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بشحمي أمفوتريسين

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

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -

طبيبك.اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا -

مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن طبيبك. مع تحدث جانبية ، أعراض أي عليك ظهرت إذا -

4.القسم انظر النشرة. هذه في

النشرةهذه في هو ما
.1

.2

.3

.4

.5

.6

استخدامهدواعي هي وما  AmBisomeهو ما

AmBisomeإعطاؤك يتم أن قبل معرفته إلى تحتاج ما
AmBisomeاستخدام كيفية
المحتملةالجانبية اآلثار

AmBisomeتخزين كيفية
أخرىومعلومات العبوة محتوى

استخدامهدواعي هي وما  AmBisomeهو ما 1.

ب.األمفوتيريسين هو  AmBisomeفي النشط العنصر AmBisomeللفطريات مضاد حيوي مضاد .هو

ممرضة.أو طبيب قبل من المستشفى في  )بالتنقيط(الوريد في تسريبشكل على  AmBisomeإعطاء يتم

الفطريات:تسببها التي الخطيرة االلتهابات لعالج  AmBisomeيستخدم

العميقة.الجسم أعضاء من أكثر أو لواحد الفطرية االلتهابات-

العدالتوقلة الحرارة درجة ارتفاع أمن يعانون الذين المرضى في بهاالمشتبه الفطرية االلتهابات-
مكافحة في مهمة هذه العدالت. تسمى التي البيضاء الدم خاليا عدد انخفاض هي العدالت قلة .

السرطان.لعالجات الجانبية اآلثار من العدالت قلة تكون أن يمكن االلتهابات.

أو البكتيريا بسبب ليست الحمى أن من طبيبك سيتحقق  ، AmBisomeإعطاؤك يتم أن قبل

التي الحمى بالفعل. الحيوية المضادات من أكثر أو واحد لديك يكون أن المحتمل من الفيروسات.

خالل من ذلك تأكيد الصعب من ذلك ، ومع فطرية. عدوى بسبب تكون قد العالج من بالرغم تستمر

الحالية.االختبارات

طفيلي.يسببه مرض وهو ، الحشويالليشمانيات داء-

AmBisomeإعطاؤك يتم أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

األولعالجك قبل
30 حوالي ذلك بعد سينتظرون . AmBisomeمن صغيرة كمية طبيبك يعطيك قد األول ، عالجك قبل

الكاملة.الجرعة ضخ مواصلة قبل تحسسي ، فعل رد لديك كان إذا ما لمعرفة دقيقة

TITLE - LIPOSOMAL AMPHOTERICIN B / AMBISOME MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-liposomal-amphotericin-b-ambisome-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1022.pdf


AmBisomeطبيبك يعطيك لن
لـ األخرى المكونات من أي أو ب لألمفوتيريسين  )الحساسيةشديدة (حساسيةلديك كان إذا-

AmBisome . إعطاؤك يتم قد للحياةمهددة حالتك إذاذلك، ومعAmBisome  طبيبك كان إذا

مساعدتك.يمكنه الذي الوحيد هو  AmBisomeأن يعتقد

أعراض تشمل . AmBisomeإلى )تأقانيأو تأقاني (شديد تحسسي فعل رد من سابقاً عانيت إذا-

والفم الوجه في تورم غثيان ، حكة ، احمرار ، يلي: ما للحياة والمهددة الفورية التحسسية الفعل ردود

التنفس.في صعوبة إلحداث كافية تكون ما غالباً والتي الهوائية ، والممرات واللسان

واإلحتياطاتالمحاذير
AmBisomeبـ خاص بشكل طبيبك سيهتم

التسريب.بإيقاف طبيبك فسيقوم هذا ، حدث إذا .)تأقي(شديد تحسسي فعل رد لديك كان إذا-

من طبيبك يبطئ فقد هذا ، حدث إذا . بالتسريبمتعلقة أخرى فعل ردود على حصلت إذا-

يعطيك قد . )ساعتينحوالي (أطول زمنية فترة مدى على  AmBisomeتتلقى لذلك التسريب ،

مضاد (ديفينهيدرامين مثل بالتسريب ، المرتبطة التفاعالت عالج أو لمنع أدوية أيضاً طبيبك

مضاد دواء (هيدروكورتيزون أو   /و )اآلالملتسكين (بيثيدين باراسيتامول ،  ، )للهستامين

.)المناعةجهاز جسمك. استجابة تقليل طريق عن يعمل لاللتهاب

يتسبب قد حقا. أخرى.أدوية أخذ - س، الكلىتلف تسبب قد أخرى أدوية تتناول كنت إذا-

AmBisome  الختبار هذا منتظمة. دم عينات ممرضتك أو طبيبك سيأخذ الكلى. تلف في

البوتاسيوم خاصة (الكهارل ومستويات  ، )الكلىوظائف تعكس الدم في كيميائية مادة (الكرياتينين

مهم هذا الكلى. في مشاكل من تعاني كنت إذا طبيعي غير يكون أن يمكن كالهما  )والمغنيسيوم

الدم عينات اختبار أيضاً سيتم للكلى. تلفاً تسبب قد أخرى أدوية تتناول كنت إذا خاص بشكل

دموية.وصفائح جديدة دم خاليا إنتاج على جسمك وقدرة الكبد ، في التغييرات لمعرفة

هذا ، حدث إذا أخرى. مهمة تغييرات أو الكلى ،وظائف في تغيراً الدم اختبارات أظهرت إذا-

العالج.يوقف أو  AmBisomeمن أقل جرعة طبيبك يعطيك فقد

فقد هذا ، حدث إذا . منخفضةلديك البوتاسيوم مستويات أن الدم اختبارات أظهرت إذا-

.AmBisomeبـ عالجك أثناء لتتناوله البوتاسيوم مكمل طبيبك لك يصف

تم إذا الرئتين في وشديدة مفاجئة مشاكل تحدث أن يمكن . بيضاءدم خاليا نقل لديك كان إذا-

طبيبك سيوصي البيضاء. الدم خاليا نقل من وجيزة فترة بعد أو أثناء  AmBisomeتسريب إعطاؤك

مراقبة وستتم الرئة ، بمشاكل اإلصابة خطر من هذا سيقلل ممكنة. فترة بأطول الحقن بفصل

رئتيك.

بعد  AmBisomeعالج طبيبك يبدأ قد . الكلىغسيل وتجري كلوي فشل لديك كان إذا-

اإلجراء.انتهاء

في  )السكر(السكروز من مجم 900 من يقرب ما على  AmBisomeيحتوي . السكريمرض من تعاني كنت إذا-

السكري.مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر قنينة. كل

AmBisomeو األخرى األدوية

األدوية ذلك يشمل مؤخراً. منها أياً تناولت أو أخرى ، أدوية أي تتناول كنت إذا طبيبكأخبر

طبية.وصفة بدون اشتريتها التي العشبية والمنتجات

:الكلىتلف تسبب قد التي األدوية

والتاكروليموس.السيكلوسبورين مثل  ، )مناعة(المناعةجهاز تثبط التي األدوية-

والنيومايسين الجنتاميسين ذلك في بما (أمينوغليكوزيداتاتصلالحيويةالمضادات بعض-

.بوليميكسينسو )والستربتومايسين



وداء باإليدز المصابين األشخاص لدى الرئوي االلتهاب لعالج يستخدم دواء بنتاميدين-

الليشمانيات.

في تلف أي  AmBisomeيجعل قد األدوية.هذه من أياً تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

ممرضتك أو طبيبك فسيأخذ األدوية ، هذه من أياً تتناول كنت إذا أسوأ. الدواء يسببه الكلى

كليتيك.لفحص منتظمة دم عينات

-

لديك:البوتاسيوم مستويات تخفض قد التي األدوية

المناعة جهاز استجابة من الحد على تعمل التي لاللتهابات المضادة األدوية القشرية ،الستيرويدات•

لديك.

الجسم ينتج جسمك. ينتجها التي الكورتيكوستيرويد كمية في للتحكم .يستخدم (كورتيكوتروبين-

 )ACTHلإلجهاد ،استجابة الكورتيكوستيرويد
فوروسيميد.يشمل وهذا جسمك. ينتجها التي البول كمية من تزيد التي األدوية البول ،مدرات-

قد القلب. قصور لعالج وتستخدم الثعلب قفاز نبات من منتجة أدوية الديجيتال ،جليكوسيدات-

القلب.ضربات تغيرات مثل للديجيتال ، الجانبية اآلثار تفاقم إلى  AmBisomeيؤدي

من  AmBisomeيزيد قد توبوكورارين. مثل الجراحة ، أثناء يستخدم ما عادة العضالتمرخيات-

العضالت.ارتخاء تأثير

أخرى:أدوية

الجانبية اآلثار تفاقم إلى  AmBisomeيؤدي قد فلوسيتوزين. مثل للفطريات ،المضادة األدوية-

مالحظة يمكن جديدة. دم خاليا إنتاج على الجسم قدرة في تغييرات ذلك يتضمن للفلوسيتوزين.

الدم.اختبارات في ذلك

وسيكلوفوسفاميد. وكارموستين ودوكسوروبيسين ميثوتريكسات مثل السرطان.أدوية بعض --

في صعوبة أو الصفير أو الكلى تلف إلى  AmBisomeمع األدوية من النوع هذا تناول يؤدي قد

الدم.ضغط وانخفاض التنفس

في وشديدة مفاجئة مشاكل تحدث أن يمكن . )البيضالكريات (البيضاء الدم خاليا نقل عمليات-

البيضاء. الدم خاليا نقل من وجيزة فترة بعد أو أثناء  AmBisomeتسريب إعطاؤك تم إذا الرئتين

الرئة بمشاكل اإلصابة خطر من هذا سيقلل ممكنة. فترة بأطول الحقن بفصل طبيبك سيوصي

رئتيك.مراقبة وستتم

والرضاعةالحمل

للحصول طبيبك اسألي طفل ، إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا

الدواء.هذا تناول قبل المشورة على

أنت لها تتعرض التي المخاطر تفوق العالج فوائد أن اعتقد إذا فقط  AmBisomeطبيبك سيصف

بعد.يولد لم الذي طفلك أو وطفلك

ال  الماكناتواستعمال السياقة

اآلالتتشغل أو تقود

اآلالت استخدام أو القيادة على قدرتك على  AmBisomeلـ المحتملة الجانبية اآلثار بعض تؤثر قد

.المحتملةالجانبية اآلثار 4 ،القسم انظر بأمان ،

السكرعلى  AmBisomeيحتوي

(السكر من مجم 900 من يقرب ما على  AmBisomeيحتوي السكري. مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر
قنينة.كل في  )السكروز

AmBisomeإعطاء يتم كيف 3.



. )بالتنقيط(الوريد في إعطاؤه يتم ممرضة. أو طبيب قبل من دائماً لك  AmBisomeإعطاء يتم

أخرى.طريقة بأي  AmBisomeإعطاء عدم يجب

على يحتوي بمحلول تخفيفه ثم للحقن معقم ماء في  AmBisomeإذابة يجب التسريب ، لتحضير

العنب.سكر

أو األخرى الطبية المنتجات مع أو  )الملح(الملحية المحاليل مع  AmBisomeخلط عدم يجب

اإللكتروليتات.

AmBisomeاألخرى األمفوتيريسين منتجات مع للتبديل قابل .غير

األولعالجك قبل
حوالي ذلك بعد سينتظرون . AmBisomeمن صغيرة كمية طبيبك يعطيك قد األول ، عالجك قبل

الكاملة.الجرعة ضخ مواصلة قبل تحسسي ، فعل رد لديك كان إذا ما لمعرفة دقيقة 30

البالغينفي استخدم

جسمك.وزن على  AmBisomeمن جرعتك ستعتمد

العميقة:الجسم أعضاء من أكثر أو لواحد الفطرية االلتهابات
يقرر قد أسابيع. 4 إلى 2 مدار على يوم كل الجسم ، وزن من كيلوجرام لكل مجم 1 بجرعة عادة العالج يبدأ

الجسم.وزن من كيلوجرام لكل مجم 3 حتى تتلقاها التي الكمية زيادة طبيبك

يومياً. الجسم وزن من كيلوجرام لكل مجم 5 عادة البداية جرعة تكون المخاطي ، الغشاء لداء بالنسبة

طبيبك.قبل من فردي أساس على العالج مدة تحديد سيتم

العدالت:وقلة الحرارة درجة في ارتفاع من يعانون الذين المرضى في بها المشتبه الفطرية االلتهابات

 AmBisomeإعطاؤك سيتم يوميا.ً الجسم وزن من كيلوجرام لكل مجم 3 هي بها الموصى اليومية الجرعة

42 من ألكثر  AmBisomeإعطاء عدم يجب ذلك ، ومع متتالية. أيام 3 لمدة طبيعية حرارتك درجة تصبح حتى

التوالي.على يوماً

الحشوي:الليشمانيات داء

فترة مدار على الجسم ، وزن من كيلوجرام لكل مجم 30 و 21 بين تتراوح إجمالية جرعة إعطاؤك يتم قد

التي األيام عدد مدار وعلى ستتلقاها التي  AmBisomeكمية طبيبك سيقرر يوماً. 21 إلى 10 من تتراوح

لك.إعطاؤها سيتم

والمراهقيناألطفال في استخدم

وزن من كيلوغرام لكل للطفل  AmBisomeجرعة احتساب يتم األطفال. لعالج  AmBisomeاستخدام تم

البالغين.حساب بها يتم التي الطريقة بنفس الجسم

واحد.شهر عن أعمارهم تقل الذين لألطفال  AmBisomeباستخدام ينصح ال

المسنينالمرضى في استخدم

المسنين.للمرضى التسريب تكرار أو جرعة لتغيير حاجة ال

الكلىفي مشاكل من يعانون الذين المرضى في استخدم

مجم 5 إلى 1 من تتراوح بجرعات الكلى في مشاكل من يعانون الذين للمرضى  AmBisomeإعطاء تم

ممرضتك أو طبيبك سيأخذ التسريب. تكرار أو جرعة تغيير يلزم ال يومياً. الجسم وزن من كيلوغرام لكل

.AmBisomeعالج أثناء الكلى وظائف في التغيرات الختبار منتظمة دم عينات

التسريب؟سيستغرق الوقت من كم



الجسم وزن من كيلوجرام لكل مجم 5 عن تزيد التي للجرعات بالنسبة دقيقة. 60 إلى 30 من التسريب يستغرق ما عادة

ساعتين.إلى يصل ما التسريب يستغرق أن يمكن يومياً ،

ينبغيمما  AmBisomeمن أعلى جرعة تلقيت إذا
لديك كان إذا . AmBisomeمن الكثير تلقيت أنك تعتقد كنت إذا الفور على طبيبك تخبر أن يجب

طبيبك.اسأل المنتج ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً  AmBisomeيسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

التسريبأثناء الجانبية اآلثار
التسريب:أثناء جانبية ألعراض تتعرض قد

ورجفة.قشعريرة ، حمى ، : )أشخاص10 كل من 1 من أكثر على تؤثر أن يمكن (جداشائع-

الصدر ، في ألم الصدر ، في ضيق يلي:ما تكراراً األقل بالتسريب المرتبطة الجانبية اآلثار تشمل-

من أسرع قلب ضربات معدل احمرار ،  ، )الصفيرمع ربما (التنفس في صعوبة التنفس ، في ضيق

آالم أو الظهر ، آالم المفاصل ، بألم الموصوفة (والعظام العضالت وآالم الدم ضغط انخفاض الطبيعي ،

.)العظام

في الحقن مع التفاعالت هذه تحدث ال قد التسريب. إيقاف عند بسرعة الجانبية اآلثار هذه تتضح

أخرى أدوية طبيبك يعطيك قد . )ساعتينمن أكثر (البطيء التسريب مع أو  AmBisomeمن المستقبل

شديد فعل رد لديك كان إذا عليها. حصلت إذا األعراض لعالج أو بالتسريب ، المرتبطة التفاعالت لمنع

في العالج هذا تتلقى أال ويجب  AmBisomeحقن بإيقاف طبيبك فسيقوم بالتسريب ، متعلق

المستقبل.

جداشائعة جانبية أعراض
أشخاص:10 كل من 1 من أكثر على تؤثر أن يمكن

أو العضالت وضعف واالرتباك بالتعب الشعور إلى يؤدي مما الدم ، في البوتاسيوم مستويات انخفاض-

تقلصات

المرضأو بالمرض الشعور-

رجفة.أو قشعريرة أو حمى-

الشائعةالجانبية اآلثار

أشخاص:10 كل من 1 حتى لدى تظهر أن يمكن

واالرتباك بالتعب الشعور إلى يؤدي مما الدم ، في والصوديوم والكالسيوم المغنيسيوم مستويات انخفاض-

التشنجاتأو العضالت وضعف

الدمفي السكر مستويات ارتفاع-

الراسصداع-

المعتادمن أسرع القلب ضربات معدل-

واحمرارالدم ضغط انخفاض إلى يؤدي مما الدموية ، األوعية اتساع-

التنفسضيق-

إسهال-

)البطن(المعدة في آالم-
متسرع-

صدرألم-

الظهرفي ألم-

البول.اختبارات أو الدم اختبارات في تظهر الكلى أو الكبد لوظائف طبيعية غير نتائج-

شائعةغير جانبية أعراض

شخص:100 كل من 1 حتى لدى تظهر أن يمكن

اإلصابةبعد طويلة لفترة ونزيف عادية غير وكدمات الجلد في نزيف-



)تأقاني(شديد تحسسي فعل رد-
)تشنجات(نوبات أو نوبات-
صفير.وجود مع وربما التنفس ، في صعوبة-

أخرىجانبية أعراض

الجانبية:اآلثار هذه حدوث تكرار مدى المعروف غير من

بعد التنفس وقصور المفرط ، التعب أعراض مع  ، ء)الحمراالدم خاليا مستويات انخفاض (الدم فقر-

البشرة.وشحوب خفيف ، نشاط

الحساسيةأو  )الحساسية(الشديدة الحساسية تفاعالت-

القلبضربات وتغيرات القلبية النوبات-

التبولوتقليل التعب العالمات تشمل الكلى. ومشاكل الكلوي الفشل-

اللسان.أو العينين أو الشفتين حول الجلد في شديد انتفاخ-

العضالتانهيار-

المفاصلوآالم العظام آالم-

مستويات في زيادة تظهر خاطئة قراءات تحدث قد للفوسفور.الدم فحص نتائج مع التداخل

نظام باستخدام  AmBisomeيتلقون الذين المرضى من عينات تحليل يتم عندما دمك في الفوسفات

.PHOSmاختبار يسمى معين

من مزيد إجراء الضروري من يكون فقد الفوسفات ، من عالية مستويات االختبار نتائج أظهرت إذا

النتائج.لتأكيد مختلف نظام باستخدام التحليل

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن طبيبك. إلى تحدث جانبية ، آثار أي من تعاني كنت إذا

الوطني:اإلبالغ نظام عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في

المتحدةالمملكة
الصفراءالبطاقة مخطط

yellowcard/www.mhra.gov.ukاإللكتروني: الموقع

AmBisomeتخزين كيفية 5.

المستشفى.صيدلية في  AmBisomeتخزين يتم

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

إلى الصالحية انتهاء تاريخ يشير . {EXP}بعد الملصق على المذكور التاريخ بعد  AmBisomeتستخدم ال

الشهر.من األخير اليوم

مئوية.درجة 25 فوق التخزين يجوز ال

المستقبل.في المريض الستخدام جزئياً المستخدمة القوارير بتخزين تقم ال

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

البيئة.حماية على تساعد أن التدابير هذه شأن ومن تستخدمها. تعد لم التي األدوية من

أخرىومعلومات العبوة محتويات6.

AmBisomeيحتويه ما



داخل ب األمفوتريسين من ملغ 50 على قنينة كل تحتوي . Bاألمفوتريسين هوالنشط العنصر

.)الدهونمن صغيرة جزيئات (الشحمية الجسيمات
فوسفاتيديل ديستيرويل كولسترول ، المهدرج ، الصويا كولين فوسفاتيديل : األخرىالمكونات

هيكساهيدرات ، الصوديوم ثنائي سكسينات  ، )سكر(سكروز توكوفيرول ، ألفا جلسرين ،

الهيدروكلوريك.وحمض الصوديوم هيدروكسيد

العبوةمحتويات هي وما  AmBisomeيبدو كيف

AmBisomeللتشتت المع أصفر معقم ، بالتجميد مجفف مسحوق عن عبارة
للتسريب.

مل.30 أو مل 20 أو مل 15 سعة زجاجية قنينة في تقديمه يتم

ب.أمفوتريسين الفعالة المادة من ملغ 50 على قنينة كل تحتوي

لإلزالة.قابل بالستيكي بغطاء مزود األلومنيوم من حلقي وختم مطاطية سدادة من اإلغالق يتكون

فالتر.10 و قوارير 10 على كرتونة كل تحتوي

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد

المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب

جلعاد التسويق ترخيص صاحب

باركجرانتا المحدودة الدولية للعلوم

أبينجتون

GT 6CB21كامبريدج
المتحدةالمملكة

الصانع

،Carrigtohill ، Park Technology & 
Business IDA ، UC Ireland Sciences 

Gilead
كورك ،مقاطعة

أيرلندا

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

التسويق:

المتحدةالمملكة
المحدودةللعلوم جلعاد

8000113700  )0(44  +هاتف:

مرة آخر النشرة هذه تعديل تم
2020سبتمبر  في



> ------------------------------------------------- --------------------------------------------------<-

فقط:الصحية الرعاية ألخصائيي مخصصة التالية المعلومات

التأسيسإعادة بدء قبل بعناية 4.4 والقسم بأكمله القسم هذا اقرأ

.AmBisomeاألخرى األمفوتيريسين منتجات يعادل ال

وتخفيفه  )جراثيمعامل بدون (للحقن المعقم الماء باستخدام  AmBisomeتكوين إعادة يجب
فقط.للتسريب  ٪)20أو 10٪ 5٪ ، (دكستروز محلول في

كحول مثل (جراثيم عامل وجود أو بها ، الموصى تلك بخالف محلول أي استخدام يؤدي قد

.AmBisomeترسيب إلى المحلول ، في  )بنزيل

إعادة عدم ويجب الملحي المحلول مع متوافق غير  AmBisomeمنفصل سطر خالل .من

لمحلول استخدامه سبق وريدي خط خالل من إعطائه أو ملحي بمحلول تخفيفه أو تكوينه

ذلك يكن لم إذا للتسريب.  ٪)20أو 10٪ 5٪ ، (دكستروز بمحلول أوال ًشطفه يتم لم ما ملحي

AmBisomeإدارة فيجب ممكناً ،

أخرى.إلكتروليتات أو طبية منتجات مع  AmBisomeتخلط ال

أو حافظة عامل يوجد ال حيث المناولة ، جميع في صارم بشكل التعقيم تقنية مراعاة يجب

والتخفيف.التكوين إلعادة المحددة المواد في أو  ، AmBisomeفي جراثيم عامل

مناسبا.ًتدريبا ًمدربين موظفين قبل من  AmBisomeتكوين إعادة يجب

التالي:النحو على  Bاألمفوتريسين من مجم 50 على تحتوي التي  AmBisomeقوارير تحضير يتم

يحتوي مستحضر على للحصول  AmBisomeقنينة كل إلى للحقن المعقم الماء من مل 12 أضف 1.

ب.األمفوتريسين من مل   /ملغ4 على



إعادة بعد تماماً.  AmBisomeلتفريق ثانية 30 لمدة بقوة  VIALبهز قم الماء ، إضافة بعد فوراً 2.

الجسيمات عن بحثاً بصرياً القارورة افحص شفاف. أصفر تشتت عن عبارة التركيز يكون التكوين

هطول على دليل أي هناك كان إذا تستخدم ال كامل. تشتت على الحصول يتم حتى االهتزاز في واستمر

غريبة.مواد

.)أدناهالجدول انظر (أكثر تخفيفها ليتم  )مل  /مجم4 (تكوينها المعاد  AmBisomeكمية احسب 3.

1(واحد بين ما مع تكوينه المعاد  AmBisomeتخفيف طريق عن التسريب محلول على الحصول يتم 4.

التركيز إلعطاء بالحجم ، للتسريب  ٪)20أو 10٪ 5٪ ، (الدكستروز محلول من جزءاً  )19(عشر وتسعة  )

مثل  Bأمفوتيريسين مل   /مجم0.20 إلى مل   /مجم2.00 من تتراوح به الموصى في النهائي

AmBisome ) أدناهالجدول انظر(.

5 مرشح باستخدام معقمة. حقنة في تكوينه المعاد  AmBisomeمن المحسوب الحجم سحب 5.

محلول من الصحيحة بالكمية معقمة حاوية في  AmBisomeمستحضر بغرس قم المتوفر ، ميكرون

للتسريب. ٪)20أو 10٪ 5٪ ، (الدكستروز



يقل أال يجب ذلك ، ومع . AmBisomeلـ الوريدي للتسريب مضمنّ غشاء مرشح استخدام يمكن

ميكرون.1.0 عن للمرشح المسام قطر متوسط

في يوم   /كجم  /مجم3 بجرعة للتسريب  AmBisomeمشتت تحضير على مثال
للتسريب.5٪ دكستروز محلول

وزن

)كلغ(
رقم

القواريرمن

مقدار

AmBisome
ليكون )ملغ(

منسحب

منلمزيد

تخفيف

حجم

معاد

AmBisome
* )مل(

  /مجم0.2 تركيز لتعويض

مل

  /ملغ2.0 تركيز لتعويض

مل

)تخفيف2 في 1 ()تخفيف20 في 1 (

حجم

5٪

العنبسكر

بحاجة

)مل(

المجموع

مل ؛(الحجم

AmBisome
5٪زائد

)العنبسكر

حجم

5٪

العنبسكر

بحاجة

)مل(

المجموع

مل ؛(الحجم

AmBisome
5٪زائد

)العنبسكر

101307.5142.51507.515

2527518.75356.2537518.7537.5

403120305706003060

55416541.25783.7582541.2582.5

70521052.5997.5105052.5105

85625563.751211.25127563.75127.5

*
تركيز لتوفير للحقن الماء من مل 12 باستخدام  )مجمAmBisome ) 50من قنينة كل تكوين إعادة يتم

ب.األمفوتيريسين من مل   /مجم4

المحلية.للمتطلبات وفقاً نفايات مواد أو مستخدم غير منتج أي من التخلص يجب

/videoوالتخفيف: التركيب إعادة حول تعليمي فيديو
1022/product/emc/www.medicines.org.uk


