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إكسابيبيلونحقن
)lone) 'i ep ab '' ixكـ تنطق

هام:تحذير

جودة مدى لمعرفة معملية اختبارات إجراء طبيبك سيطلب كبدي. بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر

حقنة طبيبك يعطيك أال المحتمل فمن الكبد ، في مشاكل لديك أن االختبارات أظهرت إذا وأثناءه. العالج قبل الكبد عمل

ixabepilone وcapecitabine )Xeloda(  . خطيرة جانبية آثار في وكابسيتابين إكسابيبيلون حقن من بكل العالج يتسبب قد

الكبد.بأمراض المصابين األشخاص لدى الوفاة أو

.ixabepiloneحقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

ينتمي أخرى. بأدوية عالجه يمكن ال الذي الثدي سرطان لعالج  capecitabineمع باالشتراك أو بمفرده  Ixabepiloneحقن يستخدم

Ixabepilone  السرطانية.الخاليا قتل طريق عن يعمل الدقيقة. األنابيب مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

بواسطة  )الوريدفي (ساعات 3 عن تزيد لمدة الوريد في حقنه ويتم السوائل إلى يضاف كمسحوق  Ixabepiloneحقن يأتي

أسابيع.3 كل مرة حقنها يتم ما عادة ممرضة. أو طبيب

عالج أو لمنع أخرى أدوية طبيبك سيعطيك الجانبية. اآلثار بعض واجهت إذا جرعتك وتعديل عالجك تأخير إلى طبيبك يحتاج قد

أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد . ixabepiloneحقن من جرعة كل تلقي من واحدة ساعة حوالي قبل الجانبية اآلثار بعض

.ixabepiloneبحقن عالجك

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

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن
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اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،ixabepiloneحقن تلقي قبل

الخروع زيت ( EL Cremophorأو أخرى ، أدوية أي أو  ، ixabepiloneتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

إذا الصيدلي أو طبيبك اسأل . )تاكسول(باكليتاكسيل مثل  EL Cremophorعلى تحتوي التي األدوية أو  ، )إيثيلاألوكسي متعدد

.EL Cremophorعلى يحتوي تجاهه حساسية لديك الذي الدواء كان إذا ما تعرف ال كنت

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

 )بياكسين(كالريثروميسين مثل الحيوية المضادات بعض يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو مؤخراً تناولتها
(وفوريكونازول  ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )سبورانوكس(إيتراكونازول مثل الفطريات مضادات بعض  ؛ )كيتيك(وتيليثروميسين

 ، Tab-Ery ، (Erythrocinاالريثروميسين  ؛ )ديكسباكديكادرون ، (ديكساميثازون  ؛ )ريسكريبتور(ديالفيردين  ؛ )فيفند

Mycin-E ، EES( فلوكونازول  ؛)تيجريتولإبيتول ، كارباترول ، (كاربامازيبين مثل للنوبات األدوية بعض  ؛ )ديفلوكان( ، 

فيروس لعالج المستخدمة البروتيني األنزيم مثبطات نيفازودون.  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين  ، )لومينال(الفينوباربيتال

 ،  )Crixivan( ، atazanavir )Reyataz( ، amprenavir )Agenerase( indinavirمثل )(HIVالبشرية المناعة نقص

ريفادين ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )إنفيراس(وساكوينافير  ، )فيراسبت(نلفينافير  ، )كاليترافي نورفير ، (ريتونافير

تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )تاركافي فيريالن ، إيسوبتين ، كوفرا ، كاالن ، (وفيراباميل  ؛ )وريفاتيرريفامات في ريماكتان ،

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات

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

أو يديك في وخزاً أو حرقة أو خدراً تسبب حالة أي به ؛ أصبت أن سبق أو السكري بمرض مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر

القلب.مرض أو قدميك ؛

. ixabepiloneحقنة تلقيك أثناء حامالً تصبحي أال يجب الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

فاتصل  ، ixabepiloneحقنة تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا ستناسبك. التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث

الجنين. Ixabepiloneحقن يؤذي قد بطبيبك.

كيف تعرف حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال نعسان. يجعلك وقد الكحول على يحتوي  ixabepiloneحقن أن تعلم أن يجب

أو تفكيرك على تؤثر قد التي األدوية أو الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام حول طبيبك إلى تحدث عليك. الدواء هذا يؤثر

.ixabepiloneبحقن عالجك أثناء حكمك

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير تشرب ال

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

الراسصداع

الشعرتساقط

الجلدداكن أو قشاري

األظافرأو القدمين أظافر في مشاكل

القدمينوباطن األحمر والكفين العطاء ،

الحلقأو الفم في أو الشفة على تقرحات
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الطعامتذوق صعوبة

دامعةعيون

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

المعدةمن حرقة

غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك

المعدةفي آالم

العظامأو العضالت أو المفاصل آالم

ارتباك

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

ضعف

تعب

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:

القدمينأو اليدين في وخز أو حرقان أو خدر

التنفسفي صعوبة

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

الصدرأعلى أو الرقبة أو الوجه في مفاجئ احمرار

اللسانأو الحلق أو الوجه في مفاجئ انتفاخ

القلبضربات

دوخة

ضعف

ضيقأو الصدر في ألم

الوزنفي عادية غير زيادة

)أكثرأو فهرنهايت درجة 100.5 (حمى

قشعريرة

سعال

التبولعند ألم أو حرقان
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الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Ixabepiloneحقن 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

عضليألم

تعب

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

®إكسمبرا

2010/01/09- 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

a608042.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov4/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

