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حقنأوماليزوماب
)مابزو الي ماه أوه (كـ تنطق

هام:تحذير

من جرعة تلقي بعد فوراً تحسسي فعل رد تواجه قد للحياة. مهددة أو خطيرة حساسية تفاعالت أوماليزوماب حقن يسبب قد

وقت أي في أو الدواء من األولى الجرعة تلقي بعد تحسسي فعل رد يحدث أن يمكن أيضاً ، أيام. 4 بعد أو أوماليزوماب حقن

سبق أو لديك كان وإذا أوماليزوماب ، حقن تجاه حساسية من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر أوماليزوماب. باستخدام العالج أثناء

التنفس في مشاكل أو دواء ، ألي الحياة يهدد أو خطير تحسسي فعل رد أو موسمية ، حساسية أو طعام من عانيت أن

المفاجئة.

لتلقي آمن أنك طبيبك يشعر حتى إضافية وجرعات طبية منشأة أو الطبيب عيادة في أوماليزوماب من األولى جرعتك ستتلقى

بحثاً كثب عن مراقبتك من طبيبك يتمكن حتى الدواء تلقي بعد الوقت لبعض المكتب في ستبقى المنزل. في أوماليزوماب

ضيق التنفس ، في صعوبة أو أزيز التالية: األعراض من أي من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر تحسسي. فعل لرد عالمات أي عن

على سيئاً شيئاً بأن شعور قلق ، ضعيفة ، أو سريعة قلب ضربات إغماء ، دوار ، الصدر ، في ضيق سعال ، التنفس ، في

أو أجش ، صوت الحلق ، في ضيق اللسان ، أو الحلق في تورم بالدفء ، الشعور شرى ، حكة ، احمرار ، الحدوث ، وشك

بعد األعراض هذه من أياً واجهت إذا فورية طارئة طبية رعاية على احصل أو الفور على بطبيبك اتصل البلع. في صعوبة

طبيبك.مغادرة

من حقنة فيها تتلقى مرة كل في  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة طبيبك سيعطيك

الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ أوماليزوماب.

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

أوماليزوماب.حقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

البالغين لدى  )التنفسوصعوبة التنفس وضيق الصفير من مفاجئة نوبات (الربو نوبات عدد لتقليل أوماليزوماب حقن يستخدم

بالحساسيةالمصابين فوق فما سنوات 6 بعمر واألطفال
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باستنشاق أعراضها على السيطرة يمكن ال التي  )الغباروعث اللقاح وحبوب الوبر مثل مواد استنشاق عن الناجم الربو (الربو

أعراضهم على السيطرة يمكن ال الذين البالغين لدى  )األنفبطانة تورم (األنفية السالئل لعالج يستخدم أنه كما الستيرويدات.

بنجاح عالجها يمكن ال والتي معروف سبب بدون المزمنة النحل خاليا لعالج أيضاً أوماليزوماب يستخدم الستيرويدات. باستنشاق

(ولوراتادين  )فيستاريل(وهيدروكسيزين  )زيرتيك(وسيتيريزين  )بينادريل(ديفينهيدرامين مثل الهيستامين مضادات أدوية باستخدام
حاالت أو النحل خاليا من أخرى أشكال لعالج أوماليزوماب يستخدم ال السن. وكبار عاماً. 12 بعمر واألطفال البالغين عند  )كالريتين

عمل منع طريق عن يعمل وهو النسيلة. وحيدة المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة في أوماليزوماب حقن يندرج الحساسية.

التحسسي.الربو أعراض تسبب الجسم في معينة طبيعية مادة

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

استخدام يتم عندما . )الجلدتحت (الجلد تحت حقنه ليتم بالماء يخلط وكمسحوق مسبقاً مملوءة كمحقنة أوماليزوماب حقنة يأتي

تتلقى قد أسابيع. أربعة أو أسبوعين كل مرة حقنه يتم ما عادة فإنه األنفية ، الحميدة االورام أو التحسسي الربو لعالج أوماليزوماب

4 كل مرة عادة يعُطى المزمنة ، النحل خاليا لعالج أوماليزوماب استخدام عند الطبية. وحالتك وزنك حسب أكثر ، أو واحدة حقنة

للدواء.استجابتك ومدى حالتك على بناء ًالعالج مدة طبيبك سيحدد أسابيع.

طبيبك لك يوضح فسوف لك ، الدواء بحقن يقوم قريب أو صديق لديك أو المنزل في بنفسك أوماليزوماب حقنة ستحقن كنت إذا

المكتوبة التعليمات قراءة أيضاً الدواء سيحقن الذي والشخص أنت عليك يجب حقنه. كيفية الدواء سيحقن الذي للشخص أو

الدواء.مع تأتي التي لالستخدام

اإلبرة توجيه مع المحقنة أمسك يمر. لم العبوة على المطبوع الصالحية انتهاء تاريخ أن من للتأكد مسبقاً المعبأة المحقنة من تحقق

باهت بني أصفر إلى اللون وعديم صافيا ًالسائل يكون أن يجب المحقنة. في الموجود السائل إلى كثب عن انظر ألسفل ، المغطاة

في مشاكل أي هناك كان إذا بك الخاص بالصيدلي اتصل جزيئات. أو كتل على يحتوي أو اللون متغير أو عكراً يكون أن يجب وال

الدواء.تحقن وال المحقنة أو العبوة

تحاول ال الدواء. حقن قبل المباشرة الشمس أشعة عن بعيداً دقيقة 30 إلى 15 لمدة الغرفة حرارة درجة إلى بالتدفئة للمحقنة اسمح

4 غضون في أوماليزوماب احقن أخرى. طريقة بأي أو ساخن ماء في وضعه أو الميكروويف في تسخينه طريق عن الدواء تدفئة

كيفية حول الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث للثقب. مقاوم وعاء في المستعملة المحقنة من تخلص الثالجة. من إخراجه بعد ساعات

للثقب.المقاومة الحاوية من التخلص

تستخدم ال إزالته. بعد الغطاء تستبدل ال أوماليزوماب. لحقن جاهزاً تكون حتى مسبقاً المعبأة المحقنة من الغطاء بإزالة تقم ال

األرض.على أسقطتها إذا المحقنة

بوصة 2 والمنطقة  )البطنزر (السرة باستثناء معدتك على مكان أي في أو الفخذين مقدمة في أوماليزوماب حقن حقن يمكنك

تحقن ال العلويين. الذراعين من الخارجية المنطقة استخدام أيضاً فيمكن بك ، الخاص الدواء بحقن يقوم آخر شخص كان إذا حولها.

تقوم مرة كل في مختلفاً مكاناً اختر كدمات. أو شامات أو ندبات به أو سليم غير أو صلب أو أحمر أو كدمات أو رقيق جلد في الدواء

اتصل الكاملة ، الجرعة حقن يتم لم إذا قبل. من استخدمتها التي المنطقة من األقل على واحدة بوصة بعد على الدواء ، بحقن فيها

الصيدلي.أو بطبيبك

a603031.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/2



MedlinePlusالدواء معلومات حقن: أوماليزومابمساء4:27ً 14 ، /22/4

الزوائد أو للربو آخر دواء أي من جرعتك تقلل ال أوماليزوماب. لحقن الكاملة بالفائدة تشعر أن قبل الوقت بعض األمر يستغرق قد

جرعات تقليل في طبيبك يرغب قد بذلك. طبيبك يخبرك لم ما طبيبك وصفه آخر دواء أي تناول عن توقف أو النحل خاليا أو األنفية

تدريجياً.األخرى األدوية

الستخدامه المفعول قصير استنشاق جهاز طبيبك سيصف الربو. أعراض من مفاجئة نوبة لعالج أوماليزوماب حقن يستخدم ال

من تعاني كنت إذا أو لديك الربو أعراض تفاقمت إذا المفاجئة. الربو نوبة أعراض عالج كيفية حول طبيبك إلى تحدث النوبات. أثناء

طبيبك.إلى التحدث من فتأكد األحيان ، من كثير في الربو نوبات

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

أوماليزوماب ،حقن تلقي قبل

أوماليزوماب. حقن مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو أوماليزوماب تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

أخبر مسبقاً ، المعبأة المحقنة ستستخدم كنت إذا بالمكونات. قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل

الالتكس.أو المطاط من حساسية لديك أجلك من الدواء سيحقن الذي الشخص أو أنت كنت إذا طبيبك

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

من الجسم لمنع بانتظام تعُطى الحقن من سلسلة (الحساسية حقن يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد لديك. المناعة جهاز تثبط التي واألدوية  )معينةمواد تجاه تحسسية فعل ردود تطوير

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

به.أصبت أن سبق أو بالسرطان مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر

فاتصل أوماليزوماب ، حقنة استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا مرضعة. أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

الدودة أو السوطية الدودة أو األسطوانية الدودة أو الخطافية بالديدان اإلصابة من خطر هناك كان إذا ما حول طبيبك إلى تحدث

تسببها التي العدوى أنواع من نوع أي من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر . )الجسمداخل تعيش التي بالديدان اإلصابة (الخيطية

إصابتك فرصة من يزيد قد أوماليزوماب حقن استخدام فإن العدوى ، من النوع بهذا اإلصابة لخطر معرضاً كنت إذا الديدان.

العالج.وبعد أثناء بعناية طبيبك سيراقبك بالفعل.

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

ممكن.وقت أقرب في بطبيبك فاتصل أوماليزوماب ، حقن من جرعة فاتتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تختفي:ال أو شديدة
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أوماليزومابحقن فيه تم الذي المكان في حكة أو صالبة أو كدمات أو حرق أو دفء أو تورم أو احمرار أو ألم

الساقينأو الذراعين أو المفاصل في خاصة ألم ،

تعب

األذنألم

الراسصداع

غثيان

األنفيةالجيوب أو الحلق أو األنف داخل تورم

المعدةفي آالم

األنفنزيف

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

عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل الخاصة ، االحتياطات قسم أو المهم التحذير قسم

طارئ:طبي

أوماليزومابحقن من جرعة تلقي بعد أيام 5 إلى 1 غضون في الغدد وتضخم الجلدي والطفح العضالت وآالم الحمى

التنفسفي ضيق

الدمسعال

الجلدتقرحات

وقدميكيديك في ووخز وخدر شديد ألم

الساقين ، أو الرئتين في دموية وجلطات قلبية ، ونوبات الصدر ، في ألم من أوماليزوماب حقن تلقوا الذين األشخاص بعض عانى

إذا ما لتحديد كافية معلومات توجد ال الرؤية. في وتغيرات الكالم ، في وتداخل الجسم ، من واحد جانب لضعف مؤقتة وأعراض

أوماليزوماب.حقن عن ناتجة األعراض هذه كانت

هذه كانت إذا ما لتحديد كافية معلومات توجد ال السرطان. من معينة بأنواع اإلصابة خطر من أوماليزوماب حقن يزيد قد

أوماليزوماب.حقن عن ناتجة السرطانات

الدواء.هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء.هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً أوماليزوماب 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(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

a603031.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov6/4
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حقن بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، مغلق الضوء ، عن بعيداً بها ، جاء التي العبوة في الدواء بهذا احتفظ

حول بك الخاص الصيدلي إلى تحدث إليه. حاجة هناك تعد لم أو قديم دواء أي تجاهل تجمدها. ال لكن الثالجة ، في أوماليزوماب

أدويتك.من المناسب التخلص

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

استجابة من للتحقق العالج وأثناء قبل المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

أوماليزوماب.لحقن جسمك

خالل أوماليزوماب حقنة تلقيت إذا أو أوماليزوماب حقن تتلقى أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

الماضي.العام

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

®زولير
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الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
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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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