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Ifosfamideحقن
)mide) 'fa fos eyeكـ تنطق

هام:تحذير

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

حمى ، الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا الحياة. يهدد أو خطير نزيف أو بعدوى اإلصابة خطر

أو دموي براز كدمات. أو عادي غير نزيف للعدوى ؛ أخرى عالمات أو مستمران ، واحتقان سعال الحلق ، التهاب قشعريرة ،

القهوة.تشبه بنية مادة أو دماً يتقيأ أو دموي قيء قطراني ؛ أسود

على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا العصبي. للجهاز الحياة يهدد أو شديداً ضرراً  Ifosfamideيسبب قد

أو اليدين في وخز وخدر ، وحرق ، ألم ، أو  ؛ )هلوسة(موجودة غير أصوات سماع أو أشياء رؤية واضحة غير رؤية النعاس. الفور:

.)الزمنمن لفترة الوعي فقدان (غيبوبة أو النوبات؛ القدمين ؛

أو شهور بعد أو العالج أثناء الكلى في مشاكل تحدث قد الحياة. تهدد أو الكلى في خطيرة مشاكل  Ifosfamideيسبب قد

من أياً واجهت إذا الكلى. في مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر العالج. تلقي عن توقفك من سنوات

الساقين ؛ أسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين أو الوجه في تورم الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض

العادي.غير الضعف أو التعب أو

طبيبك يخبرك قد التبول. في مشاكل لديك كان إذا طبيبك أخبر البولي. الجهاز في شديدة جانبية آثاراً  Ifosfamideيسبب قد

في عدوى من تعاني كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر بانتظام. التبول من تتمكن حتى العالج لبدء االنتظار أو  ifosfamideتلقي بعدم

أو تتناول كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر للمثانة.  )السينيةباألشعة (اإلشعاعي العالج تلقيت قد كنت إذا أو البولية المسالك

التبول أو البول في دم وجود الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا . )بوسلفكس(بوسولفان تلقيت

بـ عالجك أثناء الشديدة البولية الجانبية اآلثار منع في للمساعدة آخر دواء ًطبيبك سيعطيك المؤلم. أو العاجل أو المتكرر

ifosfamide . اآلثار تقليل في للمساعدة العالج أثناء متكرر بشكل والتبول السوائل من الكثير شرب أيضاً عليك يجب

للبول.الجانبية

من للتحقق عالجك وأثناء قبل بانتظام المخبرية الفحوصات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

شديدة.تصبح أن قبل الجانبية اآلثار وعالج  ifsofamideلـ جسمك استجابة
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الدواء؟هذا وصف لماذا

العالج أو أخرى بأدوية العالج بعد ساء الذي أو يتحسن لم الذي الخصيتين سرطان لعالج أخرى أدوية مع  Ifosfamideيستخدم

السرطانية الخاليا نمو إيقاف أو إبطاء طريق عن يعمل إنه األلكلة. عوامل تسمى األدوية من فئة في  Ifosfamideيوجد اإلشعاعي.

جسمك.في

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

بواسطة  )الوريدفي (الوريد طريق عن األقل على دقيقة 30 خالل حقنه ليتم سائل مع خلطه ليتم كمسحوق  Ifosfamideيأتي

يعتمد أسابيع. 3 كل العالج هذا تكرار يمكن متتالية. أيام 5 لمدة يومياً واحدة مرة حقنها يمكن طبية. منشأة في ممرضة أو طبيب

.ifosfamideباستخدام للعالج جسمك استجابة مدى على العالج طول

عالجك أثناء شعورك عن طبيبك تخبر أن المهم من الجانبية. اآلثار بعض من تعاني كنت إذا عالجك تأخير إلى طبيبك يحتاج قد

باإليفوسفاميد.

الدواءلهذا استخدامات هناك

األعضاء في يبدأ الذي السرطان (المبيض وسرطان الرئة وسرطان المثانة سرطان لعالج أيضاً أحياناً  Ifosfamideيستخدم

(العظمية اللحمية األورام أو الرخوة األنسجة من معينة وأنواع الرحم عنق وسرطان  )البويضاتتتشكل حيث األنثوية التناسلية
لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )والعظامالعضالت في يتكون الذي السرطان

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

إفوسفاميد ،تناول قبل

أدوية أي أو   )cyclophosphamide )Cytoxanأو ifosfamideتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل . ifosfamideحقن مكونات من أي أو أخرى

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

مثل الفطريات مضادات بعض ؛ : )aprepitant )Emendيليمما وأي هام تحذير قسم في المذكور الدواء ذكر من تأكد لتناولها.

)تيغريتول(كاربامازيبين مثل النوبات أدوية بعض  ؛ )نيزورال(وكيتوكونازول  ، )سبورانوكس(إيتراكونازول  ، )ديفلوكان(فلوكونازول
 )المخدرة(األفيونية األدوية للغثيان. أدوية القش. حمى أو الحساسية أدوية  ؛ )ديالنتين(والفينيتوين  ، )لومينال(الفينوباربيتال  ،

تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )نيكسافار(سورافينيب أو منومة؛ حبوب المهدئات.  ؛ )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين لأللم ؛

 ،ifosfamideمع أيضاً األخرى األدوية تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات

جون.سانت نبتة وخاصة تتلقاها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

أخبر سابقاً. إشعاعياً عالجاً تلقيت قد كنت إذا أو األخرى الكيميائي العالج بأدوية سابقاً عالجاً تلقيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

الكبد.أو الكلى أو القلب أمراض من تعاني كنت إذا أيضاً طبيبك
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الجروح.التئام من يبطئ قد  ifosfamideأن تعلم أن يجب

المنوية الحيوانات إنتاج يوقف وقد النساء عند  )الدورة(الطبيعية الشهرية الدورة مع يتداخل قد  ifosfamideأن تعلم أن يجب

أو الحمل تستطيع ال أنك تفترض أال يجب ذلك ، ومع  ؛ )الحملفي صعوبة (دائماً عقماً  Ifosfamideيسبب قد الرجال. عند

يجب الدواء. هذا تلقي في البدء قبل أطبائهن إخبار المرضعات أو الحوامل النساء على يجب آخر. شخص حمل تستطيع ال أنك

أثناء الحمل لمنع النسل لتحديد موثوقة طريقة استخدم لإليفوسفاميد. تلقيك أثناء طبيعية رضاعة ترضعين أو حامال ًتصبحي أال

الحمل منع وسائل استخدام في وشريكتك أنت تستمر أن يجب ذكراً ، كنت إذا العالج. بعد أشهر 6 ولمدة لإليفوسفاميد تلقيك

الفور.على بطبيبك فاتصل  ، ifsofamideتلقي أثناء حامال ًأصبحت إذا . ifosfamideحقن تلقي عن التوقف بعد أشهر 6 لمدة

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير تشرب أو فروت الجريب من كبيرة كميات تأكل ال

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

غثيان

التقيؤ

الشهيةفقدان

إسهال

والحلقالفم في تقرحات

الشعرتساقط

والتعبباأللم العام الشعور

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

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

الدواءحقن مكان في وألم واحمرار انتفاخ

متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

التنفسفي ضيق

أزيز

القلبضربات انتظام عدم

صدرألم

الصوتفي بحة

العينينأو الجلد اصفرار
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.ifosfamideحقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث أخرى. بسرطانات اإلصابة خطر من  Ifosfamideيزيد قد

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

الرؤيةوضوح عدم

)هلوسة(موجودة غير أصوات سماع أو أشياء رؤية

األخرىالعدوى عالمات أو والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

عاديةغير كدمات أو نزيف

وقطريأسود براز

البرازفي أحمر دم

دمويقيء

المطحونةالقهوة تشبه مقيئة مادة

التبولانخفاض

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

والحلقالفم في تقرحات

النوبات

ارتباك

)الزمنمن لفترة الوعي فقدان (غيبوبة

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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
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Ifex®

هناكأسماء

إيزوفوسفاميد

15/03/2013- 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

a695023.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

