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Palonosetron  وNetupitant
)'tant) 'pi ue net( tron) 'se noe oh palكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

للسرطان. الكيميائي العالج عن الناجم والقيء الغثيان لمنع  palonosetronو  netupitantمن مزيج استخدام يتم

Netupitant  نيوروكينين مضادات تسمى األدوية من فئة إلى ينتميNK1)( . وهي النوروكينين ، منع طريق عن يعمل وهو

المستقبالت. مضادات 5HT3-تسمى األدوية من فئة في  Palonosetronوالقيء. الغثيان تسبب الدماغ في طبيعية مادة

والقيء.الغثيان تسبب الجسم في طبيعية مادة وهي السيروتونين ، مادة منع طريق عن يعمل وهو

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

العالج بدء من ساعة حوالي قبل تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة  palonosetronو  netupitantبين الجمع يأتي

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع طعام. بدون أو مع الكيميائي

مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  palonosetronو  netupitantخذ تفهمه. ال جزء أي شرح

طبيبك.وصفه

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

 ،palonosetronو  netupitantأخذ قبل

 ،Zuplenz(  ، ondansetron )Zofranو netupitantتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

granisetron )Sancuso( ، dolasetron )Anzemet( ، alosetron )Lotronex(  ، palonosetron ،  أو أخرى ، أدوية أي أو

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل  . palonosetronو  netupitantكبسوالت في الموجودة المكونات من أي

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

بعض  ؛ )هالسيون(وتريازوالم وميدازوالم ،  ، )زاناكس(ألبرازوالم ذلك في بما البنزوديازيبينات يلي: مما أي ذكر من تأكد تتناولها.

إيتوبوسيد ،  ، )تاكسوتيريدوكسفريز ، (ودوسيتاكسيل  ، )سيتوكسان(سيكلوفوسفاميد مثل الكيميائي العالج أدوية

(فينيلريستين فينبالستين ،  ، )تاكسول(باكليتاكسيل  ، )كامبتوسار(إرينوتيكان  ، )جليفيك(إيماتينيب  ، )إيفكس(إيفوسفاميد
دوريجسيك ، أكتيك ، أبسترال ، (الفنتانيل  ؛ )أخرىوأدوية  ، Ery ، EES-(tabاإلريثروميسين ديكساميثازون.  ؛ )فينبالستين

مثل النصفي الصداع لعالج األدوية  ؛ )ليثوبيد(الليثيوم  )نيزورال(الكيتوكونازول  ؛ )سوبسيسأونسوليس ، الزاندا ، فينتورا ،

 ،)ماكسالت(وريزاتريبتان  )أميرج(وناراتريبتان  )فروفا(وفروفاتريبتان  )ريلباكس(وإليتربتان  )أكسيرت(ألموتريبتان
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 ، )ماربالن(إيزوكاربوكسازيد ذلك في بما  )(MAOأوكسيديز مونوامين مثبطات  ؛ )ريميرون(ميرتازابين األزرق الميثيلين  ؛ )زوميغ(

الفينوباربيتال.  ؛ )بارنات(وترانيلسيبرومين  ، )زيالبارإمسام ، إلدبريل ، (سيليجيلين  ، )نارديل(فينيلزين  ، )زيفوكس(لينزوليد

سيتالوبرام مثل  )(SSRIsاالنتقائية السيروتونين امتصاص مثبطات  ؛ )ريفاماتفي ريفاتر ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين

(باروكستين  ، )لوفوكس(فلوفوكسامين  ، )سيمبياكسفي سارافيم ، بروزاك ، (فلوكستين  ، )ليكسابرو(إسيتالوبرام  ، )سيليكسا(
إلى طبيبك يحتاج قد . )Ultracetفي  ، Conzip ، (Ultramوترامادول  ؛ )زولوفت(وسيرترالين  ، )بيكسيفاباكسيل ، بريسديل ،

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

الكلى.أو الكبد في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

و  netupitantتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

palonosetron ،  بطبيبك.فاتصل

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

على يؤخذ أن ينبغي ال الطبيب. لتعليمات وفقاً الكيميائي العالج قبل إال  palonosetronو  Netupitantتناول يتم أال يجب

مجدول.منتظم أساس

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثار في  palonosetronو  Netupitantيتسبب قد
تختفي:ال أو شديدة األعراض

الراسصداع

المعدةفي آالم

المعدةمن حرقة

إمساك

ضعف

الجلداحمرار

بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الطارئ:الطبي العالج اطلب أو الفور على

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

التنفسفي ضيق

واإلغماءوالدوار الدوخة

منتظمةغير أو بطيئة أو سريعة قلب ضربات

اإلثارة
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)موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة

حمُى

صرف- مائى تدفق

المفرطالتعرق

ارتباك

واإلسهالوالقيء الغثيان

التنسيقفقدان

ارتعاشهاأو العضالت تصلب

النوبات

)الوعيفقدان (غيبوبة

أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثار في  palonosetronو  Netupitantيتسبب قد

الدواء.هذا تناول

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

وبعيداً الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

الصيدلي إلى تحدث إليه. حاجة هناك تعد لم أو قديم دواء أي من تخلص . )الحمامفي وليس (والرطوبة الزائدة والحرارة الضوء عن

أدويتك.من المناسب التخلص حول بك الخاص

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[

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

دوائك.يأخذ آخر 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
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راندأسماء

®أكينزيو

2016/06/15- 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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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