
للمريضمعلومات العبوة: نشرة

قبلما مرحلة في التسريب   /الحقنلمحلول ومذيب مسحوق مل ،   /دوليةوحدة مليون 13 جرانوسيت

مملوءةمحقنة

المسبقالتسريب   /الحقنلمحلول ومذيب مسحوق مل ،   /دوليةوحدة مليون 34 جرانوسيت
مملوءةمحقنة

لينوجراستيم

مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة

أخرىمرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ  •

الصيدليأو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة أي لديك كان إذا  •

هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم  •

أعراضكنفس

محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي عليك ظهرت إذا  •

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير

:النشرةهذه في هو ما

استخدامهادواعي هي وما  Granocyteهي ما 1.

Granocyteتناول قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

جرانوسيتتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Granocyteتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهادواعي هي وما  Granocyteهي ما 1.

)النشرةهذه في  Granocyteتسمى (التسريب   /للحقنومذيب مسحوق  ، Granocyteهو بك الخاص الدواء اسم
السيتوكينات.تسمى األدوية من مجموعة إلى ينتمي هذا . lenograstimيسمى دواء على  Granocyteتحتوي .

العدوى.تقاوم التي الدم خاليا من المزيد إنتاج على جسمك مساعدة خالل من  Granocyteتعمل

العظام.نخاع في هذه الدم خاليا تصنيع يتم  •

."الجذعيةالدم خاليا "تسمى الخاليا من المزيد إنتاج على العظم نخاع الحبيبية الخاليا تحفز  •
كامل.بشكل تعمل دم خاليا إلى الفتية الدم خاليا تحويل في يساعد ثم  •

العدالت العدالت. تسمى التي البيضاء الدم خاليا من المزيد إنتاج في الخصوص وجه على يساعد  •

االلتهابات.مكافحة في مهمة

:Granocyteيستخدم

بعض تؤثر  )العدالتقلة يسمى (جداً منخفضاً لديك البيضاء الدم خاليا مستوى كان إذا السرطان ، عالج بعد•

خالياك عدد من يقلل أن يمكن هذا العظام. نخاع على  )"الكيميائيالعالج "أيضاً وتسمى (السرطان عالجات

من المزيد إنتاج من جسمك يتمكن حتى يستمر . "العدالتقلة "ويسمى العدالت على خاص بشكل يؤثر البيضاء.

تكون أن يمكن بالعدوى. تصاب أن األسهل من يكون العدالت من قليل عدد لديك يكون عندما البيضاء. الدم خاليا

مستويات فيه لديك يكون الذي الوقت تقليل في  Granocyteستساعد للغاية. خطيرة األحيان بعض في هذه

جديدة.بيضاء دم خاليا تكوين على جسمك تشجيع طريق عن بذلك يقوم الخاليا. من منخفضة

TITLE - LENOGRASTIM / GRANOCYTE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-lenograstim-granocyte-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1577.pdf


)"التعبئة"تسمى (بك الخاصة الجذعية الدم خاليا زيادة إلى تحتاج عندما•
يمكن . "التعبئة"يسمى هذا الجذعية. الدم خاليا إنتاج على العظم نخاع لتحفيز  Granocyteاستخدام يمكن

باستخدام وتجُمع دمك من الجذعية الدم خاليا تسُحب الكيميائي. العالج بعد ربما أو بمفرده هذا يحدث أن

نقل.عملية في إليك وإعادتها الجذعية الدم خاليا تخزين ذلك بعد يمكن خاصة. آلة

الجذعيةالدم خاليا زرع أو العظام نخاع زرع بعد•
الكيميائي العالج من عالية جرعة أوال ًإعطاؤك يتم جذعية ، دم خاليا زرع أو عظمي نخاع زرع عملية إجراء عند

الدم خاليا زرع أو العظم نخاع زرع عملية إجراء يتم ثم المريضة. خالياك لقتل هذا بالكامل. الجسم تشعيع أو

جديدة دم خاليا إنتاج في ليبدأ الوقت بعض الجديد العظم نخاع سيستغرق دم. نقل عملية هيئة على الجذعية

البيضاء الدم خاليا تعافي تسريع على جسمك  Granocyteستساعد . ء)البيضاالدم خاليا ذلك في بما (

الجديدة.

الجذعيةالدم بخاليا التبرع تريد عندما•
دم خاليا إنتاج على العظم نخاع يشجعون هنا األصحاء. المتبرعين في  Granocyteاستخدام أيضاً يمكن

الدم بخاليا التبرع ذلك بعد األصحاء المتبرعين لهؤالء يمكن أعاله. انظر - التعبئة يسمى هذا إضافية. جذعية

يحتاجها.لمن الجذعية

عامين.عن أعمارهم تزيد الذين واألطفال والمراهقين البالغين في  Granocyteاستخدام يمكن

تتناول ال  Granocyteتناول قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.
Granocyte:

القسمفي المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو  lenograstimمن حساسية لديك كان إذا  •

الشفتين ، في تورم التنفس ، أو البلع في مشاكل جلدي ، طفح تشمل: التحسسي الفعل رد عالمات . )6

اللسان.أو الحلق الوجه ،

إذا جرانوسيت لديك يكون أن يمكن ذلك ، ومع . "الشوكيالنخاع سرطان "يسمى السرطان من نوع لديك كان إذا  •

عاماً.55 من أكثر عمرك كان إذا الحاالت ، بعض في  "الحادالنخاعي الدم بسرطان "حديثاً تشخيصك تم

اليوم.نفس في للسرطان الكيميائي للعالج تخضع كنت إذا  •

قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث متأكداً ، تكن لم إذا عليك. ينطبق سبق مما أي كان إذا الدواء هذا تتناول ال

.Granocyteإعطائك

واإلحتياطاتالمحاذير
الدواء:هذا تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

الكبد.أو الكلى في مشاكل أو االلتهابات أو الحساسية وخاصة مرض ، أي مضى وقت أي في لديك كان إذا  •

المنجلية.الخاليا أزمة الحبيبية الخاليا تسبب أن المحتمل من حيث المنجلية الخاليا صفات أو المنجلي الدم فقر مرض من تعاني كنت إذا  •

كنت:إذا  ، Granocyteعالج أثناء الفور على طبيبك أخبر فضلك من

أنك الحظت أو البني البول لون أو البول في دم ظهور أو كاحليك ، أو وجهك في انتفاخ من تعانين  •

المعتادمن أقل تتبول

.Granocyteعلى الحصول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث عليك ، ينطبق هذا كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا

في دموية بجلطات أصيبوا قد المرضى بعض ألن إضافية بمراقبة طبيبك يوصي قد  ، lenograstimبـ العالج أثناء

.)"المحتملةالجانبية اآلثار "4 القسم أيضاً انظر (والشرايين األوردة

في  )الجسمإلى القلب من الدم ينقل الذي الكبير الدموي الوعاء (األورطي الشريان التهاب عن اإلبالغ تم

البطن وآالم الحمى األعراض تشمل أن يمكن األصحاء. والمتبرعين السرطان مرضى لدى نادرة حاالت

األعراض.هذه واجهت إذا طبيبك أخبر االلتهاب. عالمات وزيادة الظهر وآالم بالضيق والشعور
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والمراهقوناألطفال
الدواء:هذا تناول قبل طبيبك إلى تحدث

عمرك وكان  "الحادالليمفاوي الدم ابيضاض "يسمى السرطان من بنوع مصابين طفلك أو أنت كنت إذا  ▪

عاماً.18 من أقل طفلك أو أنت

Granocyteو األخرى األدوية
يتم التي األدوية ذلك ويشمل أخرى. أدوية أي مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

العشبية.األدوية ذلك في بما طبية ، وصفة بدون عليها الحصول

أو الوارفارين مثل (للتجلط مضاداً عالجاً تتلقى وكنت بك الخاصة الجذعية الدم بخاليا التبرع في ترغب كنت إذا

أن تعرف كنت إذا أيضاً أخبرهم الحبيبية. بالخلية البدء قبل ذلك يعرف الطبيب أن من فتأكد  ، )الهيبارين

الدم.تخثر في أخرى مشاكل أي لديك

بدء قبل ساعة 24 من الفترة خالل  Granocyteتستخدم فال للسرطان ، مضاداً كيميائياً عالجاً تلقيت إذا

العالج.انتهاء بعد ساعة 24 إلى العالج

والرضاعةالحمل
كنت إذا ذلك. بضرورة طبيبك يخبرك لم ما مرضعة أو حامال ًتصبحين قد أو حامال ً، كنت إذا الدواء هذا تأخذي ال

قبل المشورة على للحصول طبيبك اسألي طفل ، إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين مرضعة ، أو حامال ً

الطبيعية.الرضاعة في أو الحوامل النساء في  Granocyteاختبار يتم لم الدواء. هذا تناول

الماكناتواستعمال السياقة
تؤثر كيف لترى انتظر معروف. غير األدوات أو اآلالت استخدام أو القيادة على القدرة على  Granocyteتأثير إن

اآلالت.أو األدوات استخدام أو القيادة قبل عليك الحبيبية الخاليا

أالنين.فينيل على  Granocyteتحتوي

قنينة.كل في  )التركيبإعادة بعد مل   /ملغ10 (أالنين فينيل ملغ 10 على الدواء هذا يحتوي

نادر وراثي اضطراب وهو  ، )(PKUكيتون الفينيل بيلة من تعاني كنت إذا ضاراً أالنين الفينيل يكون قد

صحيح.بشكل إزالته يستطيع ال الجسم ألن أالنين الفينيل فيه يتراكم

الصوديومعلى  Granocyteتحتوي

."الصوديوممن خال ٍ"أساسي بشكل يعني وهذا قنينة ، لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على الدواء هذا يحتوي

جرانوسيتتأخذ كيف 3.

من إعطاؤه يتم ما عادة الدم. أمراض أو األورام طب في متخصص مركز إشراف تحت  Granocyteإعطاء يجب

التسريب.أو الحقن طريق عن إعطاؤه يتم صيدلي. أو ممرضة أو طبيب قبل

كيفية حول أسئلة أي لديك كان إذا ألنفسهم. الحقن إعطاء كيفية المرضى بعض تعليم تم ذلك ، ومع

الصيدلي.أو ممرضتك أو طبيبك إلى تحدث الدواء ، هذا إعطاء

Granocyteإعطاء يتم كم
 Granocyteمقدار حول أسئلة أي لديك كانت أو  Granocyteعلى حصولك سبب من متأكداً تكن لم إذا

الصيدلي.أو ممرضتك أو طبيبك إلى فتحدث لك ، إعطاؤه يتم الذي
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ذلكبعد الجذعية الدم خاليا لتعبئة أو الكيميائي العالج أو العظمي النخاع زراعة بعد
الكيميائيالعالج

باستخدام هذا حساب يتم جسمك. سطح مساحة على اعتماداً إياه ، يعطيك الذي المقدار طبيبك سيحدد  •

وهوالمربع ، بالمتر يقاس وطولك. وزنك
2

"م"كـ مكتوب
سطح مساحة من مربع متر لكل  )ميكروغرام19.2MIU ) 150 هي  Granocyteمن المعتادة الجرعة  •

"البالغين عند نفسها هي والمراهقين سنتين من األكبر األطفال عند الجرعة يوم. كل الجسم
يوما28ً إلى تصل لمدة إعطاؤك يتم قد . Granocyteعلى فيها تحصل التي األيام عدد طبيبك سيقرر  •

جمع بموعد طبيبك سيخبرك الكيميائي ، العالج بعد الجذعية الدم خاليا لتعبئة  Granocyteإعطاء عند  •

الجذعيةالدم خاليا

وحده Granocyteباستخدام الجذعية الدم خاليا لتعبئة
وزنك.حسب إياه ، يعطيك الذي المقدار طبيبك سيحدد  •

يوم. كل الجسم وزن من كيلوغرام لكل  )ميكروغرام1.28MIU ) 10 هي  Granocyteمن المعتادة الجرعة  •

"البالغين عند نفسها هي والمراهقين سنتين من األكبر األطفال عند الجرعة
أيام6 إلى 4 لمدة الجلد تحت كحقنة  Granocyteإعطاؤك سيتم  •

أيام.7 إلى 5 بعد الجذعية الدم خاليا جمع سيتم  •

يمكن مربع. متر 0.7 إلى لديهم الجسم سطح مساحة تصل الذين المرضى في مل   /دوليةوحدة مليون 13 جرانوسيت استخدام يمكن

مربع.متر 1.8 إلى لديهم الجسم سطح مساحة تصل الذين المرضى في مل   /دوليةوحدة مليون 34 جرانوسيت استخدام

ينبغيمما أكثر جرانوسيت تناولت إذا
األدوية. من الكثير يعطيك أن المرجح غير فمن صيدلي ، أو ممرضة أو طبيب قبل من الدواء هذا إعطاؤك تم إذا

على حصولك سبب من متأكد غير كنت إذا عما دائماً اسأل الجرعة. من والتحقق تقدمك بمراقبة سيقومون

الدواء.من جرعة

الدواء علبة خذ الفور. على المستشفى إلى اذهب أو الطبيب أخبر الجرانوسيت ، من الكثير نفسك أعطيت إذا

الكثير. لديك كان إذا خاص بشكل سيئة جانبية آثار على تحصل قد تناولته. ما الطبيب يعرف حتى هذا معك.

والعظام.العضالت آالم هي تواجهها قد التي احتماال ًاألكثر المشكلة

جرانوسيتتناول نسيت إذا
فعله.عليك يجب بما سيخبرك الذي طبيبك إلى دائماً تحدث نسيتها. حقنة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال

الدمتحاليل

هذه ستتحقق منتظمة. دم فحوصات إجراء إلى سيحتاجون الدواء. لهذا تناولك أثناء مراقبتك إلى الطبيب يحتاج

.)الدمويةوالصفائح الحمراء الدم وخاليا األخرى البيضاء الدم وخاليا العدالت (المختلفة الدم خاليا مستوى من

جرانوسيت. وجود أثناء تغييرات آخرين أطباء قبل من إجراؤها يتم قد التي األخرى الدم اختبارات تظهر أن يمكن

خاليا عدد يرتفع قد جرانوسيت. من تعاني أنك الطبيب تخبر أن المهم فمن دم ، لفحوصات ستخضع كنت إذا

ما عادة اإلنزيم. مستويات في زيادة هناك تكون وقد الدموية الصفائح عدد ينخفض   وقد لديك ، البيضاء الدم

أن المهم فمن دم ، لفحوصات ستخضع كنت إذا جرانوسيت. تناول عن التوقف بعد التغييرات هذه تتحسن

جرانوسيت.من تعاني بأنك الطبيب تخبر

الجانبية اآلثار 4. الصيدلي. أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملة

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل
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األصحاء:والمتبرعين السرطان لمرضى

إذا:الفور على طبيبك وأخبر  Granocyteتناول عن توقف
الطحال. حجم زيادة على عالمات هذه تكون قد األيسر. كتفك أو بطنك من العلوي األيسر الجانب في ألم  •

إلى جداً النادرة الجانبية اآلثار أحد يؤدي قد ولكن الطحال تضخم يسمى الشائعة الجانبية اآلثار أحد هو هذا

الطحال.انقسام

الحياة. يهدد مفاجئ فعل رد هو هذا . "الحساسيةصدمة "يسمى للغاية خطير تحسسي فعل رد لديك  •

جدا.نادر جانبي عرض هو هذا الوجه. تورم أو التنفس وصعوبة والضعف باإلغماء الشعور العالمات تشمل

تكون أن يمكن بسهولة. أنفاسك تنفث قد أو والحمى السعال العالمات تشمل التنفس. في مشاكل لديك  •

جداً.نادر جانبي عرض وهو  )(ARDSالحادة التنفسية الضائقة لمتالزمة عالمات هذه

الذي االنتفاخ أو التورم التالية: الجانبية األعراض من مجموعة أو التالية الجانبية األعراض من أي لديك  •

باالمتالء ، والشعور البطن وانتفاخ التنفس ، في وصعوبة تكراراً ، أقل بشكل الماء مرور مع يترافق قد

غير لحالة أعراض هذه تكون قد سريع. بشكل عام بشكل األعراض هذه تتطور بالتعب. العام والشعور

تؤدي والتي  "الشعريالتسرب متالزمة "تسمى  )شخص100 كل من 1 إلى يصل ما على تؤثر قد (شائعة

عاجلة.طبية عناية إلى وتحتاج جسمك إلى الصغيرة الدموية األوعية من الدم تسرب إلى

جرانوسيت. تلقوا الذين المرضى في الكلى إصابة شوهدت . )الكلىكبيبات التهاب (الكلى في إصابة لديك  •

أو بني لون أو بولك في دم أو كاحليك أو وجهك في انتفاخ من تعاني كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل

المعتاد.من أقل تبول أنك الحظت

التالية:الجانبية اآلثار من أي لديك كان إذا يمكن ما بأسرع الصيدلي أو الطبيب أخبر

:)أشخاص10 كل من 1 من أكثر لدى تظهر قد (جداشائعة جانبية أعراض
الشعور أو   /ووالحمى ، والصداع ، والذراعين ، والساقين والظهر والمفاصل والعضالت العظام في آالم  •

العادية.المسكنات باستخدام األلم على السيطرة يمكن ذلك ، حدث إذا . )الغثيان(بالغثيان

أي عادة تتطلب ال والتي الكبد ، بوظيفة المتعلقة تلك ذلك في بما الدم اختبارات في المؤقتة التغييرات  •

الدواء.توقف بعد طبيعتها إلى وتعود إضافية احتياطات

يرتفع قد الحمراء. الدم خاليا في االنخفاض بسبب إنه بالتعب. تشعر قد الجذعية الدم بخاليا التبرع بعد  •

الصفائح عدد في انخفاض أيضاً لديك يكون قد الزمن. من قصيرة لفترة لديك البيضاء الدم خاليا عدد

المعتاد.من أكبر بسهولة بالكدمات تصاب أو تنزف يجعلك قد مما الدموية

:)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (الشائعةالجانبية اآلثار
الحقن.موقع في تفاعل  •

البطنآالم ذلك في بما العامة واآلالم األوجاع  •

:)شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعةغير جانبية أعراض
.)الدمنفث (الدم سعال  •

:)شخص1000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (نادر
.)رئوينزيف (الرئة من نزيف  •
2.القسم انظر  ، )الجسمإلى القلب من الدم ينقل الذي الكبير الدموي الوعاء (األورطي الشريان التهاب  •

:)شخص10000 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (جدانادرة جانبية اعراض
رقبتك أو وجهك وأحياناً ساقيك أو ذراعيك على المرتفعة المناطق البرقوق ، لون مثل الجلد مشاكل  •

وبالحمى مصحوبة مرتفعة حمراء كتل أيضاً هناك تكون قد . )"سويت"لمتالزمة عالمات (بالحمى مصحوباً
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أو الساقين على المرتفعة الحمراء الكدمات مثل أخرى جلدية مشاكل أيضاً ، . )ليلمتالزمة عالمات (الصداع

المفاصل.وآالم الحمى مع الجسم تقرحات

الشفتين في وتورم والتنفس البلع في ومشاكل جلدي طفح ظهور العالمات تشمل تحسسي. فعل رد  •

اللسان.أو والحلق والوجه

:)المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروفغير
.)التفاعليالبروتين زيادة مثل (التهاب وجود إلى الدم فحص نتائج تشير  ▪
والشرايين.األوردة في دموية جلطات تكون -

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

.)أدناهالتفاصيل انظر (مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة
الصفراء: البطاقة مخطط موقع - المتحدة المملكة

yellowcard/www.mhra.gov.uk.

الفاكس:6764971 ؛ 1 353 +الهاتف:  ؛ 2Dublin  -IRL، Terrace Earlsfort، Pharmacovigilance HPRA - أيرلندا

اآلثار عن اإلبالغ خالل من . medsafety@hpra.ieاإللكتروني: البريد ؛ www.hpra.ieاإللكتروني: الموقع 6762517. 1 353  +

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ،

Granocyteتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

. )(EXPالصالحية انتهاء تاريخ بعد المحلول لمجموعة والمذيب  Granocyteمسحوق أجزاء من جزء أي تستخدم ال

ملصق وعلى البثرة رقائق ورق على الخارجية ، الكرتون علبة على مدون  Granocyteمسحوق صالحية انتهاء تاريخ

المعبأة الماء حقنة ملصق على مكتوب  )للحقنماء (المذيب صالحية انتهاء تاريخ . Granocyteمن قنينة كل

مسبقاً.

ال الشهر. نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء تاريخ يشير

تجمد.ال مئوية. درجة 30 فوق التخزين يجوز

أو تكوينه المعاد المحلول تخزين يمكنك األمر ، لزم إذا الفوري. باالستخدام يوصى التخفيف أو التركيب إعادة بعد

.)الثالجةفي (مئوية درجات -8 مئوية درجة 2 عند ساعة 24 إلى تصل لمدة المخفف

من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي األدوية

ماذا على أخرى ومعلومات العبوة محتويات 6.
Granocyteتحتوي

مل لكل  )ميكروغرام105 يعادل ما (دولية وحدة مليون  CSF( 13.4-lenograstim )rHuGهي الفعالة المادة  •

التركيب.إعادة بعد

مل لكل  )ميكروغرام263 يعادل ما (دولية وحدة مليون  CSF( 33.6-lenograstim )rHuGهي الفعالة المادة  •

التركيب.إعادة بعد

بولي  ، )(E421مانيتول ميثيونين ، أالنين ، فينيل أرجينين ، هي المسحوق في األخرى المكونات  •

المخفف.الهيدروكلوريك وحمض 20 سوربات

أالنينفينيل معروفاً: تأثيراً أو تأثيراً لها أن المعروف السواغ

للحقنماء هو المحلول تكوين إلعادة المستخدم المذيب  •

العبواتمحتويات هي وما  Granocyteتبدو كيف
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.ً]مسبقامملوءة محقنة في التسريب   /الحقنلمحلول ومذيب مسحوق [شكل على  Granocyteتقديم يتم

(التكوين إلعادة الملونة الكبيرة الكريمة (بإبرتين مسبقاً مملوءة محقنة في المذيب من مل 1  +قنينة في مسحوق
))جم26 (لإلعطاء األصغر اللون بنية واألخرى  )جم19

في مسحوق  .]التسريب  /الحقنلمحلول ومذيب مسحوق [شكل على  Granocyteتقديم يتم

)فقطالمتحدة المملكة سوق (أمبولةفي المذيب من مل 1  +قارورة

يتم ال قد 5. أو 1 من بأحجام عبوات في متاح جرانوسيت

العلبأحجام جميع تسويق

المملكة  التسويقترخيص صاحب

المتحدة

London، Green Turnham، Road 

Flanders، House Mulliner، Ltd UK 

Pharma Chugai
NN. 1W4

أيرلندا

SAS France Pharma Chugai
 92042Défense La-8 100 /101فرانكلين جولة

Boieldieu Quartier
 CEDEXديفانس ال باريس

فرنسا

الصانع
France  -Cedex  -Alfort-Maisons  94702BP40، Jaurès-Jean rue ، 180Alfort-Maisons de Usine، 

INDUSTRIE WINTHROP SANOFI

األسماء تحت األوروبية االقتصادية المنطقة في األعضاء الدول في به مصرح الطبي المنتج هذا
التالية:

األوروبية: االقتصادية المنطقة في األعضاء الدول جميع

وميلوستيمجرانوسيت إيطاليا: جرانوسيت

التسويق:ترخيص لصاحب المحلي بالممثل االتصال يرجى الدواء ، هذا حول معلومات أي على للحصول

 NN 1W4 London، Green Turnham، Road Flanders، House Mulliner، Ltd UK Pharma- وأيرلندا المتحدة المملكة

Chugai.

2020.نوفمبر في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم
> ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

فقط:الصحية الرعاية في المتخصصين أو الطبيين لألخصائيين مخصصة التالية المعلومات

في المتخصصين أو الطبيين للمهنيين معه والتعامل الطبي المنتج تحضير حول عملية معلومات
الصحيةالرعاية

فقط.واحدة بجرعة لالستخدام هي جرانوسيت قوارير

فقط.الفردي لالستخدام هي بالمذيب مسبقاً المعبأة الحقنة فإن الجرثومي ، للتلوث المحتملة المخاطر ضوء في

10من 7 صفحةمؤتمن2020نوفمبر - معتمد



 Granocyteالوريد في أو الجلد تحت .لالستخدام

تكوينهالمعاد المحلول تحضير

G.19إبرة باستخدام  Granocyteقارورة إلى مسبقاً مملوءة واحدة حقنة من لالستخراج القابلة المحتويات معقم بشكل أضف

تماما.يذوب حتى برفق تحريك•

بقوة.ترج ال•

الجزيئات.من وخالياً شفافاً تكوينه المعاد المحلول يبدو•

G.19إبرة باستخدام القارورة من تكوينه المعاد المحلول من المطلوب الحجم اسحب

G.26إبرة باستخدام الجلد تحت الحقن طريق عن الفور على يعطى•

التركيب.إعادة بعد  Granocyteتخفيف يجب الوريد ، في االستخدام حالة في

Granocyteتخفيفها عند للحقن االستخدام الشائعة اإلدارة مجموعات مع :متوافق
)الزجاجيةوالزجاجات كلورايد فينيل البولي أكياس (0.9٪ ملحي محلول في•
)زجاجيةقوارير (5٪ دكستروز محلول في أو•

 /دوليةوحدة مليون 0.26 من أقل نهائي تركيز إلى مل   /دوليةوحدة مليون 13 جرانوسيت بتخفيف ينصح ال
دوليةوحدة مليون 13 تكوينه المعاد جرانوسيت من واحدة قنينة تخفيف عدم يجب . )مل  /ميكروغرام2 (مل 

الظروفمن ظرف أي تحت مل 50 من أكثر في مل   /

  /دوليةوحدة مليون 0.32 من أقل نهائي تركيز إلى مل   /دوليةوحدة مليون 34 جرانوسيت بتخفيف ينصح ال

دوليةوحدة مليون 34 تكوينه المعاد جرانوسيت من واحدة قنينة تخفيف عدم يجب . )مل  /ميكروغرام2.5 (مل

الظروف.من ظرف أي تحت مل 100 من أكثر في مل   /

المحليةللمواصفات وفقاً نفايات مادة أو مستخدم غير محلول   /منتجأي من التخلص يجب
المتطلبات

Limited. UK Pharma Chugai  لشركة والنشر الطبع حقوق هو النشرة هذه نص

Limited. © UK Pharma Chugai  لشركة تجارية عالمة هيGranocyte ™

 )الداخليالمطاط إدراج ذلك في بما (رأس غطاء ج:
سدادةب:

المكبسج:

اإلبرةغمد : Dمن: تتكون صلبة فردية عبوات في محمية اإلبر

)اللونبني أو كريمي لون (ملون غطاء ه:

 :Fاإلبرةمحور
 :Gإبرةطرف

1التخطيطي الرسم

وأزل البثرة من القارورة أخرج

من البالستيكي الغطاء

القارورة.

7التخطيطي الرسم

متصلة والمحقنة اإلبرة إبقاء مع

رأساً القارورة اقلب بالقارورة ،

عقب.على

للقارورة المطاطية السدادة نظف

معقم.كحولي بمنديل

من التأكد مع جزئياً اإلبرة اسحب

امسك المحلول. في طرفها وجود

واسحب والمحقنة ، اإلبرة محور

للرسمببطء المكبس
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المحقنة.في الحل كل اإلمكان قدر

8البياني الرسم2البياني الرسم

مسبقاً المعبأة المحقنة بإزالة قم

الغطاء ذات إحداهما (واإلبرتين

واألخرى  )جم19 (الملون الكريمي

البنيباللون

البثرة.من  ))جم26 (ملون غطاء

فقاعات عن بحثاً المحقنة افحص

في الفقاعات كانت إذا هواء.

بشكل المحقنة أمسك المحقنة ،

جانب على واضغط مستقيم

في الفقاعات تطفو حتى المحقنة

األعلى.

بالمكبس.للخارج الفقاعات ادفع

9البياني الرسم3التخطيطي الرسم

المحقنة من الغطاء بفك قم

وإزالته.

الجزء يصطف حتى المكبس ادفع

عالمة مع السدادة من العلوي

(تحتاجه مما التالية األكبر الحجم
مل0.1 في

إذا المثال ، سبيل على . )الزيادات

بدفع فقم مل ، 0.8 إلى بحاجة كنت

مل0.9 عالمة إلى المكبس

10البياني الرسم4التخطيطي الرسم

اللون ذات اإلبرة عبوة بإحكام أمسك

بلف قم الطرفين. كال من الكريمي

اتجاه في (الكريمي اللون ذو   الغطاء

عقارب اتجاه عكس أو الساعة عقارب

واسحبه. )الساعة

بلف قم ثم اإلبرة ، غمد أمسك

المحقنة.على اإلبرة محور

مستقيم وضع في القارورة اقلب

القارورة. في بالكامل اإلبرة وادفع

بفك وقم اإلبرة ، محور امسك

القارورة.في اإلبرة وترك المحقنة

ذات اإلبرة عبوة بإحكام أمسك

قم الطرفين. كال من البني اللون

اتجاه في (اللون البني الغطاء بلف

اتجاه عكس أو الساعة عقارب

أمسك واسحبه.  )الساعةعقارب

اإلبرة محور بلف قم ثم اإلبرة ، غمد

المحقنة.على

اإلبرة.غمد بإزالة قم

11التخطيطي الرسم5التخطيطي الرسم

بالقارورة احتفظ اإلبرة. غمد بإزالة قم

عبر اإلبرة وادفع مستو ، سطح على

قضيب ادفع ثم المطاطية السدادة

في المذيب لحقن ببطء المكبس

القارورة.

فقاعات عن بحثاً المحقنة افحص

في الفقاعات كانت إذا هواء.

بشكل المحقنة أمسك المحقنة ،

جانب على واضغط مستقيم

إلى الفقاعات تطفو حتى المحقنة

األعلى.

بالمكبس.للخارج الفقاعات ادفع

مستوى اضبط األمر ، لزم إذا

إدارته.تريد الذي الصوت
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لإلدارة. اآلن جاهز جرانوسيت6التخطيطي الرسم

الحقن طريق عن الفور على يعطى

الجلد.تحت

المسحوق يذوب حتى برفق حركي

بقوة.ترج ال تماماً.

تحت الحقن مواقع موقع
الجلد

االدارة.

خلفأمامي
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