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مجم 0.1 الصوديوم ، كلوريد مجم 3.605 المؤتلف ،  ، a-2alfa Interferonمن  9MIU على مل 0.5 كل يحتوي -حقنةلكل  A-Roferonدولية وحدة مليون 9

(6 من صناديق  ؛ )09NDC-2017-0004 (1 من صناديق األمونيوم. أسيتات مجم 0.385 و حافظة كمادة بنزيل كحول مجم 5 80 ، سوربات بولي
0004-2017-07NDC(.

تخزين

من  A-Roferonحماية رج. أو تجميد ليسيفعل. )مئويةدرجات 8 إلى 2 (فهرنهايت درجة 46 إلى درجة 36 من الثالجة في مسبقاً المعبأة المحقنة تخزين يجب

التخزين.أثناء الضوء

-أ®روفيرون

مسبقاًمملوءة محاقن - للحقن محلول

recombinant( ، a-2alfa Interferon)
الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل في هذا الدواء دليل اقرأ بعناية. هذا الدواء دليل قراءة يرجى  ، on( -FER-A )ro-Roferonتناولفي البدء قبل

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم مع التحدث محل تحل ال المعلومات هذه جديدة. معلومات إضافة حالة في بك الخاصة الطبية

؟A-Roferonعن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما

اإليجابي المزمن النقوي الدم وابيضاض الخاليا ، مشعر الدم وابيضاض  ، Cالكبد بالتهاب المصابين األشخاص لعالج  A-Roferonيستخدم

قبل نادرة. حاالت في الوفاة تسبب قد التي الخطيرة الجانبية اآلثار بعض  A-Roferonيسبب أن يمكن ذلك ، ومع . )(CMLفيالدلفيا كروموسوم

إذا ما لتقرر للعالج ، المحتملة الجانبية واآلثار المحتملة الفوائد حول بك الخاص الصحية الرعاية مقدم مع تتحدث أن يجب  ، A-Roferonفي البدء

الطبية الفحوصات إلجراء بانتظام بك الخاص الصحية الرعاية مقدم زيارة إلى ستحتاج  ، A-Roferonتناول أثناء لك. مناسباً  A-Roferonكان

الجانبية.اآلثار من والتحقق يعمل عالجك أن من للتأكد الدم واختبارات

يلي:ما  A-Roferonلعالج المحتملة الجانبية اآلثار أخطر تشمل

االنزعاج (التهيج المشاكل هذه عالمات تشمل سلوكية. أو مزاجية بمشاكل المرضى بعض إصابة في  A-Roferonيتسبب قد عقليه:امراض 1.

والقلق. ، )باليأسالشعور أو نفسك تجاه بالضيق والشعور بالضعف ، الشعور (واالكتئاب  ، )بسهولة

وقد  )انتحاريةأفكار (حياتهم إنهاء حول أفكار المرضى بعض لدى يتطور قد اآلخرين. إيذاء في ويفكرون عدواني سلوك المرضى بعض لدى يكون قد

زائدة. جرعات تعاطي أو المخدرات إدمان إلى السابقون المخدرات مدمنو يعود قد حياتهم. أنهوا المرضى من قلة أن حتى بذلك. القيام يحاولون

على مدمناً كنت إذا أو العقلي المرض من تاريخ لديك أو عقلي مرض من تعالج كنت إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إخبار عليك يجب

.A-Roferonعالج أثناء المشاكل هذه من أي بتطوير قمت إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل الكحول. أو المخدرات

نوبة جداً ونادراً الصدر في وألم القلب ضربات وسرعة الدم ضغط بارتفاع المرضى بعض إصابة في  A-Roferonيتسبب قد قلبية:مشاكل 2.

الماضي.في القلب في مشاكل أي من عانيت أو تعاني كنت إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر قلبية.
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أعداد كانت إذا الدموية. والصفائح البيضاء الدم خاليا عدد في انخفاض من  A-Roferonيتناولون الذين المرضى من العديد يعاني الدم:مشاكل 3.

النزيف.أو بالعدوى اإلصابة لخطر معرضاً تكون فقد جداً ، منخفضة هذه الدم خاليا

األعراض:هذه من أي عليك ظهرت إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم واتصل  A-Roferonتناول عن توقف

االنتحارفي تفكر أو جداً مكتئباً تصبح•

الصدرفي شديد ألم لديك•

التنفسفي صعوبة لديك•

رؤيتكفي تغيير لديك•

عاديةغير كدمات أو نزيف وجود الحظت•

الحرارةدرجة ارتفاع•

)القولونالتهاب (ملتهبة أمعائك أن ذلك يعني فقد معدتك ، منطقة من السفلي الجزء في األلم كان إذا المعدة. في شديدة آالم•

دليل في  "؟A-Roferonلـ المحتملة الجانبية اآلثار هي ما "قسم قراءة يرجى  ، A-Roferonعالج مع المحتملة الجانبية اآلثار حول المعلومات من لمزيد

هذا.الدواء

؟A-Roferonهو ما

-Aالخاليا من الكثير إنتاج من الجسم ومنع بجسمك ضارة تكون قد التي الخاليا وتدمير الجسم ، في الفيروس كمية تقليل طريق عن الظروف هذه .في
Roferon  تنتقل طبيعية غير بيضاء دم خاليا الخاليا مشعر الدم بسرطان المصابون المرضى ينتج والكبد. الدم في الكبد اللتهاب المسبب الفيروس من

يعاني  Cيعمل المعينة. الدم خاليا من الكثير جسمك ينتج المزمن ، النخاعي الدم سرطان في الطبيعية. الدم خاليا وتدمر تحبس حيث الطحال إلى

لبعض يستخدم عالج هو  Cفيالدلفيا ، لكروموسوم اإليجابي المزمن النخاعي الدم وسرطان الخاليا ، مشعر الدم  وسرطان ( .)CMLالكبدالتهاب مرضى

A-Roferonالكبد التهاب بفيروس المصابين األشخاص

ال  ؟A-Roferonيأخذ أن ينبغي ال من

إذا: A-Roferonتستخدم

للحمل.تخططين أو مرضعة أو حامل أنت  •

.A-Roferonمكونات من مكون أي أو المشتقة المنتجات - القولونيةاإلشريكية إنترفيرون ،ألفا من حساسية لديك  •

.)للكبدالمناعي الجهاز مهاجمة عن الناتج الكبد التهاب (الذاتي المناعي الكبد التهاب لديك  •

الخدج.أو الوالدة لحديثي  A-Roferonإعطاء ينبغي ال

:A-Roferonتناول قبل طبيبك مع فناقشها خطيرة ، طبية مشاكل أو التالية الحاالت من أي لديك كان أو لديك كان إذا

)القلقأو االكتئاب مثل (الحالي الشديد العقلي المرض أو المرضي التاريخ  •

قلبيةمشاكل أو سابقة قلبية نوبة  •

النوممشاكل  •

مرتفعدم ضغط  •

الجهازية الحمامية والذئبة والصدفية الدموية األوعية التهاب مثل  ، )الجسمخاليا للجسم المناعي الجهاز يهاجم حيث (الذاتية المناعة أمراض  •

الروماتويديالمفاصل والتهاب

الكلىفي مشاكل  •

النزيفمشاكل أو الدم تعداد انخفاض - الدم اضطرابات  •

الثيوفيلينيسمى دواء تتناول  •

)الدمفي السكر نسبة ارتفاع (السكري مرض  •

الدرقيةالغدة مشاكل  •

سيالكبد التهاب بخالف الكبد مشاكل  •

بالوبائي الكبد التهاب  •
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)اإليدزيسبب الذي الفيروس (البشرية المناعة نقص فيروس عدوى  •

رؤيتكفي مشاكل  •

القولونالتهاب  •

)لديكالمناعة جهاز يثبط (الزرع عملية رفض من جسمك تمنع التي األدوية وتناول الجسم أعضاء زراعة  •

الكحولإدمان  •

اإلدمانأو المخدرات تعاطي  •

الذي ما  بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى فتحدث  ، A-Roferonتناول حول أو الصحية حالتك حول شكوك أي لديك كانت إذا

؟A-Roferonتناول أثناء أتجنبه أن يجب

يولد لم الذي طفلك  A-Roferonيؤذي قد . A-Roferonتناول أثناء الحمل تجنب الذكور للمرضى الشريكات النساء وكذلك المريضات على يجب  •

.)اإلجهاض(طفلك فقد في يتسبب أو بعد

.A-Roferonتناول أثناء الثدي من طفلك إرضاع عدم يجب  •

؟A-Roferonأتناول أن يجب كيف

مقدم سيخبرك بك. الخاص الصحية الرعاية مقدم يخبرك كما تماماً  A-Roferonتأخذ أن المهم من الدواء ، هذا من استفادة أقصى على للحصول

مضاد من آخر نوع إلى تنتقل ال  ، A-Roferonبـ العالج بدء بمجرد تناولها. مرات وعدد تناولها يجب التي الدواء بكمية بك الخاص الصحية الرعاية

تغيير أيضاً التجارية العالمات تبديل سيتطلب مرضك. عالج على التأثير نفس األخرى لإلنترفيرون يكون ال قد طبيبك. إلى التحدث دون للفيروسات

.A-Roferonالستخدام تحتاجها التي بالمدة بك الخاص الصحية الرعاية مقدم سيخبرك جرعتك.

بتغييرها.طبيبك أخبرك إذا إال جرعتك تغير ال . A-Roferonمن جرعتك بتغيير بك الخاص الصحية الرعاية مقدم يقوم قد الوقت ، بمرور

التعليمات اتباع المهم فمن الحقنة ، بإعطائك آخر شخص قام أو الحقنة نفسك أعطيت سواء مسبقاً. مملوءة محاقن في  A-Roferonتوفير يتم

.)"مسبقاًمملوءة  A-Roferonبحقنة جرعة وإعطاء تحضير تعليمات "الملحق انظر (هذا الدواء دليل في الواردة

الجرعات جدول في استمر ثم التالي ، اليوم في أو اليوم نفس خالل ممكن وقت أقرب في الفائتة الجرعة خذ  ، A-Roferonمن جرعة فاتتك إذا

في واحدة جرعة من أكثر تأخذ أو التالية الجرعة تضاعف ال به. القيام يجب ما بشأن طبيبك فاستشر جرعة ، فاتتك أن بعد أيام عدة مرت إذا المعتاد.

عن فحصك في طبيبك يرغب قد لك. الموصوفة  A-Roferonجرعة من أكثر تناولت إذا الفور على بطبيبك اتصل بذلك. طبيبك يخبرك لم ما اليوم

لالختبار.الدم وأخذ كثب

الجانبية. اآلثار من والتحقق العالج عمل كيفية من التحقق على بك الخاص الصحية الرعاية مقدم لمساعدة منتظمة دم فحوصات على تحصل أن يجب

واألدوية المعدنية والمكمالت الفيتامينات ذلك في بما طبية ، وصفة بدون أو موصوفة أخرى أدوية لتناول تخطط أو تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

العشبية.

تشمل  ؟A-Roferonلـ المحتملة الجانبية اآلثار هي ما

يلي:ما المحتملة الخطيرة الجانبية اآلثار

يجب التي المعلومات أهم هي ما "قسم انظر الدم:ومشاكل القلب ومشاكل االنتحارية واألفكار االنتحار ذلك في بما العقلية الصحة مشاكل•

."؟A-Roferonعن أعرفها أن

الرؤية.في ومشاكل  )الرئويااللتهاب أو التنفس صعوبة مثل (الرئة في مشاكل من المرضى بعض يعاني قد الجسم:أعضاء في أخرى مشاكل•

في الجسم في المناعة جهاز فيه يبدأ مرض وهو (الذاتية المناعة بأمراض المرضى بعض يصاب قد المتفاقمة:أو الجديدة الذاتية المناعة أمراض•

المفاصل التهاب أو  )الدمويةاألوعية التهاب (الدموية األوعية التهاب األمراض هذه تشمل أن يمكن . A-Roferonبـ العالج أثناء  )نفسهمهاجمة

قد الذاتية ، المناعة أمراض من بالفعل يعانون الذين المرضى بعض في الدرقية. الغدة مشاكل أو الصدفية أو الحمامية الذئبة أو الروماتويدي

.A-Roferonبـ العالج أثناء المرض يتفاقم

يلي:ما خطورة ، أقل ولكنها الشائعة ، الجانبية اآلثار تشمل

القليلة األسابيع بعد عادة ًتقل والتي األنفلونزا أعراض تشبه أعراض من  A-Roferonيتناولون الذين المرضى معظم يعاني االنفلونزا:اعراض تشبه باعراض•

عقار تناول يساعد أن يمكن المفاصل. وآالم العضالت وآالم والقشعريرة والحمى المعتاد غير التعب باإلنفلونزا الشبيهة األعراض تشمل قد العالج. من األولى

خالل النوم من تتمكن قد الليل. في  A-Roferonتناول تجربة أيضاً يمكنك األعراض. هذه في  A-Roferonتناول قبل األيبوبروفين أو االسيتامينوفين

األعراض.

.A-Roferonبـ العالج أثناء الشديد بالتعب المرضى من العديد يصاب قد :)التعب(الشديد التعب•

شائع.بشكل الشهية وفقدان واإلسهال التذوق وتغيرات الغثيان يحدث مضطربه:معده•
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بمرض يصابون وقد الدم في السكر نسبة في الجسم بها يتحكم التي الطريقة في بمشكلة المرضى بعض يصاب قد الدم:في السكر مشاكل•

السكري.

البرودة أو بالحرارة الشعور التغييرات هذه أعراض تشمل قد الدرقية. الغدة وظائف في بتغيرات المرضى بعض يصاب قد الدرقية:الغدة مشاكل•

وزنك.في وتغيرات  ، )الجفافشديدة بشرتك تصبح قد (بشرتك في وتغيرات التركيز ، في وصعوبة الوقت ، طوال

الحقن.موقع في وتورم واحمرار الجلد في حكة أو وجفاف جلدي بطفح المرضى بعض يصاب قد الجلد:تفاعالت•

.A-Roferonبـ العالج أثناء والصداع النوم في مشاكل أيضاً تحدث قد والصداع:النوم اضطرابات•

عن التوقف بعد الشعر نمو يعود أن ويجب مؤقتاً هذا الشعر تساقط يعتبر . A-Roferonاستخدام أثناء الشعر تساقط المألوف غير من ليس الشعر:ترقق•

.A-Roferonتناول

الرعاية مقدم إلى تحدث كاملة. قائمة إعطائك الصيدلي أو لطبيبك يمكن . A-Roferonلـ الجانبية اآلثار جميع ليست هذه

للغاية.مزعجة تجدها أو الجانبية اآلثار بشأن قلقاً كنت إذا بك الخاص الصحية

الموصوفةاألدوية حول عامة نصائح

الرعاية بمقدم فاتصل  ، A-Roferonحول أسئلة أو مخاوف أية لديك كانت إذا األدوية. دليل في المدرجة تلك غير أخرى ألغراض أحياناً األدوية توصف

فسيكون  ، A-Roferonعن المزيد معرفة تريد كنت إذا لها. وصفها تم التي تلك غير آخر شخص أو لحالة  A-Roferonتستخدم ال بك. الخاص الصحية

الصحية.الرعاية لمقدمي مكتوبة مفصلة بمعلومات تزويدك على قادرا ًالصيدلي أو الصحية الرعاية مقدم

الدواء هذا احفظ األمريكية. والدواء الغذاء إدارة قبل من هذا الدواء دليل على الموافقة تمت

األطفال.متناول عن بعيداً األخرى األدوية وجميع

2004أكتوبر منقح:

؟A-Roferonتخزين يمكنني كيف  مسبقاًمملوءة  A-Roferonبحقنة جرعة وإعطاء تحضير تعليمات الدواء: دليل ملحق

-Aتترك ال . )مئويةدرجات 8 إلى مئوية درجة 2 (فهرنهايت درجة 46 إلى فهرنهايت درجة 36   حرارة درجة عند الثالجة في  A-Roferonتخزين يجب
Roferon  تجمد ال ساعة. 24 من ألكثر الثالجة خارجA-Roferon . بـ االحتفاظ يؤدي أن يمكنA-Roferon  به الموصى النطاق خارج حرارة درجات في

التخزين.أثناء الضوء من  A-Roferonحماية يعمل. ال حتى  A-Roferonيدمر أن لالهتزاز يمكن . A-Roferonتهز ال الدواء. تدمير إلى

؟A-Roferonأحقن كيف

الدواء. تناول محاولة قبل التوجيهات هذه كل قراءة يرجى مسبقاً. المعبأة  A-Roferonمحاقن استخدام كيفية تعلم على التالية التعليمات ستساعدك

. A-Roferonاستخدام كيفية بشأن مخاوف أي لديك كانت إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث بعناية. التعليمات هذه اتباع المهم من

الحقن.كيفية الصحية الرعاية مقدم يعلمك أن يجب آخر ، لشخص الحقنة هذه تعطي كنت إذا أو حقنة لنفسك تعطي كنت سواء

.)الجلدتحت (الجلد سطح تحت  A-Roferonلحقن مسبقاً المعبأة الحقن تسُتخدم
الحقنة:إعطاء في البدء قبل ستحتاجها التي المواد كل اجمع 1.

إبرةمع  A-Roferonمن معقمة واحدة حقنة  •

كحوليةمسحات  •

للثقبمقاومة منها التخلص يمكن حاوية  •

المحلول يكون أن يجب المحقنة. في الموجود المحلول من وتحقق مرورها عدم من للتأكد العبوة على الموجود الصالحية انتهاء تاريخ من تحقق 2.

اللون.فاتح أصفر إلى اللون عديم أو صافيا ًالمحقنة في الموجود

إذا: A-Roferonتستخدم ال  •

غائمالدواء -

فيهتطفو جزيئات على الدواء يحتوي -

الفاتحاألصفر إلى اللون عديم أو شفاف غير لون أي هو الدواء -

الصالحيةانتهاء تاريخ تجاوز -

تقريباً.واحدة دقيقة لمدة يديك راحة في برفق المحقنة لف طريق عن المبرد الدواء بتدفئة قم 3.

العدوى.منع في للمساعدة جداً مهمة الخطوة هذه الدافئ. والماء بالصابون يديك اغسل 4.

مسبقاً:مملوءة  A-Roferonحقنة 5.

الحقنة:تجميع 6.

المحقنة.لبرميل المفتوح الطرف في المكبس قضيب ضع  •

ربطه.إحكام يتم حتى المكبس سدادة في برفق القضيب اربط  •
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القوة.تستخدم ال

اإلبرة:تحضير 7.

االستخدام.في بها بأس ال اإلبرة أن  "النقر"صوت يعني اإلبرة. من للعبث المقاوم الساطع األصفر الختم بفصل قم  •

االختراق.مقاومة حاوية في اإلبرة من تخلص الواضحة. اإلبرة درع بإزالة تقم وال اإلبرة تستخدم فال  ، "نقرة"تسمع لم إذا

الالزمة الترتيبات التخاذ بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم فاتصل بديلة ، إبرة تتوفر لم إذا 7. الخطوة مع أخرى مرة فتابع أخرى ، إبرة لديك كان إذا

بديلة.إلبرة

مسبقاً:المعبأة بالمحقنة اإلبرة إلرفاق 8.

المحقنة.برميل من الرمادي الرأس غطاء بإزالة قم  •

الشفاف.اإلبرة درع بإزالة تقم ال بإحكام. تناسبها بحيث المحقنة برميل نهاية على اإلبرة ضع  •

الحقن:موقع اختر 9.

هي:الستخدامها الشائعة المواقع حقنة. تلقي أو بإعطاء فيها تقوم مرة كل في مختلف مكان اختيار عليك يجب  •

والخصرالسرة منطقة وتجنب البطن ،  •

فخذ •

للحقن.كموقع الذراع من العلوي الجزء استخدام فيمكن الحقنة ، آخر شخص أعطاك إذا  •

الحقن:موقع تحضير 10.

ثوان.10ٍ لمدة تجف المنطقة واترك كحول بمسحة الحقن مكان في الجلد نظف  •

:A-Roferonحقن 11.

جاهزة المحقنة األخرى. بيدك الشفافة اإلبرة درع بإزالة قم  )اإلبرةعصا لتجنب (وبعناية والسبابة إبهامك بين الباهت األصفر المحور أمسك  •

للحقن.

لالستخدام.جاهزة تصبح حتى أفقي وضع في بالمحقنة احتفظ  •

األعلى.إلى الهواء فقاعات إلحضار المحقنة برميل على واضغط ألعلى ، متجهة اإلبرة تكون بحيث المحقنة أمسك  •

اإلبرة.خالل من الهواء فقاعات لدفع قليال ًالمكبس على اضغط  •

ألعلى.متجهة اإلبرة نقطة تكون بحيث اإلبرة شطبة وضع أفقياً ، المحقنة امسك  •

والسبابة.اإلبهام بين بقوة الجلد من منطقة اقرص  •

تريد.ما بقدر اإلبرة أدخل السهم ، تشبه سريعة حركة وباستخدام الجلد على درجة 90 إلى درجة 45 بزاوية الرصاص قلم مثل اإلبرة امسك  •
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دموي.وعاء دخلت اإلبرة أن يعني فهذا المحقنة ، في دم ظهر إذا المحقنة. إلى ببطء اسحب إدخالها ، بمجرد  •

مختلف.حقن موقع في واستخدمها للحقن جديدة حقنة استخدم المحقنة. وتجاهل الموقع هذا في  A-Roferonبحقن تقم ال

أدويتك.كل على تحصل حتى النهاية حتى ببطء المكبس ادفع المحقنة ، في الدم يظهر لم إذا  •

المواد من أتخلص كيف "قسم في والمحقنة اإلبرة من بالتخلص الخاصة التعليمات انظر بها. إدخالها تم التي الزاوية نفس من اإلبرة اسحب  •

."؟A-Roferonلحقن المستخدمة
قليال.ًواضغط الحقن موضع فوق كحولية مسحة ضع االنتهاء ، عند  •

حقنة.لكل مسبقاً مملوءة جديدة وإبرة حقنة استخدم واإلبر. الحقن استخدام تعيد ال  •

؟A-Roferonلحقن المستخدمة المواد من التخلص يمكنني كيف

اإلبرة.تلخيص  ليسيفعل •

حاوية استخدام يمكنك أو بك الخاصة الصيدلية من المنزلية  Sharps"حاوية "شراء يمكن للثقب. مقاوم وعاء في بالكامل واإلبرة المحقنة ضع  •

بشكل التخلص كيفية حول بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى التحدث عليك يجب بالستيكي. بغطاء قهوة علبة أو لولبي بسطح صلبة بالستيكية

المستعملة ، واإلبر الحقن من التخلص بشأن محلية قوانين أو بالوالية خاصة قوانين هناك تكون قد المستعملة. المحاقن من كاملة حاوية من صحيح

بإعادة تقم وال المنزلية المهمالت سلة في المملوءة الحاوية بإلقاء تقم ال التعليمات. على للحصول الصيدلي أو الممرضة أو طبيبك مراجعة يرجى لذا

التدوير.

متناول عن بعيداً التخلص ووعاء المحاقن إبقاء دائماً عليك يجب العادية. المهمالت سلة في الكحول ومسحات اإلبرة غطاء رمي يمكن  •

األطفال.
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