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للسرطان.الكيميائي العالج أدوية إعطاء في الخبرة ذوي من طبيب إشراف تحت  Irinotecanحقن إعطاء يجب

زيادة األنف ، سيالن ذلك: بعد ساعة 24 إلى تصل لمدة أو  irinotecanمن جرعة تلقيك أثناء التالية األعراض تواجه قد

أحياناً عليه  يطُلق (إسهال احمرار ، تعرق ، دامعة ، عيون  ، )العينمنتصف في سوداء دوائر (العين حدقة تقلص اللعاب ،

دواء ًيعطيك أن لطبيبك يمكن األعراض. هذه من أياً واجهت إذا طبيبك أخبر المعدة. في وتشنجات  ، )"المبكراإلسهال "اسم

األعراض.هذه عالج أو لمنع

. irinotecanلـ تلقيك من ساعة 24 من أكثر بعد  )''المتأخر اإلسهال  ``اسم أحياناً عليه يطُلق (شديداً إسهاالً أيضاً تواجه قد

والفشل والعدوى الجفاف إلى ويؤدي طويلة لفترة يستمر أن يمكن ألنه للحياة مهدداً اإلسهال من النوع هذا يكون أن يمكن

طبيبك أخبر . ء)األمعافي انسداد (األمعاء في انسداد من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر أخرى. ومشاكل الكلوي

أو  ؛ ء)الماحبوب (البول مدرات للسرطان. األخرى الكيميائي العالج أدوية التالية: األدوية من أياً تتناول كنت إذا والصيدلي

.)سينوكوتكوالس ، بيري الكس ، إكس كوريكتول ، في (سينا   أو  )دولكوالكس(بيساكوديل مثل المسهالت

المحتمل من متأخر. إسهال لديك كان إذا فعله عليك يجب ما حول طبيبك إلى تحدث  ، irinotecanبـ عالجك تبدأ أن قبل

إذا الفور على تناوله في البدء من تتمكن حتى اليد متناول في  )ديإيه إيموديوم (لوبراميد على بالحفاظ طبيبك يخبرك أن

اتباع من تأكد والليل. النهار طوال منتظمة فترات على لوبراميد بتناول طبيبك يخبرك أن المحتمل من متأخر. بإسهال أصبت

طبيبك سيخبرك لوبراميد. عبوة ملصق على المطبوعة التعليمات عن مختلفة هذه ستكون لوبراميد. ألخذ طبيبك تعليمات

من الكثير اشرب العالج. أثناء اإلسهال على للسيطرة تجنبها يجب التي واألطعمة تتناولها أن يجب التي األطعمة عن أيضاً

بعناية.الغذائي النظام هذا واتبع السوائل

واجهت إذا الفور على بطبيبك أيضاً اتصل العالج. أثناء اإلسهال من فيها تعاني التي األولى المرة في الفور على بطبيبك اتصل

الذي اإلسهال دموي أو أسود براز قشعريرة تهز  ؛ )فهرنهايتدرجة 100.4 من أعلى حرارة درجة (حمى التالية: األعراض من أياً

شيء. أي شرب من يمنعك الذي الشديد والقيء الغثيان أو اإلغماء. أو والدوخة الدوخة ساعة. 24 غضون في يتوقف ال

األمر.لزم إذا الحيوية المضادات أو بالسوائل يعالجك وقد بعناية طبيبك سيراقبك
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من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر العظم. نخاع ينتجها التي الدم خاليا عدد في انخفاضاً إرينوتيكان يسبب قد

تعالج كنت وإذا  )الجسمفي طبيعية مادة البيليروبين ، تكسير على القدرة انخفاض (جيلبرت متالزمة أو الدم في مرض

إذا اإلشعاع. من النوع بهذا عولجت أن لك سبق إذا أو   )الوركعظام بين الواقعة المنطقة (حوضك أو معدتك على باإلشعاع

في ضيق للعدوى ؛ أخرى عالمات أو سعال ، قشعريرة ، حمى ، الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت

العادية.غير الكدمات أو النزيف أو الشديد ، التعب ارتباك؛ شاحب؛ جلد دوخة؛ الراس؛ صداع سريعة قلب ضربات التنفس؛

لألرينوتيكان.جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.irinotecanعقار استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

األمعاء في يبدأ الذي السرطان (المستقيم أو القولون سرطان لعالج أخرى أدوية مع باالشتراك أو بمفرده إرينوتيكان يستخدم

وقف طريق عن يعمل وهو األول. توبويزوميراز مثبطات تسمى للورم المضادة األدوية من فئة إلى إرينوتيكان ينتمي . )الغليظة

السرطانية.الخاليا نمو

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

عادة الممرضة. أو الطبيب قبل من  )الوريدفي (الوريد طريق عن دقيقة 90 من أكثر إعطاؤه يتم سائل شكل على  Irinotecanيأتي

أو أسبوع مع  irinotecanتتلقى عندما أكثر أو أسبوع مع يتناوب زمني لجدول وفقاً األسبوع ، في واحدة مرة من أكثر إعطاؤه يتم ال

لك.بالنسبة أفضل بشكل سيعمل الذي الجدول طبيبك سيختار الدواء. تتلقى ال عندما أكثر

بـ عالجك أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد الجانبية. اآلثار بعض واجهت إذا جرعتك وتعديل عالجك تأخير إلى طبيبك يحتاج قد

irinotecan.

(أدوية أيضاً طبيبك يعطيك قد . irinotecanعقار من جرعة كل تتلقى أن قبل والقيء الغثيان لمنع دواء طبيبك يعطيك قد
األخرى.الجانبية اآلثار عالج أو لمنع أخرى  )أدوية

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

الدواءلهذا استخدامات هناك

الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث الخاليا. صغير الرئة سرطان لعالج أخرى أدوية مع أحياناً إرينوتيكان يستخدم

لحالتك.

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،irinotecanتلقي قبل

أخرى.أدوية أي أو سوربيتول أو إرينوتيكان تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر
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أسبوع لمدة الكيتوكونازول تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )نيزورال(كيتوكونازول تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

العالج.أثناء أو  irinotecanمع العالج تبدأ أن قبل واحد

تبدأ أن قبل أسبوعين لمدة المثقوب العرن نبتة تتناول أال يجب المثقوب. العرن نبتة تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

العالج.أثناء أو باإلرينوتيكان عالجك

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

مثل النوبات أدوية  ؛ )لوبيد(جمفبروزيل  ؛ )رياتاز(أتازانافير يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

(ريفابوتين  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين  ، )لومينال(الفينوباربيتال  ، )تيجريتولإبيتول ، كارباترول ، (كاربامازيبين
بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )وريفاتيرريفامات في ريماكتان ، ريفادين ، (وريفامبين  ؛ )ميكوبوتين

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو

السكر هضم على القدرة عدم (الفركتوز تحمل عدم به ؛ أصبت أن سبق أو السكري بمرض مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر

الكلى.أو الرئة أو الكبد أمراض أو  ؛ )الفاكهةفي الموجود الطبيعي

عقار تلقيك أثناء شريكك أو أنت تحمل أال يجب طفل. إلنجاب تخططين أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

irinotecan . لمنع فعالة وسيلة فاستخدم أنثى ، كنت إذا الدواء. هذا تلقي في البدء قبل سلبي حمل اختبار إجراء إلى ستحتاج

استخدام عليك فيجب حامال ً، يصبح أن لشريكك ويمكن ذكراً كنت إذا النهائية. الجرعة بعد أشهر 6 ولمدة العالج أثناء الحمل

أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت إذا النهائية. جرعتك بعد أشهر 3 ولمدة العالج أثناء  )ذكريواقي (الحمل لمنع فعالة وسيلة

الجنين.إرينوتيكان يؤذي قد بطبيبك. فاتصل  ، irinotecanعقار تلقي

النهائية.الجرعة بعد أيام 7 ولمدة  ، irinotecanحقنة تلقيك أثناء الثدي من ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

حقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث والنساء. الرجال عند الخصوبة من يقلل قد الدواء هذا أن تعلم أن يجب

irinotecan.

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

irinotecan.

جرعة. تلقي بعد األولى ساعة 24 الـ خالل خاصة رؤيتك ، على تؤثر أو بالدوار تصاب يجعلك قد  irinotecanأن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال

.irinotecanمع عالجك أثناء لقاحات أي تتلقى أن قبل طبيبك إلى تحدث

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

التعليمات هذه اتبع العالج. أثناء اإلسهال على السيطرة في للمساعدة اتباعه يجب خاص غذائي نظام عن طبيبك سيخبرك

بعناية.

الدواء.هذا تلقي أثناء فروت الجريب عصير وشرب فروت الجريب تناول حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تختفي:

غثيان

التقيؤ

إمساك
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الفمفي وتقرحات تورم

المعدةمن حرقة

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

الشعرتساقط

ضعف

النعاس

الظهرآالم وخاصة اآلالم

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

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

صدرألم

العينينأو الجلد اصفرار

المعدةفي انتفاخ

عاديغير أو متوقع غير بشكل الوزن زيادة

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين في تورم

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

معلومات توجد ال قلوبهم. أو أدمغتهم أو رئتهم أو أرجلهم في دموية بجلطات إرينوتيكان عقار تلقوا الذين األشخاص بعض أصيب

.irinotecanعقار تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث الدم. جلطات حدوث في تسبب  irinotecanكان إذا ما لمعرفة كافية

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

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

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد
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العدوىعالمات من وغيرها والسعال والقشعريرة والحمى الحلق التهاب

حاداسهال

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

®كامبتوسار

هناكأسماء

-11CPT
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