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أوكساليبالتينحقن
)tin) pla' 'i al oxكـ تنطق

هام:تحذير

بعد دقائق بضع غضون في هذه التحسسية الفعل ردود تحدث قد شديدة. تحسسية فعل ردود أوكساليبالتين يسبب قد

 ، )بارابالتين(كاربوبالتين أوكساليبالتين ، من حساسية لديك كان إذا طبيبك أخبر الوفاة. تسبب وقد أوكساليبالتين تلقي

على آخر صحية رعاية مقدم أي أو طبيبك أخبر التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا أخرى. أدوية أي أو  )بالتينول(سيسبالتين

كان لو كما والشعور الصوت ، في وبحة البلع ، أو التنفس وصعوبة الجلد ، واحمرار والحكة ، النحل ، وخاليا جلدي ، طفح الفور:

اإلغماء.أو الدوار أو الدوخة أو واللسان الشفتين وتورم يغلق ، حلقك

الدواء؟هذا وصف لماذا

. )الغليظةاألمعاء في يبدأ الذي السرطان (المتقدم المستقيم أو القولون سرطان لعالج أخرى أدوية مع  Oxaliplatinيستخدم

الورم. إلزالة جراحية لعملية خضعوا الذين األشخاص لدى القولون سرطان انتشار لمنع أخرى أدوية مع أيضاً  Oxaliplatinيستخدم

Oxaliplatin  الخاليا قتل طريق عن يعمل البالتين. على المحتوية لألورام المضادة العوامل تسمى األدوية من فئة في موجود

السرطانية.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

مرة إعطاؤه يتم ما عادة ممرضة. أو طبيب بواسطة أوكساليبالتين يعُطى الوريد. في حقنه يتم  )سائل(كمحلول  Oxaliplatinيأتي

يوماً.عشر أربعة كل

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

أوكساليبالتين ،استخدام قبل

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

شفهيةكلمة ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها
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أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )الكومادين(الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك

الكلى.في مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب الجنين. أوكساليبالتين يؤذي قد للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

أثناء حامال ًأصبحت إذا تناسبك ، التي النسل تحديد أنواع حول طبيبك إلى تحدث بأوكساليبالتين. عالجك أثناء الحمل لمنع

بأوكساليبالتين.عالجك أثناء الثدي من ترضع ال بطبيبك. فاتصل أوكساليبالتين ، عقار تناول

تستخدم أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

أوكساليبالتين.

عالجك أثناء المرضى األشخاص عن ابتعد العدوى. مكافحة على قدرتك من يقلل قد األوكساليبالتين أن تعلم أن يجب

بأوكساليبالتين.

تشرب أو تأكل أال يجب أسوأ. لألوكساليبالتين الجانبية اآلثار بعض يجعل قد األشياء أو البارد للهواء التعرض أن تعلم أن يجب

غسل أو المجمدات ، أو الهواء مكيفات من االقتراب أو باردة ، أشياء أي لمس أو الغرفة ، حرارة درجة من برودة أكثر شيء أي

من جرعة كل تلقي بعد أيام خمسة لمدة للغاية ضرورياً ذلك يكن لم ما البارد الطقس في الخروج أو البارد ، بالماء يديك

وأنفك.فمك بتغطية وقم ووشاح وقفازات قبعة ارتد البارد ، الطقس في للخروج اضطررت إذا أوكساليبالتين. .

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

األوكساليبالتين.من جرعة كل تتلقى أن بعد أيام خمسة لمدة الغرفة حرارة درجة من برودة أكثر شيء أي تشرب أو تأكل ال

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

في العالج تتلقى أن جداً المهم من أوكساليبالتين. لتلقي موعد تحديد على قادر غير كنت إذا ممكن وقت أقرب في بطبيبك اتصل

المحدد.الموعد

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

الحلقأو الفم أو القدمين أو اليدين أو القدم أصابع أو األصابع في وخز أو حرق أو خدر

القدمينأو اليدين في ألم

للبردوخاصة الحساسية زيادة

اللمسحاسة انخفاض

غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك

غاز
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المعدةفي آالم

المعدةمن حرقة

الفمفي تقرحات

الشهيةفقدان

الطعامتذوق على القدرة في تغيير

فقدانهأو الوزن زيادة

الفواق

جاففم

المفاصلأو الظهر أو العضالت آالم

تعب

القلق

كآبة

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

الشعرتساقط

جافجلد

والقدميناليدين على الجلد تقشر أو احمرار

التعرق

صرف- مائى تدفق

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

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

المشيعند التوازن فقدان أو التعثر

التثبيتأزرار أو الكتابة مثل اليومية األنشطة في صعوبة

الكالمصعوبة

اللسانفي غريب شعور

الفكشد

ضغطأو الصدر في ألم

سعال

التنفسفي ضيق

العدوىعالمات من وغيرها والقشعريرة والحمى الحلق التهاب

أوكساليبالتينحقن فيه تم الذي المكان في تورم أو احمرار أو ألم

التبولعند ألم

التبولانخفاض

عاديغير نزيف أو كدمات
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األنففي نزيف

البولفي دم

القهوةيشبه أو الدموي القيء

البرازفي فاتح أحمر دم

وقطريأسود براز

شاحبجلد

ضعف

الرؤيةفي مشاكل

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين في تورم

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Oxaliplatinيسبب قد

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

التنفسفي ضيق

أزيز

القدمينأو اليدين أصابع في وخز أو خدر

التقيؤ

صدرألم

التنفستباطؤ

القلبضربات تباطؤ

الحلقشد

إسهال

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

لألوكساليبالتين.

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

®إيلوكساتين

2010/01/09- 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

a607035.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

