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االكتئاب ، ذلك في بما العقلي المرض الوفاة: تسبب أو خطيرة تكون قد التي التالية الحاالت تفاقم إلى يؤدي أو يسبب .قد

كنت إذا أخرى مرة الشوارع مخدرات استخدام في البدء اآلخرين ؛ أو نفسك قتل أو إيذاء أفكار أو والسلوك ، المزاج ومشاكل

مثل  )الجسممن منطقة إلى ضعيفاً الدم تدفق فيها يكون التي الحاالت (اإلقفارية االضطرابات الماضي ؛ في تستخدمها

الحاالت (الذاتية المناعة واضطرابات  ؛ ء)األمعاالتهاب (القولون التهاب أو القلبية النوبة أو  )الصدرفي ألم (الصدرية الذبحة

الرئتين أو الكبد أو الكلى أو المفاصل أو الدم على تؤثر قد التي  )الجسمأجزاء من أكثر أو جزءاً المناعي الجهاز فيها يهاجم التي

مناعي مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا أو عدوى. لديك كان إذا طبيبك أخبر الدرقية. الغدة أو الجلد أو العضالت أو

نوبة السكري؛ داء القولون. التهاب صدر؛ ألم سرطان؛  ؛ )الدهنيةالرواسب من الدموية األوعية تضيق (الشرايين تصلب ذاتي ؛

نقص متالزمة (اإليدز أو  )البشريةالمناعة نقص فيروس (البشرية المناعة نقص فيروس الدهون؛ عالي مرتفع؛ دم ضغط قلبية؛

االنتحار ؛ محاولة أو التفكير أو القلق أو االكتئاب ذلك في بما العقلي المرض القلب؛ ضربات انتظام عدم  ؛ )المكتسبالمناعة

أو تشرب كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر الدرقية. الغدة أو والرئة والكلى القلب أمراض أو سي ؛ الكبد التهاب غير الكبد أمراض

استخدام في اإلفراط أو الشوارع في العقاقير استخدام لك سبق أو تستخدم كنت إذا أو الكحول ، من كبيرة كميات شربت

في آالم أمعاء. حركات أو دموي إسهال الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا الموصوفة. األدوية

لقتل أفكار القلق؛ التهيج؛ كآبة؛ سلوكك ؛ أو مزاجك في تغييرات القلب؛ ضربات انتظام عدم صدر؛ ألم تورم. أو ألم أو المعدة

فقدان طبيعي ؛ غير بشكل متحمس أو مسعور مزاج  ؛ )موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة نفسك ؛ إيذاء أو

عالمات من غيرها أو الحلق والتهاب والسعال والقشعريرة الحمى التنفس في صعوبة عدواني سلوك بالواقع االتصال

أو الجلد اصفرار الشديد التعب الفاتحة. األلوان ذات األمعاء حركات اللون داكن بول كدمات. أو عادي غير نزيف العدوى ؛

b-2alfa Peginterferonالذاتية المناعة أمراض تفاقم أو المفاصل. أو العضالت في شديدة آالم العينين.

 b-2alfaلـ جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

peginterferon.

 b-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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ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/http://www.fda.gov](  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

.b-2alfa peginterferonاستخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

:)ريبيتولكوبيجوس ، (ريبافيرين مع استخدم

في  Ribavirinيساعد قد . Rebetol(  ، ribavirin )Copegusيسمىآخر دواء مع  b-2alpha peginterferonتناول يمكنك

الجزء يعرض خطيرة. جانبية آثار في أيضاً يتسبب قد ولكنه حالتك ، لعالج أفضل بشكل  b-2alpha peginterferonعمل

بعناية. المعلومات هذه قراءة عليك يجب ريبافيرين ، تتناول كنت إذا الريبافيرين. تناول مخاطر القسم هذا من المتبقي

باستخدام العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة والصيدلي طبيبك سيعطيك

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

/FDA)( )ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugsوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان
ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/http://www.fda.gov(  المصنعة الشركة موقع أو

الدواء.دليل على للحصول

بنوبة أصبت قد كنت إذا طبيبك أخبر . ء)الحمراالدم خاليا عدد في انخفاض فيها يكون حالة (الدم فقر  Ribavirinيسبب قد

مثل دمك على تؤثر حالة أي أو التنفس ، في مشاكل أو الدم ، ضغط ارتفاع من تعاني كنت وإذا مضى ، وقت أي في قلبية

جميع إلى األكسجين إحضار تستطيع ال و طبيعي غير بشكل الحمراء الدم خاليا فيها تتشكل وراثية حالة (المنجلي الدم فقر

لحمل الالزمة المادة من يكفي ما على الحمراء الدم خاليا فيها تحتوي ال حالة المتوسطي ؛ الدم فقر (الثالسيميا أو  )الجسمأجزاء

وشحوب المفرط ، التعب الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا القلب. أمراض أو  ، )األكسجين

الصدر.ألم أو التنفس ، وضيق والضعف ، القلب ، ضربات وسرعة واالرتباك ، والدوخة ، والصداع ، الجلد ،

ريبافيرين:يتناولون الذين للمرضى

لست أنك الحمل اختبار يظهر حتى ريبافيرين تناول في تبدأ أال يجب للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا ريبافيرين تأخذي ال

ذلك. بعد أشهر 6 ولمدة العالج أثناء شهر كل الحمل واختبار النسل تحديد وسائل من نوعين استخدام عليك يجب حامال.ً

للجنين.موتاً أو ضرراً ريبافيرين يسبب قد الوقت. هذا خالل حامال ًأصبحت إذا الفور على بطبيبك اتصل

ريبافيرين:يتناولون الذين الذكور للمرضى

تناول في تبدأ أن يجب فال الحمل ، يمكنه شريك لديك كان إذا للحمل. تخطط أو حامال ًزوجتك كانت إذا ريبافيرين تأخذي ال

ذلك في بما النسل ، تحديد وسائل من نوعين استخدام عليك يجب حامال.ً ليست أنها الحمل اختبار يظهر حتى ريبافيرين

الوقت. هذا خالل شهر كل للحمل شريكك اختبار يجب ذلك. بعد أشهر 6 ولمدة العالج أثناء النطاف مبيد مع الذكري الواقي

للجنين.موتاً أو ضرراً ريبافيرين يسبب قد حامال.ً شريكتك أصبحت إذا الفور على بطبيبك اتصل

الدواء؟هذا يوصف لماذا
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( )األمدطويلة (المزمنة  Cالكبد التهاب عدوى لعالج  ء)دوا( ribavirinمع باالشتراك أو بمفرده  b-2alfa Peginterferonيستخدم
(ألفا للفيروسات مضاد عالجهم. يتم لم والذين الكبد تلف عالمات عليهم تظهر الذين األشخاص في  )فيروسعن الناجم الكبد تورم
bاإلنترفيرون. تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي  b-2alfa Peginterferonالماضي. في  )b-2alfa peginterferonل مشابه دواء

-2alpha Peginterferon  جسمك في نشطاً البقاء على اإلنترفيرون يساعد مما جاليكول ، إيثيلين والبولي اإلنترفيرون من مزيج هو

ال قد الجسم. في   )C )HCVالكبدالتهاب فيروس كمية تقليل طريق عن  b-2alpha Peginterferonيعمل الوقت. من أطول لفترة

فشل أو  )تندب(الكبد تليف مثل  Cالكبد التهاب بمضاعفات اإلصابة من يمنعك أو  Cالكبد التهاب  b-2alfa Peginterferonيعالج

الكبد.سرطان أو الكبد

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

الطبقة في (الجلد تحت وحقنه السائل مع لخلطه واحدة جرعة حقن قلم وفي قنينة في كمسحوق  b-2alfa Peginterferonيأتي

أو اليوم من الوقت نفس في األسبوع ، من اليوم نفس في األسبوع في واحدة مرة حقنها يتم ما عادة . )مباشرةالجلد تحت الدهنية

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

في تستخدمه أو الدواء هذا من أقل أو أكثر تستخدم ال التوجيهات. حسب تماماً  b-2alfa peginterferonاستخدم تفهمه. ال جزء

طبيبك.وصفه الذي الوقت من أطول لفترة أو األحيان من كثير

لو حتى  b-2alfa peginterferonاستخدام في استمر يعالجها. ال قد ولكنه  Cالكبد التهاب في  b-2alfa Peginterferonيتحكم

طبيبك.مع التحدث دون  b-2alfa peginterferonاستخدام عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت

b-2بين التبديل أو اإلنترفيرون من آخر نوعاً تستخدم ال طبيبك. وصفها التي اإلنترفيرون ونوع التجارية العالمة فقط استخدم

alfa peginterferon  مختلف نوع أو تجارية عالمة إلى بالتبديل قمت إذا طبيبك. إلى التحدث دون الحقن وأقالم قوارير في

جرعتك.تغيير إلى تحتاج فقد للفيروسات ، مضاد من

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

peginterferon  للشخص أو لك يوضح أن الصيدلي أو طبيبك من اطلب معه. تأتي التي المكتوبة التعليمات اقرأ مرة ، ألول

اإلبر وخز تجنب كيفية يعرف أنه من فتأكد عنك ، نيابة الدواء سيحقن آخر شخص كان إذا حقنه. كيفية الدواء سيحقن الذي

الوبائي.الكبد التهاب فيروس انتشار لمنع العرضي

البطنزر (السرة باستثناء معدتك أو فخذيك أو ذراعيك من الخارجي الجزء في مكان أي في  b-2alfa peginterferonحقن يمكنك

في  b-2alfa peginterferonتحقن ال حقنة. لكل مختلفاً مكاناً استخدم جداً. نحيفاً كنت إذا معدتك في تحقن ال والخصر.  )

بأي طبيعي غير أو كتل. أو تمدد عالمات لديه ملتهب ؛ أو متهيج أو ندوب أو كدمات به أو أحمر أو مؤلماً الجلد فيها يكون منطقة

األشكال.من شكل

الحقن وأقالم والمحاقن اإلبر من تخلص األدوية. قوارير أو الحقن أقالم أو اإلبر أو المحاقن مشاركة أو استخدام بإعادة أبداً تقم ال

للثقب.المقاومة الحاوية من التخلص كيفية حول الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث للثقب. مقاوم وعاء في المستعملة

التالية:الخطوات اتبع  ، b-2alfa peginterferonحقن قلم الستخدام

انتهاء تاريخ من تحقق الغرفة. حرارة درجة إلى يصل حتى واتركه الثالجة من الحقن قلم على يحتوي الذي الكرتون أخرج 1.

على الكرتون احتواء من للتأكد تحقق الصالحية. انتهاء تاريخ انقضى إذا الكرتون تستخدم وال الكرتون ، على المطبوع الصالحية

الصقة ضمادة إلى أيضاً تحتاج قد الكحول. ومسحات منها ، التخلص يمكن التي واإلبرة الحقن ، قلم التالية: المستلزمات

الحقن.بعد الستخدامها المعقم الشاش من وقطعة
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كامال ًيكون للصفرة مائل أبيض إلى أبيض قرص على تحتوي الخرطوشة حامل حجرة أن من وتأكد الحقن قلم نافذة في انظر 2.

مسحوق.أو قطع ، شكل على أو

وموقع ويديك عملك منطقة على الحفاظ المهم من بالمنشفة. جففها ثم واشطفها ، والصابون ، بالماء جيداً يديك اغسل 3.

العدوى.لمنع نظيفين الحقن

لتثبيت جرعات كصينية الكرتون من السفلي الجزء استخدام يمكنك . )ألسفلالجرعة زر (مستقيم وضع في الحقن قلم امسك 4.

طقطقة.صوت تسمع حتى بقوة معاً القلم نصفي على اضغط مكانه. في القلم

تماماً.المسحوق يذوب حتى ثوان عدة انتظر 5.

الحقن.قلم رج يجوز ال المحلول. لخلط مرتين برفق الحقن قلم اقلب 6.

هناك يزال ال كان إذا تماماً. ذاب قد المختلط المحلول كان إذا ما لترى النافذة خالل من وانظر أعلى إلى الحقن قلم اقلب 7.

المحلول كان إذا المحلول. من العلوي الجزء من بالقرب الصغيرة الفقاعات بعض رؤية الطبيعي من تستقر. حتى انتظر رغوة ،

الصيدلي.أو بطبيبك واتصل تستخدمه فال جزيئات ، رأيت إذا أو واضح غير

بضمادة الحقن لقلم المطاطي الغطاء امسح األسفل. في الجرعات زر وجود مع الجرعات ، علبة في الحقن قلم ضع 8.

كحولية.

برفق الحقن إبرة وادفع الجرعة علبة في مستقيم وضع في الحقن بقلم احتفظ الحقن. إبرة من الواقي الورق لسان بإزالة قم 9.

انتظر ثوان. لبضع الغطاء تحت من تتساقط السوائل بعض ترى قد مكانها. في بإحكام اإلبرة اربط الحقن. قلم على مباشرة

التالية.الخطوة إلى االنتقال قبل هذا يتوقف حتى

األشرطة ترى حتى سيذهب ، ما بقدر للخارج الجرعات زر واسحب بقوة القلم امسك الجرعات. علبة من الحقن قلم بإزالة قم 10.

الدواء.لحقن مستعداً تكون حتى الجرعات زر على الضغط عدم على احرص الجرعات. زر أسفل  )الخطوط(الداكنة

الرقم من متأكداً تكن لم إذا الجرعات. تبويب عالمة مع الموصوفة للجرعة المطابق الرقم يصطف حتى الجرعات زر أدر 11.

دواء.أي حقن قبل الصيدلي أو بطبيبك واتصل فتوقف ، جرعتك ، مع يتطابق الذي

المنطقة.تجف حتى انتظر كحولية. ضمادة باستخدام المنطقة في الجلد ونظف الحقن مكان اختر 12.

أن بمجرد طبيعي. امر هذا الداخلي. اإلبرة غطاء حول سائل هناك يكون قد الحقن. قلم إبرة من الخارجي الغطاء بإزالة قم 13.

شيء.ألي اإلبرة لمس عدم على احرص الداخلي. اإلبرة غطاء اسحب الحقن ، مكان في الجلد يجف

الجرعات.زر على وإبهامك القلم جسم برميل حول ملفوفة بأصابعك الحقن قلم امسك 14.

90 إلى 45 بزاوية المقروص الجلد في اإلبرة أدخل للحقن. بتنظيفها قمت التي المنطقة في الجلد اقرص األخرى ، باليد 15.

درجة.

في استمر ذلك. من أكثر دفعه من تتمكن ال حتى وثبات ببطء ألسفل الجرعات زر على الضغط طريق عن الدواء بحقن قم 16.

الكاملة.الجرعة على حصولك من للتأكد إضافية ثوان 5ٍ لمدة الجرعات زر على إبهامك على الضغط

جلدك.في بها تضعها التي الزاوية بنفس جلدك من الحقن قلم إبرة اسحب 17.

الحقن.مكان تفرك أو تدلك ال لكن ثوان ، لبضع األمر لزم إذا معقم شاش أو صغيرة بضمادة الحقن مكان على برفق اضغط 18.

الصقة.بضمادة الحقن مكان بتغطية قم نزيف ، وجود حالة في 19.

اإلبرة.تغليف تعيد ال للثقب. مقاوم وعاء في مثبتة تزال ال واإلبرة الحقن قلم من تخلص 20.
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في يتضح ولم جلدي فعل رد لديك كان إذا إيالم. أو تورم أو احمرار عن بحثاً الحقن مكان افحص الحقن ، من ساعتين بعد 21.

ممرضتك.أو بطبيبك فاتصل ساء ، أو قليلة أيام غضون

التالية:الخطوات اتبع قوارير ، في  b-2alfa peginterferonالستخدام

بالمنشفة.جففها ثم واشطفها ، والصابون ، بالماء جيداً يديك اغسل 1.

انتهاء تاريخ انقضى إذا الكرتون تستخدم وال  b-2alfa peginterferonعلبة على المطبوع الصالحية انتهاء تاريخ من تحقق 2.

 ، b-2alfa peginterferonمن قارورة نظيفة: عمل منطقة في ووضعها الكرتون من التالية اإلمدادات بإخراج قم الصالحية.

كحولية.وضمادات بإبر ، متصلتين وحقنتين  ، )مخفف(للحقن المعقم الماء من وقنينة

المحاقن.إحدى من الواقي الغالف بإزالة قم 3.

المطاطية السدادات بتنظيف قم المخفف. وقارورة  b-2alfa peginterferonقنينة أعلى من الواقية األغطية اقلب 4.

كحولية.ضمادة باستخدام القارورتين كلتا أعلى الموجودة

البرميل.على مل 0.7 عالمة إلى المكبس سحب طريق عن بالهواء المحقنة وامأل الواقي اإلبرة غطاء بإزالة قم 5.

بيديك.النظيف العلوي الجزء لمس دون مستقيم وضع في المعقمة الماء قنينة امسك 6.

القارورة.في المحقنة من الهواء لحقن المكبس على ألسفل واضغط المطاطية السدادة عبر المحقنة إبرة أدخل 7.

الماء من مل 0.7 اسحب السائل. في اإلبرة طرف أن من وتأكد المحقنة ، تثبيت استمرار مع عقب على رأساً القارورة اقلب 8.

بالضبط.مل 0.7 عالمة إلى المحاقن مكبس بسحب المعقم

شيء.ألي اإلبرة تلمس ال المطاطية. السدادة من مستقيم بشكل سحبها طريق عن المخفف قنينة من اإلبرة بإزالة قم 9.

للقارورة.الزجاجي الجدار مقابل اإلبرة طرف وضع ب ، 2 ألفا إنتيرفيرون بيج لقارورة المطاطية السدادة خالل من اإلبرة أدخل 10.

األبيض المسحوق نحو المعقم الماء مجرى توجه ال القارورة. داخل الزجاج يمر حتى ببطء المعقم الماء من مل 0.7 بحقن قم 11.

القارورة.قاع في

فوق واسحبه بإحكام األمان كم امسك المطاطية. السدادة من مباشرة المحقنة سحب طريق عن القارورة من اإلبرة بإزالة قم 12.

من تخلص اإلبرة. على الموجود األحمر الشريط الكم على الموجود األخضر الشريط ويغطي طقطقة صوت تسمع حتى اإلبرة

للثقب.مقاوم وعاء في المحقنة

يديك في برفق القنينة فلف بارداً ، المحلول كان إذا تماماً. المسحوق يذوب حتى دائرية حركة في برفق القارورة حرك 13.

لتدفئتها.

االنتقال قبل وتختفي المحلول أعلى إلى الفقاعات جميع وترتفع المحلول يستقر حتى انتظر الهواء ، فقاعات تكون حالة في 14.

التالية.الخطوة إلى

جزيئات.على يحتوي وال اللون وعديم صافيا ًكان إذا إال السائل تحقن ال الزجاجة. في الموجود السائل إلى بعناية انظر 15.

أخرى.كحولية بضمادة أخرى مرة  b-2alfa peginterferonقنينة على الموجودة المطاطية السدادة نظف 16.

المحقنة.إبرة من الواقي الغطاء انزع الثانية. المحقنة من الواقية العبوة بإزالة قم 17.

من متأكداً تكن لم إذا لك. الموصوفة للجرعة المطابقة مل عالمة إلى أخرى مرة المكبس سحب طريق عن بالهواء الحقنة امأل 18.

الدواء.حقن قبل الصيدلي أو بطبيبك واتصل فتوقف جرعتك ، تطابق التي المحقنة على الموجودة العالمة
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بيديك.للقارورة النظيف العلوي الجزء لمس دون منتصبة  b-2alfa peginterferonقنينة امسك 19.

القارورة.في الهواء لحقن المكبس على ألسفل واضغط  ، b-2alfa peginterferonمحلول قنينة في الحقنة إبرة أدخل 20.

في اإلبرة بطرف احتفظ القارورة. داخل اإلبرة إبقاء مع عقب على رأساً ببطء القنينة واقلب والمحقنة القارورة أمسك 21.

المحلول.

طبيبك.وصفها التي ب 2 ألفا إنترفيرون بيج كمية لسحب الصحيحة العالمة إلى ببطء المحقنة مكبس اسحب 22.

شيء.ألي اإلبرة تلمس ال القارورة. من مباشرة المحقنة اسحب 23.

على برفق واضغط ألعلى اإلبرة توجيه مع المحقنة أمسك فقاعات ، أي رأيت إذا المحقنة. في الهواء فقاعات وجود من تحقق 24.

خارج المحلول من أي دفع دون الفقاعات ، تختفي حتى ببطء المحقنة مكبس ادفع ذلك ، بعد الفقاعات. ترتفع حتى المحقنة

المحقنة.

المنطقة.تجف حتى انتظر كحولية. ضمادة باستخدام المنطقة في الجلد ونظف حقن بقعة اختر 25.

مكشوفة اإلبرة تكون بحيث المحقنة حافة مقابل بقوة للمحقنة األمان غالف دفع من تأكد اإلبرة. من الواقي الغطاء بإزالة قم 26.

بالكامل.

مع رصاص قلم مثل وامسكها المحقنة التقط األخرى ، باليد الحقن. موضع في المترهل الجلد من  )سم5 (بوصة 2 اقرص 27.

درجة ، 90 إلى 45 بزاوية المقروص الجلد في  )سم0.6 (بوصة 1 /4حوالي اإلبرة ادفع ألعلى. اإلبرة  )شطبة(نقطة توجيه

السهم.يشبه سريع دفع باستخدام

المحقنة.برميل إمساك في للمساعدة اليد تلك واستخدم يرتخي المقروص الجلد دع 28.

اسحب تحقن. ال دموي. وعاء دخلت قد اإلبرة فإن المحقنة ، إلى الدم دخل إذا جداً. قليالً للخلف المحقنة مكبس اسحب 29.

المذكورة الخطوات كرر للثقب. مقاوم وعاء في المحقنة من وتخلص الجلد في بها تضعها التي الزاوية بنفس للخارج اإلبرة

طريق عن الدواء فحقن المحقنة ، إلى الدم يدخل لم إذا جديدة. وقنينة جديدة حقنة باستخدام جديدة جرعة لتحضير أعاله

المحقنة.برميل أسفل حتى المكبس على برفق الضغط

الحقن موقع على الكحول وسادة على اضغط مباشرة. الجلد خارج اإلبرة واسحب اإلبرة من بالقرب كحولية وسادة أمسك 30.

بضمادة.بتغطيته قم نزيف ، هناك كان إذا الحقن. موقع تدلك أو تفرك ال ثوان. لعدة

المحقنة من تخلص  .)أعاله12 الخطوة انظر (األولى. المحقنة بها غطت التي الطريقة بنفس األمان بغطاء المحقنة بتغطية قم 31.

للثقب.مقاوم وعاء في واإلبرة

في يتضح ولم جلدي فعل رد لديك كان إذا إيالم. أو تورم أو احمرار عن بحثاً الحقن مكان افحص الحقن ، من ساعتين بعد 32.

ممرضتك.أو بطبيبك فاتصل ساء ، أو قليلة أيام غضون

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

 ،b-2alfa peginterferonتناول قبل

أو أخرى ، أدوية أي أو أخرى ، إنترفيرون ألفا أو  ، b-2alfa peginterferonمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

ألفا.للفيروسات
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والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

. )ميثادوزدولوفين ، (والميثادون هام تحذير قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية

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

أن سبق أو لديك كان إذا أو  )الجسممن جزء الستبدال جراحة (عضو زرع عملية إجراء لك سبق إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

البنكرياس.أو عينيك في مشاكل أو النوم ، مشاكل يلي: مما أي أو هام تحذير قسم في المذكورة الحاالت من أي من عانيت

في يتسبب أو الجنين ب -2 ألفا بيجينتيرفيرون يؤذي قد الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الرضاعة عدم يجب الدواء. هذا تناول أثناء الحمل منع وسائل استخدام حول طبيبك إلى تحدث . )طفلكتفقد (إجهاضك

الدواء.هذا تناول أثناء الطبيعية

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

peginterferon.

اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال االرتباك. أو الدوار أو بالنعاس تشعر يجعلك قد  b-2alfa peginterferonأن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى

عالجك أثناء المفاصل وآالم العضالت وآالم والقشعريرة الحمى مثل اإلنفلونزا بأعراض شبيهة أعراضاً تواجه قد أنك تعلم أن يجب

والحمى لأللم خافض تناول عليك يجب كان إذا عما طبيبك اسأل مزعجة ، األعراض هذه كانت إذا . b-2alfa peginterferonبـ

وقت في  b-2alfa peginterferonحقن في ترغب قد ب. 2 ألفا بيغينتيرفيرون من جرعة كل حقن قبل طبية وصفة بدون

األعراض.خالل النوم من تتمكن حتى النوم

الطرق حول طبيبك إلى تحدث العالج. أثناء بانتظام الخفيفة التمارين وممارسة الراحة من كبير قسط على للحصول خطط

عالجك.أثناء الرياضة لممارسة اآلمنة

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

بيج باستخدام العالج أثناء يوم كل كحول أو كافيين بدون الصافية العصائر أو الماء من كاملة أكواب 10 عن يقل ال ما اشرب

عالجك.من األولى األسابيع خالل السوائل من كافية كمية شرب على خاص بشكل حريصاً كن ب. 2 ألفا إنتيرفيرون

وجبات فتناول بالشهية ، تشعر ال أو المعدة في اضطراب من تعاني كنت إذا العالج. أثناء جيد بشكل الطعام تناول من تأكد

اليوم.مدار على صغيرة وجبات عدة أو صحية خفيفة

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

أن بمجرد الفائتة الجرعة بحقن قم فيه ، تحقنه أن المقرر من كان الذي اليوم يتجاوز ال موعد في الفائتة الجرعة تتذكر كنت إذا

عدة مرور حتى الفائتة الجرعة تتذكر ال كنت إذا التالي. األسبوع في المحدد المعتاد يومك في التالية جرعتك احقن ثم تتذكرها.

مع التحدث دون األسبوع في واحدة جرعة من أكثر تأخذ أو التالية الجرعة تضاعف ال به. القيام يجب ما حول طبيبك فاستشر أيام ،

طبيبك.

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  b-2alfa Peginterferonيسبب قد
تختفي:ال أو شديدة األعراض

ب2 ألفا إنترفيرون بيغ فيه حقنت مكان في تهيج أو حكة أو تورم أو احمرار أو ألم أو كدمات
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غثيان

التقيؤ

الشهيةفقدان

األشياءتذوق طريقة في تغيير

إسهال

إمساك

المعدةمن حرقة

الوزنفقدان

الراسصداع

دوخة

ارتباك

ترققهأو الشعر تساقط

متشوقمتلهف،

التركيزفي صعوبة

الوقتطوال الحرارة أو بالبرد الشعور

بشرتكعلى التغييرات

جاففم

التعرق

صرف- مائى تدفق

األنفسيالن

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

منها ، أياً واجهت إذا ولكن شائعة ، غير التالية األعراض خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم في المذكورة تلك أو

متسرع

قشعريرة

البلعفي صعوبة

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

الصوتفي بحة

سريعةقلب ضربات

شاحبجلد

الظهرأسفل آالم
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الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  b-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

 b-2alfaالحقن أقالم بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

peginterferon  مسحوق قوارير بتخزين قم للحرارة. تعرضها وال الثالجة ، فيb-2alfa peginterferon  الغرفة حرارة درجة في

أقالم أو قوارير في  b-2alfa peginterferonمحلول حقن األفضل من . )الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

في المحضر  b-2alfa peginterferonمحلول على تحتوي حقن أقالم أو قوارير تخزين يمكن األمر ، لزم إذا الخلط. فور الحقن

ب.2 ألفا إنترفيرون بيج تجمد ال ساعة. 24 إلى تصل لمدة الثالجة

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

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

االختبارات وإجراء كثب عن الضحية فحص في الطبيب يرغب قد الدواء. هذا وصف الذي بالطبيب اتصل الضحية ، تنهار لم إذا

المعملية.

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل بك. الخاصة الحقن لوازم من أي أو أدويتك يستخدم آخر شخص أي تدع ال

بك.الخاصة الطبية الوصفة

تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة االحتفاظ لك بالنسبة المهم من

الغذائيةاألنظمة من غيرها أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى باإلضافة

a605030.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov10/9

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help
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أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب المكمالت.

الطوارئ.حالة في معك حملها

راندأسماء

®انترونشماعة

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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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