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حقنبيتا إيبويتين - جاليكول إيثيلين بولي ميثوكسي
)ta) bay' tin 'e poe e kol glye' leen 'i eth ee pol" "ee ox methكـ تنطق

هام:تحذير

المزمنة:الكلى أمراض مرضى

إذا طبيبك أخبر والرئتين. الساقين إلى انتقالها أو الدم جلطات تكوين خطر زيادة إلى بيتا إيبويتين جاليكول-إيثيلين بولي ميثوكسي حقن استخدام يؤدي قد

صمة أو  ، )ساقكفي دموية جلطة العميقة ؛ األوردة تجلط (عميق وريدي خثار أو دماغية ، سكتة أو القلب ، في بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت

األسنان طبيب أو طبيبك أخبر األسنان ، جراحة حتى جراحية ، عملية أي إجراء قبل الجراحة. ستصاب كنت إذا أو  ، )رئتيكفي دموية جلطة  ؛ (PEرئوية

في مشكلة لعالج جراحة أو  )(CABGالتاجي الشريان تطعيم لعملية تخضع كنت إذا خاصة بيتا ، جليكوليبويتين إيثيلين بولي ميثوكسي بحقن تعالج أنك

عندما الدم من الفضالت إلزالة عالج (الكلى بغسيل تعالج كنت إذا الجراحة. أثناء الجلطات تشكل لمنع  )الدممميع (للتخثر مضاداً طبيبك يصف قد العظام.

توقف إذا طبيبك أخبر . )بجسمكالكلى غسيل أنبوب فيه يتصل الذي المكان (الدموية األوعية إلى الوصول في دموية جلطة تتشكل قد  ، )الكلىتعمل ال

في ألم الفور: على طبية مساعدة على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا كالمعتاد. العمل عن الدموية األوعية وصول

مفاجئ ضعف الكالم في مشكلة ارتباك؛ شاحبة ؛ أو باردة ساق أو ذراع تورم ؛ بدون أو مع ساقيك في ألم التنفس. في ضيق أو التنفس في صعوبة الصدر ؛

أو التنسيق ؛ أو التوازن فقدان دوخة؛ المشي؛ صعوبة الرؤية؛ في مشاكل الوجه ؛ في أو  )الجسممن واحد جانب في خاصة (الساق أو الذراع في تنميل أو

أو مع ساقيك في ألم التنفس. في ضيق أو التنفس في صعوبة الصدر ؛ في ألم الفور: على طبية مساعدة على احصل أو الفور على بطبيبك اتصل اإلغماء.

في أو  )الجسممن واحد جانب في خاصة (الساق أو الذراع في تنميل أو مفاجئ ضعف الكالم في مشكلة ارتباك؛ شاحبة ؛ أو باردة ساق أو ذراع تورم ؛ بدون

الفور: على طبية مساعدة على احصل أو الفور على بطبيبك اتصل اإلغماء. أو التنسيق ؛ أو التوازن فقدان دوخة؛ المشي؛ صعوبة الرؤية؛ في مشاكل الوجه ؛

ضعف الكالم في مشكلة ارتباك؛ شاحبة ؛ أو باردة ساق أو ذراع تورم ؛ بدون أو مع ساقيك في ألم التنفس. في ضيق أو التنفس في صعوبة الصدر ؛ في ألم

أو التوازن فقدان دوخة؛ المشي؛ صعوبة الرؤية؛ في مشاكل الوجه ؛ في أو  )الجسممن واحد جانب في خاصة (الساق أو الذراع في تنميل أو مفاجئ

اإلغماء.أو التنسيق ؛

الهيموجلوبين مستوى يكون بحيث إيبويتين جليكول-إيثيلين بولي ميثوكسي بيتا حقن من جرعتك بتعديل طبيبك سيقوم

أحمر نقل (الحمراء الدم خاليا نقل إلى تحتاج ال بحيث يكفي بما مرتفعاً  ء)الحمراالدم خاليا في الموجود البروتين كمية (لديك

إيثيلين بولي ميثوكسي حقن من يكفي ما تلقيت إذا . )الحادالدم فقر لعالج آخر شخص لجسم الدم خاليا  )واحدشخص

بسكتة تصاب أن من أكبر خطر فهناك الطبيعي ، شبه أو الطبيعي المستوى إلى الهيموجلوبين لزيادة بيتا إيبويتين جليكول

أو الفور على بطبيبك اتصل القلب . وفشل القلبية النوبة ذلك في بما الحياة تهدد أو خطيرة قلبية بمشاكل تصاب أو دماغية

في ضيق ضيق ؛ أو ضغط ، ضغط أو الصدر ، في ألم التالية: األعراض من أياً واجهت إذا طارئة طبية مساعدة على احصل

القدمين أو اليدين في تورم أو الظهر ؛ أو والفك والرقبة الكتف الذراعين ، في األلم أو الراحة عدم التعرق. دوار. غثيان؛ التنفس؛

الكاحلين.أو

بولي ميثوكسي حقن باستخدام عالجك أثناء كثيراً دمك ضغط طبيبك سيراقب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لكبيتا. إيبويتين جاليكول إيثيلين
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قد بيتا. جاليكوليبوتين إيثيلين بولي ميثوكسي لحقن جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات أيضاً الطبيب سيطلب

من لفترة بيتا إيبويتين جاليكول-إيثيلين بولي ميثوكسي حقن استخدام عن بالتوقف يخبرك أو جرعتك من طبيبك يقلل

بعناية.طبيبك تعليمات اتبع خطيرة. جانبية آلثار التعرض من كبير لخطر معرض أنك االختبارات أظهرت إذا الوقت

باستخدام العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي إيبويتين جاليكول-إيثيلين بولي ميثوكسي بيتا حقن

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/
http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو

بيتا.إيبويتين جاليكول إيثيلين بولي ميثوكسي حقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

:السرطانمرضى

الكيميائي العالج عن الناجم الدم فقر لعالج بيتا إيبويتين جاليكول إيثيلين بولي ميثوكسي حقن استخدام ينبغي ال

للسرطان.

الدواء؟هذا وصف لماذا

لدى  ء)الحمراالدم لخاليا الطبيعي العدد من أقل (الدم فقر لعالج بيتا إيبويتين جاليكول-إيثيلين بولي ميثوكسي حقن يستخدم

 )الزمنمن فترة مدى على العمل عن دائم وبشكل ببطء الكلى فيها تتوقف التي الحالة (المزمن الكلوي بالفشل المصابين األشخاص
الكلى لغسيل يخضعون الذين فوق فما سنوات 5 أعمارهم تبلغ الذين األطفال وفي الكلى غسيل على ليس و في البالغين عند

الناجم الدم فقر لعالج بيتا إيبويتين جاليكول إيثيلين بولي ميثوكسي حقن استخدام ينبغي ال الدم. لفقر آخر عالجاً بالفعل تلقوا والذين

ميثوكسي حقن يوجد الحاد. الدم فقر لعالج الحمراء الدم خاليا نقل من بدال ًاستخدامه عدم ويجب للسرطان الكيميائي العالج عن

التسبب طريق عن يعمل وهو . )(ESAsالحمر الكريات تحفيز عوامل تسمى األدوية من فئة في بيتا إيبويتين جليكول-إيثيلين بولي

الحمراء.الدم خاليا من المزيد إلنتاج  )الدميتكون حيث العظام داخل الرخوة األنسجة (العظام نخاع في

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

طريق عن أو  )مباشرةالجلد تحت (الجلد تحت للحقن  )سائل(كمحلول بيتا إيبويتين جليكول-إيثيلين بولي ميثوكسي حقن يأتي

توجيهات حسب أسابيع أربعة أو أسبوعين كل مرة عادة حقنها يتم األطفال. عند الوريد وفي البالغين عند  )الوريدفي (الوريد

تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع الطبيب.

أكثر تستخدمه أو منه أقل أو أكثر تستخدم ال التوجيهات. حسب تماماً بيتا إيبويتين جاليكول إيثيلين بولي ميثوكسي حقن استخدم

طبيبك.وصفه مما

المختبر نتائج على اعتماداً جرعتك ويعدل بيتا إيبويتين جاليكول-إيثيلين بولي ميثوكسي حقن من منخفضة بجرعة طبيبك سيبدأ

إيثيلين بولي ميثوكسي حقن استخدام عن بالتوقف أيضاً طبيبك يخبرك قد شهر. كل واحدة مرة من أكثر ليس عادة به ، تشعر وما

بعناية.التعليمات هذه اتبع الوقت. لبعض بيتا إيبويتين جاليكول
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بيتا.إيبويتين جاليكول إيثيلين بولي ميثوكسي حقن تهز ال

أدوية أي مع تخلطه وال سائل بأي تخففه ال بها. خاصة حقنة في بيتا إيبويتين جاليكول إيثيلين بولي ميثوكسي حقن دائماً احقن

أخرى.

حقنها يمكنك أنه طبيبك يقرر قد أو الممرضة ، أو الطبيب قبل من بيتا إيبويتين جاليكول-إيثيلين بولي ميثوكسي حقن إعطاء يتم قد

الشركة معلومات الحقن سيعطي الذي والشخص أنت تقرأ أن يجب الحقن. يعطي قريب أو صديق لديك يكون قد أو بنفسك

من اطلب المنزل. في مرة ألول استخدامها قبل بيتا إيبويتين جاليكول-إيثيلين بولي ميثوكسي حقن مع تأتي التي للمريض المصنعة

حقنه.كيفية الدواء سيحقن الذي للشخص أو لك يوضح أن طبيبك

من الخارجية المنطقة في مكان أي في الجلد تحت مباشرة بيتا إيبويتين جاليكول إيثيلين بولي ميثوكسي حقن حقن يمكنك

المعدة.أو األماميين الفخذين منتصف أو العلويين الذراعين

باالسم مسبقاً المعبأة المحقنة تسمية من تأكد حقنه. قبل بيتا إيبويتين جاليكول إيثيلين بولي ميثوكسي محلول إلى دائماً انظر

وال قليال ًالمصفر إلى اللون وعديم صافي المحلول أن من أيضاً تحقق يمر. لم الذي الصالحية انتهاء وتاريخ الدواء وقوة الصحيح

تحقنه.وال بالصيدلي فاتصل الدواء ، مع مشاكل أي هناك كانت إذا جزيئات. أو رقائق أو كتل على يحتوي

الصيدلي أو طبيبك اسأل للثقب. مقاوم وعاء في المستعملة المحاقن من تخلص مرة. من أكثر مسبقاً المعبأة المحاقن تستخدم ال

للثقب.المقاومة الحاوية من التخلص كيفية عن

الدواءلهذا استخدامات هناك

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

بيتا ،إيبويتين جاليكول إيثيلين بولي ميثوكسي حقن استخدام قبل

من أي أو أخرى ، أدوية أي أو بيتا ، إيبويتين جاليكول-إيثيلين بولي ميثوكسي من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل بيتا. إيبويتين جاليكول-إيثيلين بولي ميثوكسي حقن في الموجودة المكونات

بالمكونات.قائمة على

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

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد لتناولها.

مضى وقت أي في لديك كان وإذا الدم ضغط ارتفاع من تعاني كنت إذا أو الدم ضغط ارتفاع من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

ألفا داربيبوتين حقن مثل  ESAبـ العالج بعد يتطور قد الذي الشديد الدم فقر من نوع  ؛ (PRCAالنقي الحمراء الخاليا تضخم

ميثوكسي حقن استخدام بعدم طبيبك يخبرك قد بيتا إيبويتين - جاليكول إيثيلين بولي ميثوكسي أو ألفا إيبويتين حقن أو

بيتا.إيبويتين جاليكول إيثيلين بولي

سرطان.أو صرع نوبات من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

بولي ميثوكسي حقن استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل بيتا ، إيبويتين جاليكول إيثيلين

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة
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لديك الحديد مستويات زيادة في وللمساعدة لديك الدم ضغط في التحكم في للمساعدة خاصاً غذائياً نظاماً طبيبك يصف قد

واسأل بعناية التعليمات هذه اتبع اإلمكان. قدر جيد بشكل بيتا إيبويتين جاليكول-إيثيلين بولي ميثوكسي حقن يعمل بحيث

أسئلة.أي لديك كان إذا التغذية أخصائي أو طبيبك

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

مضاعفة جرعة تستخدم ال بيتا. إيبويتين جاليكول إيثيلين بولي ميثوكسي جرعة فاتتك إذا تفعل ماذا لتسأل بطبيبك اتصل

المنسية.الجرعة لتعويض

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً بيتا إيبويتين جاليكول إيثيلين بولي ميثوكسي حقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة األعراض هذه من

إسهال

التقيؤ

إمساك

واالحتقانوالعطس األنف سيالن

الراسصداع

عضليةتشنجات

الظهرفي ألم

المعدةفي آالم

قشعريرةأو سعال أو حمى

اليدينأو الساقين في ألم

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

الجلدتقشير أو الجلد بثور

العينينأو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

أزيز

البلعأو التنفس في صعوبة

النوبات

غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً بيتا إيبويتين جاليكول-إيثيلين بولي ميثوكسي حقن يسبب قد

الدواء.هذا استخدام أثناء عادية
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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(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

الضوء. عن وبعيداً الثالجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

حرارة درجة في تخزينه أو تجميده تم دواء أي تجاهل تجمدها. ال يوماً ؛ 30 إلى تصل لمدة الغرفة حرارة درجة في تخزينه أيضاً يمكن

يوماً.30 من ألكثر الغرفة

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

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

متسارعةأو سريعة قلب ضربات

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال

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

®ميرسيرا
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


MedlinePlusالدواء معلومات حقن: بيتا إيبويتين - جاليكول إيثيلين بولي ميثوكسيمساء2:46ً 14 ، /22/4

2019/01/15- 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
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