قد  a-2alfa peginterferonأن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى

أسوأ.لديك الكبد مرض يجعل أن للكحول يمكن أ. -2 ألفا إنتيرفيرون بيج تناول أثناء الكحول تشرب ال

وآالم العضالت وآالم والتعب والقشعريرة والحمى الصداع مثل اإلنفلونزا بأعراض شبيهة أعراضاً تواجه قد أنك تعلم أن يجب

يجب كان إذا عما طبيبك فاسأل مزعجة ، األعراض هذه كانت إذا . a-2alfa peginterferonبـ عالجك أثناء المفاصل

a-2حقن في ترغب قد أ. 2 ألفا إنتيرفيرون بيج من جرعة كل حقن قبل طبية وصفة بدون والحمى لأللم خافض تناول عليك

alfa peginterferon  األعراض.خالل النوم من تتمكن حتى النوم وقت في

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء السوائل من الكثير اشرب

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة بحقن قم لحقنها ، المحدد الموعد بعد يومين عن تزيد ال لمدة الفائتة الجرعة تتذكر كنت إذا

أن المقرر من كان الذي اليوم منذ يومين من أكثر مر إذا التالي. األسبوع في المحدد المعتاد يومك في التالية جرعتك احقن ثم

واحدة جرعة من أكثر تستخدم أو مضاعفة جرعة تستخدم ال فعله. عليك يجب عما الصيدلي أو طبيبك اسأل الدواء ، فيه تحقن

الفائتة.الجرعة لتعويض واحد أسبوع في

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  a-2alfa Peginterferonيسبب قد

تختفي:ال أو شديدة األعراض

أ2 ألفا بيغينتيرفيرون فيه حقنت الذي المكان في تهيج أو تورم أو احمرار أو ألم أو كدمات

مضطربهمعده

التقيؤ

المعدةمن حرقة

جاففم

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

إسهال

حكةأو جاف جلد
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الشعرتساقط

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

تعب

ضعف

التذكرأو التركيز في صعوبة

التعرق

دوخة

منها ، أياً واجهت إذا ولكن شائعة ، غير التالية األعراض خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل الخاصة ، االحتياطات قسم أو المهم التحذير قسم في المذكورة تلك أو

الرؤيةفقدان أو الرؤية تغيرات أو الرؤية وضوح عدم

الظهرأسفل آالم

متسرع

قشعريرة

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

البلعفي صعوبة

الصوتفي بحة

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  a-2alfa Peginterferonيسبب 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(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

تقم ال لكن الثالجة ، في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

 a-2alfa peginterferonعلى حافظ . )واحديوم (ساعة 24 من ألكثر الثالجة خارج  a-2alfa peginterferonتترك ال بتجميده.

الضوء.عن بعيداً

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

الحمل منع حبوب مضارب مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

لألطفال.مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات العين بقطرات الخاصة وتلك األسبوعية
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الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال يمكن

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في

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

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

المخبرية.الفحوصات طلب في الطبيب يرغب قد الدواء. هذا وصف الذي بالطبيب اتصل الضحية ، تنهار لم إذا

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

تعب

عاديةغير كدمات أو نزيف

العدوىعالمات من غيرها أو والسعال والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال

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

طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو

راندأسماء

®بيغاسيس

2016/06/15- 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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