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إيداروبيسين
)sin) 'bi rue da eyeكـ تنطق

هام:تحذير

سيراقب تلفاً. أو شديداً تهيجاً مسببة المحيطة األنسجة إلى تتسرب قد ذلك ، ومع الوريد. في فقط  Idarubicinتدار أن يجب

أو ألم الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا التفاعل. هذا أجل من إدارتك موقع ممرضتك أو طبيبك

الدواء.حقن مكان في تقرحات أو بثور أو تورم أو احمرار أو حكة

على سنوات إلى أشهر مرور بعد أو العالج أثناء وقت أي في للحياة مهددة أو خطيرة قلبية مشاكل اإليداروبيسين يسبب قد

لتلقي يكفي بما جيد بشكل يعمل قلبك كان إذا ما لمعرفة العالج وأثناء قبل اختبارات طبيبك سيطلب العالج. انتهاء

ومخطط  )للقلبالكهربائي النشاط يسجل اختبار (القلب كهربية مخطط االختبارات هذه تشمل قد بأمان. اإليداروبيسين

تتلقى أن يجب ال أنه طبيبك يخبرك قد . )الدمضخ على قلبك قدرة لقياس الصوتية الموجات يستخدم اختبار (القلب صدى

من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر انخفضت. قد الدم ضخ على قلبك قدرة أن االختبارات أظهرت إذا الدواء هذا

أو تتناول كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر الصدر. منطقة في  )السينيةاألشعة (اإلشعاعي العالج أو القلب أمراض من نوع أي

أو  )دوكسيل(دوكسوروبيسين أو  )سيروبيدين(داونوروبيسين مثل للسرطان الكيميائي العالج أدوية بعض تلقيت أن سبق

إذا . )هيرسبتين(تراستوزوماب أو  )سيتوكسان(سيكلوفوسفاميد أو  )نوفانترون(ميتوكسانترون أو  )إيلينس(إبيروبيسين

والقدمين اليدين في تورم التنفس في صعوبة التنفس. في ضيق الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت

خاطفة.أو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات أو الساقين. أسفل أو والكاحلين

من يزيد وقد معينة أعراضاً ذلك يسبب قد العظام. نخاع في الدم خاليا عدد في حاداً انخفاضاً  Idarubicinيسبب أن يمكن

والتهاب الحمى ، الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا نزيف. أو خطيرة بعدوى اإلصابة خطر

قطراني ؛ أسود أو دموي براز كدمات. أو عادي غير نزيف للعدوى ؛ أخرى عالمات أو واالحتقان ، المستمر والسعال الحلق ،

القهوة.تشبه بنية مادة أو دماً يتقيأ أو دموي قيء

جرعتك يغير قد أو الدواء هذا تتلقى أن يجب ال أنه طبيبك يخبرك قد الكبد. أو الكلى في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الكبد.أو الكلى أمراض من تعاني كنت إذا

الكيميائي.العالج أدوية استخدام في الخبرة ذوي من طبيب إشراف تحت فقط  Idarubicinإعطاء يجب
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الدواء؟هذا وصف لماذا

أخرى. أدوية مع باالشتراك  ء)البيضاالدم خاليا سرطان من نوع  ؛ (AMLالحاد النقوي الدم ابيضاض عالج في  Idarubicinيستخدم

في السرطانية الخاليا نمو إيقاف أو إبطاء طريق عن يعمل إنه . anthracyclinesتسمى األدوية من فئة إلى  Idarubicinينتمي

جسمك.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في ممرضة أو طبيب بواسطة دقيقة 15 إلى 10 لمدة  )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنه يتم  )سائل(كمحلول  Idarubicinيأتي

طبيبك يحتاج قد أيام. 3 لمدة يومياً واحدة مرة إعطاؤه يتم ما عادة األخرى. الكيميائي العالج أدوية مع جنب إلى جنباً طبية منشأة

عالجك أثناء شعورك عن طبيبك تخبر أن المهم من الجانبية. اآلثار بعض واجهت إذا جرعتك تعديل أو عالجك تأخير إلى

باإليداروبيسين.

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

اإليداروبيسين ،تناول قبل

حقن مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو اإليداروبيسين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل اإليداروبيسين.

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

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد هام. تحذير قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

أو عدوى من تعاني كنت إذا أو القلب أمراض من عانيت أن سبق أو سابقاً إشعاعياً عالجاً تلقيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

.)الدمفي الحمراء الدم خاليا كمية انخفاض (الدم فقر أو الدم تخثر في مشاكل

تلقيك أثناء الثدي من ترضعين أو حامال ًتصبحي أال يجب الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بالجنين.اإليداروبيسين يضر قد بطبيبك. فاتصل لإليداروبيسين ، تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا اإليداروبيسين. حقنة

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

غثيان

التقيؤ

إسهال

a691004.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov4/2



 :Idarubicinاألدويةمعلومات  MedlinePlusمساء1:50ً 14 ، /22/4

والحلقالفم في تقرحات

المعدةفي آالم

الراسصداع

المفاصلالم

الشعرتساقط

متسرع

والقدميناليدين راحتي على وبثور احمرار

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

النوبات

قشعريرة

دوخة

إغماء

شاحبجلد

التبولصعوبة

العينينأو الجلد اصفرار

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

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

غثيان

التقيؤ

المعدةفي شديدة آالم

والحلقالفم في تقرحات

األخرىالعدوى عالمات أو والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى
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عاديةغير كدمات أو نزيف

وقطريأسود براز

البرازفي أحمر دم

دمويقيء

المطحونةالقهوة تشبه مقيئة مادة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

لإليداروبيسين.

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

PFS®االيداميسين
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