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أوندانسيترونحقن
)tron 'se danعلى (باسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

فئة في أوندانسيترون يوجد والجراحة. للسرطان الكيميائي العالج عن الناجم والقيء الغثيان لمنع أوندانسيترون حقن يستخدم

مادة وهي السيروتونين ، مادة عمل منع طريق عن يعمل وهو المستقبالت. مضادات 5HT3-السيروتونين تسمى األدوية من

والقيء.الغثيان تسبب قد طبيعية

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

الرعاية مقدم بواسطة  )العضلفي (العضل في أو  )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنه يتم  )سائل(كمحلول أوندانسيترون يأتي

عادة يعُطى الكيميائي ، العالج عن الناجمين والقيء الغثيان من للوقاية أوندانسيترون استخدام عند عيادة. أو مستشفى في الصحية

8 و أوندانسيترون من األولى الجرعة من ساعات 4 بعد إضافية جرعات إعطاء يمكن الكيميائي. العالج بدء من دقيقة 30 قبل

عن الناجمين والقيء الغثيان من للوقاية أوندانسيترون استخدام عند األمر. لزم إذا أوندانسيترون ، من األولى الجرعة بعد ساعات

الغثيان من يعانون الذين للمرضى الجراحة بعد أحياناً أوندانسيترون إعطاء أيضاً يتم مباشرة. الجراحة قبل عادة إعطاؤه يتم الجراحة ،

الجراحة.قبل أوندانسيترون يتلقوا لم والذين والقيء

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

أوندانسيترون ،استخدام قبل

 )أنزيميت(دوالسيترون أو  )لوترونكس(ألوسيترون أو أوندانسيترون تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر
حقن في الموجودة المكونات من أي أو أخرى: أدوية أي أو  )ألوكسي(بالونوسترون أو  )كيتريل(جرانيسيترون أو

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل أوندانسيترون.

كنت إذا أوندانسيترون استخدام بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )أبوكين(أبومورفين تتلقى كنت إذا طبيبك أخبر

الدواء.هذا تتلقى

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

بعض  ؛ )زيثروماكس(أزيثروميسين  ؛ )باسيرونكوردارون ، (أميودارون يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

 ؛ )أرالين(الكلوروكين  ؛ )ديالنتين(الفينيتوين أو  ، )تيجريتولإيكيترو ، إبيتول ، كارباترول ، (كاربامازيبين مثل للنوبات األدوية

االريثروميسين  ؛ ء)الماحبوب (البول مدرات  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين  ؛ )سيليكسا(سيتالوبرام الكلوربرومازين.

Erythrocin) ، EES ،  ؛ )سوبسيسأونسوليس ، الزاندا ، فينتورا ، دوريجسيك ، أكتيك ، أبسترال ، (الفنتانيل  ؛ )أخرىوأدوية 

(وإليتربتان  )أكسيرت(ألموتريبتان مثل النصفي الصداع لعالج األدوية  ؛ )ليثوبيد(الليثيوم  ؛ )هالدول(هالوبيريدول فليكاينيد.
زوميغ(وزولميتريبتان  ، )إيميتركس(سوماتريبتان  ، )ماكسالت(وريزاتريبتان  )أميرج(وناراتريبتان  )فروفا(وفروفاتريبتان  )ريلباكس

األزرقالميثيلين  ؛ )
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 ، )زيفوكس(لينزوليد  ، )ماربالن(إيزوكاربوكسازيد ذلك في بما  )(MAOأوكسيديز مونوامين مثبطات  ؛ )ريميرون(ميرتازابين

 ؛ )أفيلوكس(موكسيفلوكساسين  ؛ )بارنات(وترانيلسيبرومين  ، )زيالبارإمسام ، إلدبريل ، (سيليجيلين  ، )نارديل(فينيلزين

 ؛ )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين الكينيدين. بروكاييناميد.  ؛ )أوراب(بيموزيد  ؛ )بينتنيبو (البنتاميدين

(دولوكستين  ، )بريستيكخديزال ، (ديسفينالفاكسين مثل  )(SNRIsاالنتقائية النوربينفرين   /السيروتونينامتصاص مثبطات
)سيليكسا(سيتالوبرام مثل  )(SSRIsاالنتقائية السيروتونين امتصاص مثبطات  ؛ )آرإكس إيفكسور (وفينالفاكسين  ، )سيمبالتا

بريسديل ، (باروكستين  ، )لوفوكس(فلوفوكسامين  ، )سيمبياكسفي سارافيم ، بروزاك ، (فلوكستين  ، )ليكسابرو(إسيتالوبرام  ،

في  ، Conzip ، (Ultramترامادول ثيوريدازين.  ؛ )سورينبيتاباس ، (سوتالول  ؛ )زولوفت(وسيرترالين  ، )بيكسيفاباكسيل ،

Ultracet( وفانديتانيب  ؛)لمعرفة أكبر بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )كابريلسا

التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا أوندانسيترون ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ،

خطر من تزيد حالة (الطويلة تي كيو متالزمة من عانى أن سبق أو مصاباً عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر

أو القلب ضربات انتظام عدم من آخر نوع أو  ، )المفاجئالموت أو اإلغماء يسبب قد الذي المنتظم غير القلب بنبض اإلصابة

قصور أو الدم ، في البوتاسيوم أو المغنيسيوم من منخفضة مستويات لديك كان أو لديك كان إذا أو القلب ، نظم في مشكلة

الكبد.مرض أو  ، )الجسممن أخرى أجزاء إلى الدم من يكفي ما ضخ القلب فيها يستطيع ال حالة  ؛ (HFالقلب

فاتصل أوندانسيترون ، تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً أوندانسيترون يسبب قد
تختفي:

الراسصداع

إمساك

النعاس

القشعريرةأو بالبرد الشعور

القدمينأو اليد في وخز أو تنميل أو حرقة أو ألم

حمُى

حرقأو دفء أو تورم أو احمرار أو الحقن موقع في ألم

بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الطارئ:الطبي العالج اطلب أو الفور على

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الحلق أو اللسان أو الشفتين أو الوجه أو العينين في تورم

الصوتفي بحة
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البلعأو التنفس في صعوبة

صدرألم

التنفسفي ضيق

اإلغماءأو والدوخة الدوخة

منتظمةغير أو بطيئة أو سريعة قلب ضربات

الرؤيةفقدان أو الرؤية وضوح عدم

دوار

اإلثارة

)موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة

حمُى

المفرطالتعرق

ارتباك

اإلسهالأو والقيء الغثيان

التنسيقفقدان

ارتعاشهاأو العضالت تصلب

النوبات

)الوعيفقدان (غيبوبة

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

العيادة.أو المستشفى في الدواء هذا تخزين سيتم

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

قصيرةلفترة للرؤية مفاجئ فقدان

الدوارأو الدوخة
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إغماء

إمساك

القلبضربات انتظام عدم

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

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

حقنة®زوفران
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