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قد كنت إذا طبيبك أخبر القلب. قصور ذلك في بما الحياة ، تهدد أو خطيرة قلبية مشاكل بيرتوزوماب حقن يسبب قد

أمراض أو القلب ضربات انتظام عدم أو القلب قصور أو الدم ضغط ارتفاع من تعاني كنت إذا أو مؤخراً قلبية بنوبة أصبت

الفور: على طبيبك أخبر التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا العالج. وأثناء قبل قلبك وظائف بفحص طبيبك سيقوم القلب.

الوزن زيادة أو القلب ، ضربات سرعة أو الوجه ، أو الساقين ، أو الكاحلين ، تورم أو سعال ، أو التنفس ، في ضيق

الوعي.فقدان أو الدوار ، أو المفاجئة ،

يتسبب أن من خطر هناك حوامل. يصبحن قد الالتي أو الحوامل النساء قبل من بيرتوزوماب حقن استخدام ينبغي ال

طبيبك أخبر . )الوالدةعند موجودة جسدية مشاكل (خلقية بعيوب الطفل والدة في يتسبب أو الحمل فقدان في بيرتوزوماب

استخدام عليك يجب الدواء. هذا تتلقى أن قبل الحمل اختبار إجراء إلى تحتاج سوف للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا

طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائية. الجرعة بعد أشهر 7 ولمدة بيرتوزوماب بحقن العالج أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة

على بطبيبك فاتصل حامل ، أنك تعتقد أو بيرتوزوماب ، بحقن العالج أثناء حامال ًأصبحت إذا ستناسبك. التي النسل تحديد

الفور.

استجابة من للتحقق العالج وأثناء قبل معينة اختبارات طبيبك يطلب قد والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

بيرتوزوماب.لحقن جسمك

بيرتوزوماب.بحقن العالج مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يوصف لماذا

انتشر الذي الثدي سرطان من معين نوع لعالج  )تاكسوتير(ودوسيتاكسيل  )هيرسيبتين(تراستوزوماب مع بيرتوزوماب حقن يستخدم

العالج وأدوية  )هيرسيبتين(تراستوزوماب مع جنب إلى جنباً وبعدها الجراحة قبل يستخدم أنه كما الجسم. من أخرى أجزاء إلى

تسمى األدوية من فئة إلى بيرتوزوماب حقن ينتمي المبكرة. مراحله في الثدي سرطان من معينة أنواع لعالج األخرى الكيميائي

السرطانية.الخاليا نمو وقف طريق عن يعمل وهو النسيلة. وحيدة المضادة األجسام

الدواء؟هذا يستعمل فكيف
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مستشفى في ممرضة أو طبيب بواسطة دقيقة 60 إلى 30 لمدة الوريد في حقنه يتم  )سائل(كمحلول  Pertuzumabحقن يأتي

تعاني التي الجانبية واآلثار لألدوية جسمك استجابة مدى على العالج فترة طول يعتمد أسابيع. 3 كل عادة يعُطى طبية. منشأة أو

منها.

ذلك. بعد الوقت من ولفترة الدواء إعطاء أثناء تحدث قد والتي الحياة تهدد ربما أو خطيرة تفاعالت بيرتوزوماب حقن يسبب قد

وثالثين األولى الجرعة بعد األقل على ساعة ولمدة بيرتوزوماب ، حقن من جرعة كل تلقيك أثناء بعناية ممرضتك أو طبيبك سيراقبك

وجيزة فترة بعد أو أثناء التالية األعراض من أي من تعاني كنت إذا الفور على ممرضتك أو طبيبك أخبر الالحقة. الجرعات بعد دقيقة

حمى ، حكة ، جلدي ، طفح خاليا ، البلع ، في صعوبة الصوت ، في بحة صاخب ، تنفس أو أزيز التنفس ، في ضيق التسريب: من

عضلي.ألم أو الفم ، في عادي غير طعم قيء ، ضعف ، صداع ، تعب ، قشعريرة ،

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

بيرتوزوماب ،حقن تلقي قبل

حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو بيرتوزوماب ، حقن من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن طبيبك اسأل بيرتوزوماب.

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

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

الجانبية.

اإلشعاعي.العالج أو الكيميائي بالعالج قبل من عولجت قد كنت إذا طبيبك أخبر

مرضعة.كنت إذا طبيبك أخبر

حقن تتلقى أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

بيرتوزوماب.

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

بيرتوزوماب.حقن من جرعة لتلقي موعد تحديد على قادر غير كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تختفي:ال أو شديدة

غثيان

إسهال
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الشهيةانخفاض

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

القدمينأو اليدين في وخز أو تنميل أو حرقة أو ألم

دامعةعيون

جافةأو شاحبة بشرة

الشعرتساقط

الفمتقرحات

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل وكيف ، الهامة التحذيرات قسمي

العدوىعالمات من وغيرها والسعال والقشعريرة والحمى الحلق التهاب

النوبات؛ المعدة في آالم البول. كمية انخفاض الداكن؛ البول سريعة؛ قلب ضربات إعياء؛ الشهية؛ فقدان القيء. غثيان؛

عضليةوتشنجات تقلصات أو الهلوسة.

الدواء.هذا تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً بيرتوزوماب حقن يسبب 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

أدويتك.بك الخاص الصحية الرعاية مقدم سيخزن

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

بيرتوزوماب.عقار باستخدام لديك السرطان عالج يمكن كان إذا ما لمعرفة عالجك تبدأ أن قبل معملياً اختباراً طبيبك سيطلب

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

®برجيتا

2018/12/15- مراجعة آخر
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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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