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الجلد مشاكل تتطور قد شديدة. تكون قد التي التفاعالت بعض ذلك في بما جلدية ، فعل ردود  Panitumumabيسبب قد

أو حكة الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا الوفاة. إلى تؤدي قد خطيرة التهابات إلى الشديدة

والقدمين.اليدين أظافر حول انتفاخ أو احمرار أو الجلد ؛ تشقق أو جفاف أو تقشير أو الجلد في احمرار

عالجك تبدأ عندما بعناية طبيبك سيراقبك الدواء. تلقي أثناء للحياة مهددة أو شديدة فعل ردود  Panitumumabيسبب قد

بحة التنفس ، في ضيق البلع ، أو التنفس في صعوبة العالج: أثناء األعراض هذه من أياً واجهت إذا طبيبك أخبر بانيتموماب.

كنت إذا غثيان. أو الرؤية ، تشوش إغماء ، دوار ، قشعريرة ، حمى ، خاليا ، جلدي ، طفح حكة. الصدر ، في ضيق الصوت ، في

الفعل.رد أعراض وعالج الدواء بإيقاف طبيبك فسيقوم شديد ، فعل رد من تعاني

العالج تلقي من تتمكن ال قد أو أقل جرعة المستقبل في تتلقى فقد البانيتوماب ، تلقي أثناء فعل رد لديك كان إذا

فعلك.رد شدة على بناء ًالقرار هذا طبيبك سيتخذ البانيتوماب. باستخدام

جسمك استجابة من للتحقق معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للبانيتوموماب.

البانيتوماب.تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

بعد أو أثناء إما الجسم من أخرى مناطق إلى انتشر الذي المستقيم أو القولون سرطان من نوع لعالج  Panitumumabيستخدم

وهو النسيلة. وحيدة المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة إلى البانيتوموماب ينتمي األخرى. الكيميائي العالج بأدوية العالج

السرطانية.الخاليا نمو وقف أو إبطاء طريق عن يعمل

الدواء؟هذا يستعمل فكيف
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عيادة في ممرضة أو طبيب قبل من إعطاؤه يتم ما عادة . )الوريدفي حقن (بالتسريب يعطى  )سائل(كمحلول البانيتوماب يأتي

أسبوعين.كل مرة  Panitumumabإعطاء يتم ما عادة التسريب. مركز أو الطبيب

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

البانيتوماب ،أخذ قبل

أخرى.أدوية أي أو البانيتوماب ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

 ، )أفاستين(بيفاسيزوماب خاصة للسرطان ، أخرى بأدوية عالجاً تتلقى كنت إذا ما ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

إلى طبيبك يحتاج قد . )(Eloxatinأوكساليبالتين أو ليكوفورين ،  ، )كامبوسار(إرينوتيكان  ، )FU) ، 5-Adrucilفلورويوراسيل

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

منه.عانيت أن سبق أو الرئة في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

6 ولمدة البانيتوماب باستخدام العالج أثناء النسل لتحديد فعالة وسيلة استخدم للحمل. تخططين حامال ً، كنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل البانيتوماب ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الدواء. هذا تناول عن التوقف بعد أشهر

بالعالج أثناء اإلرضاع عدم يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

panitumumabالدواء تناول عن التوقف بعد شهرين لمدة .أو

من وواقي شمسية ونظارات وقبعة واقية مالبس وارتداء الشمس ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض لتجنب خطط

الشمس.ألشعة حساسة بشرتك البانيتوماب يجعل قد الشمس.

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

الفور.على بطبيبك فاتصل البانيتوماب ، من جرعة لتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تعب

ضعف

بطنوجع

غثيان

التقيؤ

إسهال
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إمساك

الفمفي تقرحات

البلعأو األكل أثناء ألم

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

الرموشنمو

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

سعال

أزيز

العضالتتشنجات

القدمينأو اليدين لعضالت المفاجئ الشد

عليهالسيطرة يمكنك ال وارتعاش عضلية تشنجات

حكةأو دامعة عيون

منتفخةأو حمراء جفون أو  )عيون(عين

العينفي حرقة أو ألم

لزجأو جاف فم

الداكناألصفر البول أو التبول قلة

الغارقةالعيون

سريعةقلب ضربات

دوخة

ضعف

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

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

البانيتوموماب.باستخدام عالجك حول أسئلة أي لديك كان إذا طبيبك اسأل

تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة االحتفاظ لك بالنسبة المهم من

الغذائيةاألنظمة من غيرها أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى باإلضافة
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أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب المكمالت.

الطوارئ.حالة في معك حملها

راندأسماء

®فيكتيبيكس
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.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام
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