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اوكتريوتيدحقن
)tide) 'oh tree okباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

بتضخم المصابون األشخاص ينتجها التي  )طبيعيةمادة (النمو هرمون كمية لتقليل ألوكتريوتيد الفوري الحقن يستخدم

آالم الوجه ؛ ومالمح والقدمين اليدين تضخم إلى يؤدي مما النمو ، هرمون من الكثير الجسم فيها ينتج حالة (األطراف

ألوكتريوتيد الفوري الحقن يستخدم آخر. دواء أي أو اإلشعاع أو بالجراحة عالجهم يمكن ال الذين  )األعراضمن وغيرها المفاصل ؛

تسبب أن يمكن طبيعية مواد تطلق النمو بطيئة أورام (السرطانية األورام عن الناجم واالحمرار اإلسهال على للسيطرة أيضاً

مواد وتطلق البنكرياس في تتشكل التي األورام  ؛ VIP-(omasالغدية األورام يفرز الذي الفعال المعوي والببتيد  )األعراض

السرطانية ، واألورام األطراف تضخم على للسيطرة المفعول طويل أوكتريوتيد حقن يستخدم . )أعراضيسبب أن يمكن طبيعية

يوجد األحيان. من كثير في الحقن تلقي يفضلون لكنهم أوكتريوتيد بحقن بنجاح عولجوا الذين األشخاص في  omas-VIPو

التي الطبيعية المواد بعض كميات تقليل طريق عن يعمل . octapeptidesتسمى األدوية من فئة في  Octreotideحقن

الجسم.ينتجها

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

الوريدفي (الوريد طريق عن أو  )الجلدتحت (الجلد تحت الحقن طريق عن للحقن  )سائل(التحرر سريع كمحلول أوكتريوتيد يأتي

حقن يتم ما عادة ممرضة. أو الطبيب قبل من األرداف عضالت في حقنها يتم المفعول طويلة كحقنة أوكتريوتيد يأتي كما  )

أسابيع. 4 كل مرة المفعول طويلة أوكتريوتيد حقنة حقن يتم ما عادة اليوم. في مرات 4 إلى 2 اإلصدار الفوري أوكتريوتيد حقن

الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات نفس في ألوكتريوتيد الفوري المفعول حقنة حقن

التوجيهات. حسب تماماً اوكتريوتيد حقن بحقن قم تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص

طبيبك.وصفه مما أكثر تحقن أو منه أقل أو أكثر تحقن ال

اإلفراج بحقنة معالجتك ستتم التحرر. سريع أوكتريوتيد بحقن عالجك فستبدأ أوكتريوتيد ، بحقن بالفعل تعالج تكن لم إذا

آثاراً يسبب وال أجلك من يعمل الدواء كان إذا الوقت. ذلك خالل تدريجيا ًجرعتك طبيبك يزيد وقد أسبوعين ، لمدة الفوري

إلى تحتاج قد حالتك ، في التحكم أجل من أسبوعين. بعد المفعول طويلة حقنة طبيبك يعطيك فقد خطيرة ، جانبية

يزيد قد المفعول. طويل الحقن من األولى جرعتك تلقي بعد أكثر أو أسبوعين لمدة الفوري اإلفراج حقنة تلقي في االستمرار

مرة.ألول تلقيها من أشهر ثالثة أو شهرين بعد المفعول طويل الحقن من جرعتك ينقص أو طبيبك
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هذا ، حدث إذا العالج. أثناء آلخر وقت من األعراض تفاقم من تعاني فقد سرطاني ، ورم أو سرطاوي ورم من تعالج كنت إذا

األعراض.في التحكم يتم حتى أيام لبضعة المفعول الفوري الحقن باستخدام طبيبك يخبرك فقد

حقن استخدام بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل فمن اإلشعاعي ، بالعالج عالجك وتم األطراف بتضخم مصاباً كنت إذا

هذا سيسمح عام. كل أسابيع 8 لمدة المفعول طويلة أوكتريوتيد حقنة تلقي عدم أو عام كل أسابيع 4 لمدة الفوري أوكتريوتيد

بأوكتريوتيد.العالج عليك يتعين يزال ال كان إذا ما وتحديد حالتك على اإلشعاعي العالج أثر كيف بمعرفة لطبيبك

تعرف أنك من تأكد األدوية. من خراطيش على تحتوي جرعات وأقالم وأمبوالت قوارير في ألوكتريوتيد الفوري الحقن يأتي

التي األقالم ، أو المحاقن أو اإلبر مثل األخرى ، اإلمدادات هي وما بك الخاص أوكتريوتيد بها يأتي التي الحاوية نوع

الدواء.لحقن ستحتاجها

أو المنزل في بنفسك الدواء حقن من تتمكن فقد جرعات ، قلم أو أمبولة أو قنينة من الفوري اإلفراج حقنة تستخدم كنت إذا

الدواء. حقن كيفية الحقن سيجري الذي للشخص أو لك يوضح أن طبيبك من اطلب الحقن. بإجراء قريب أو صديق يقوم أن

ال حتى الحقن بقع تدوير عليك يجب وكيف جسمك في الدواء فيه تحقن أن يجب الذي المكان حول طبيبك إلى أيضاً تحدث

على يحتوي أو غائما كان إذا تستخدمه وال السائل. إلى دائماً انظر دوائك ، تحقن أن قبل كثيراً. المكان نفس في تحقن

وأن السائل ، من الصحيحة الكمية على يحتوي الحقن محلول وأن الصالحية ، انتهاء تاريخ مرور عدم من تأكد جزيئات.

صالحيتها ،انتهت إذا جرعات قلم أو أمبولة أو قنينة تستخدم ال اللون. وعديم صاف ٍالسائل

حقن من جرعة حقن كيفية التعليمات هذه تصف الدواء. مع تأتي التي لالستخدام المصنعة الشركة تعليمات بعناية اقرأ

الدواء.هذا حقن كيفية حول أسئلة أي لديك كان إذا الطبيب أو الصيدلي سؤال من تأكد اوكتريوتيد.

أو طبيبك إلى تحدث للثقب. مقاومة حاوية في المستخدمة المحاقن أو األمبوالت أو القوارير أو الجرعات أقالم من تخلص

للثقب.المقاومة الحاوية من التخلص كيفية حول الصيدلي

تشعر كنت لو حتى أوكتريوتيد حقن استخدام في استمر حالتك. يعالج لن لكنه األعراض ، في أوكتريوتيد حقن يتحكم قد

فقد أوكتريوتيد ، حقن استخدام عن توقفت إذا طبيبك. مع التحدث دون أوكتريوتيد حقن استخدام عن تتوقف ال جيداً.

األعراض.تعود

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

اوكتريوتيد ،حقن استخدام قبل

حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو أوكتريوتيد ، حقن من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

كان إذا أيضاً طبيبك أخبر المفعول ، طويل الحقن ستستخدم كنت إذا المكونات. قائمة عن الصيدلي اسأل أوكتريوتيد.

الالتكس.مادة من حساسية لديك
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العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

 ، )نورمودين(البيتالول  ، )تينورمين(أتينولول مثل بيتا حاصرات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

سيكلوسيت ، (بروموكريبتين  ؛ )إندرال(وبروبرانولول  ، )كورجارد(نادولول  ، )إلإكس توبرول لوبريسور ، (ميتوبرولول

 ، )وغيرهاتيازاك ، ديالكور ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ، )نورفاسك(أملوديبين مثل الكالسيوم قنوات حاصرات  ؛ )بارلوديل

 ؛ )فيريالنإيزوبتين ، كاالن ، (وفيراباميل  ، )سوالر(نيسولديبين  ، )بروكاردياأداالت ، (نيفيديبين  ، )بلنديل(فيلوديبين

والكينيدين. السكري. لمرض الفم طريق عن واألدوية األنسولين  ؛ )سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين

terfenadine )Seldane(  ) المتحدةالواليات في متوفر غير(.

على يحتوي سائل إعطاء طريق عن التغذية  ؛ (TPNالكاملة الوريدية التغذية طريق عن تتغذى كنت إذا طبيبك أخبر

أو الكبد أو القلب أمراض أو السكري بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت وإذا  )الوريدفي مباشرة الغذائية العناصر

الكلى.

بأوكتريوتيد عالجك أثناء الحمل على قادراً تكون قد الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث األطراف. بتضخم مصابة ألنك العالج قبل الحمل على قادراً تكن لم لو حتى

بطبيبك.فاتصل أوكتريوتيد ، حقنة تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا ستناسبك. التي

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

الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة احقن الفوري ، اإلفراج حقنة من جرعة تحقن أن نسيت إذا

الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تحقن ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً

الفائتة.

الموعد.تحديد إلعادة بطبيبك فاتصل المفعول ، طويل الحقن من جرعة لتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

وماذا الدم في السكر نسبة وانخفاض ارتفاع أعراض تعرف أن يجب الدم. في السكر نسبة في تغيرات الدواء هذا يسبب قد

األعراض.هذه لديك كانت إذا تفعل

شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً أوكتريوتيد حقن يسبب قد

تختفي:ال أو

إسهال

إمساك

الرائحةكريه ضخم ، شاحب ، براز

األمعاءإفراغ إلى بالحاجة باستمرار الشعور

غاز

المعدةفي آالم

غثيان
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المعدةمن حرقة

الراسصداع

دوخة

تعب

المفاصلأو العضالت أو الظهر آالم

األنففي نزيف

الشعرتساقط

الدواءحقن فيها تم التي المنطقة في ألم

الرؤيةتغيرات

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

الفور:على

الكتفأو الظهر أو المعدة مركز أو المعدة من األيمن العلوي الجزء في ألم

العينينأو الجلد اصفرار

القلبضربات انتظام عدم أو تباطؤ

الكسل

للبردحساسية

وجافشاحب جلد

والشعراألظافر تقصف

سمينوجه

أجشصوت

كآبة

الثقيلةالحيض فترات

العنققاعدة في تورم

الحلقفي ضيق

والبلعالتنفس في صعوبة

متسرع

متشوقمتلهف،

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً أوكتريوتيد حقن 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(.
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منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

عليك فيجب ممرضتك ، أو طبيبك قبل من حقنها موعد يحين حتى منزلك في المفعول طويلة الحقنة بتخزين تقوم كنت إذا

أو أمبوالت في للحقن الفوري اإلطالق محلول ستخزن كنت إذا الضوء. من وحمايتها الثالجة في األصلي الكرتون في تخزينها

تخزين يمكنك تجمد. ال الضوء ؛ من لحمايته الثالجة في األصلي الكرتون في به االحتفاظ عليك فيجب جرعات ، أقالم أو قوارير

قلم تخزين يمكنك يوماً. 14 إلى تصل لمدة الغرفة حرارة درجة في األول االستخدام بعد الجرعات متعددة الفوري الحقن قوارير

يمكنك دائماً. القلم غطاء وضع مع يوماً 28 إلى تصل لمدة مرة ألول استخدامه بعد الغرفة حرارة درجة في الفوري الجرعات

يوماً ،14 إلى تصل لمدة الغرفة حرارة درجة في اإلصدار الفوري الحقن وأمبوالت قوارير تخزين

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

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

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

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

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

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

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

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

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

القلبضربات انتظام عدم أو تباطؤ

دوخة

إغماء

صرف- مائى تدفق

إسهال

ضعف

الوزنفقدان

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة
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من للتحقق العالج وأثناء قبل المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

أوكتريوتيد.لحقن جسمك استجابة

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

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

®بينفيزيا

®ساندوستاتين

LARمستودع ®ساندوستاتين
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الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.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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