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حقنة )األلبومينمع (باكليتاكسيل
)el) tax li '' pak'كـ تنطق

هام:تحذير

الالزمة الدم خاليا من نوع (البيضاء الدم خاليا عدد في كبير انخفاض في  )األلبومينمع (الباكليتاكسيل حقن يتسبب قد

كان إذا  )األلبومينمع (باكليتاكسيل تتلقى أال يجب خطيرة. بعدوى إصابتك خطر من يزيد هذا دمك. في  )العدوىلمكافحة

من للتحقق عالجك وأثناء قبل معملية فحوصات إجراء طبيبك سيطلب البيضاء. الدم خاليا من منخفض عدد بالفعل لديك

جداً. منخفضاً البيضاء الدم خاليا عدد كان إذا عالجك مقاطعة أو بتأخير طبيبك سيقوم دمك. في البيضاء الدم خاليا عدد

سعال؛ الحلق التهاب  ؛ )مئويةدرجة 38 (فهرنهايت درجة 100.4 عن حرارتك درجة زادت إذا الفور على بطبيبك اتصل

باكليتاكسيل.بحقن عالجك أثناء للعدوى أخرى عالمات أو المؤلم أو المتكرر أو الصعب التبول قشعريرة.

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

.)األلبومينمع (باكليتاكسيل

.)األلبومينمع (باكليتاكسيل حقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

بعد يتفاقم أو يتحسن ولم الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي الثدي سرطان لعالج  )األلبومينمع (باكليتاكسيل حقن يستخدم

ذو الرئة سرطان لعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع أيضاً  )األلبومينمع (باكليتاكسيل حقن يستخدم أخرى. بأدوية العالج

سرطان لعالج  )جمزار(جيمسيتابين مع باالشتراك  )األلبومينمع (باكليتاكسيل حقن يستخدم . )(NSCLCالصغيرة غير الخاليا

وانتشار نمو وقف طريق عن يعمل وهو لألنابيب. المضادة العوامل تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي باكليتاكسيل البنكرياس.

السرطانية.الخاليا

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

30 عن تزيد لمدة طبية منشأة في الممرضة أو الطبيب ليحقنه سائل مع يخلط كمسحوق  )األلبومينمع (باكليتاكسيل حقن يأتي

3 كل مرة عادة يعُطى الثدي ، سرطان لعالج  )األلبومينمع (باكليتاكسيل حقن استخدام عند . )الوريدفي (الوريد طريق عن دقيقة

في إعطاؤه يتم ما عادة الصغيرة ، غير الخاليا ذو الرئة سرطان لعالج  )األلبومينمع (باكليتاكسيل حقن استخدام يتم عندما أسابيع.

سرطانلعالج  )األلبومينمع (باكليتاكسيل حقن استخدام يتم عندما أسابيع. 3 دورة من كجزء 15 و 8 و 1 األيام
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طبيبك.أوصى طالما الدورات هذه تكرار يمكن أسابيع. 4 دورة من كجزء 15 و 8 و 1 اليوم في إعطاؤه يتم ما وعادة البنكرياس ،

منها. تعاني جانبية آثار وأي للدواء استجابتك على اعتماداً عالجك إيقاف أو جرعتك تقليل أو عالجك مقاطعة إلى طبيبك يحتاج قد

عالجك.أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

الدواءلهذا استخدامات هناك

 )والمعدةالفم يربط الذي األنبوب (والمريء والرقبة الرأس سرطان لعالج األحيان بعض في أيضاً الباكليتاكسيل حقن يستخدم
لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )الرحمفتح (الرحم وعنق  )الرحمبطانة (الرحم وبطانة والمثانة

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،)األلبومينمع (باكليتاكسيل حقن تلقي قبل

بشري ، ألبومين أو أخرى أدوية أي أو دوسيتاكسيل أو باكليتاكسيل تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بشري.ألبومين على يحتوي تجاهه حساسية لديك الذي الدواء كان إذا ما تعرف ال كنت إذا الصيدلي أو طبيبك اسأل

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

بعض  ؛ )تيجريتولإيكيترو ، كارباترول ، (كاربامازيبين  ؛ )بوسبار(بوسبيرون يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

 ، )كريكسيفان(إندينافير  ؛ )إيفوتازفي رياتاز ، (أتازانافير مثل  )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس لعالج المستخدمة األدوية

في بياكسين ، (كالريثروميسين  ؛ )إنفيراس(وساكوينافير  ، )باكفيكيرا في كاليترا ، في نورفير ، (ريتونافير  ، )فيراسبت(نلفينافير

 )نيزورال(الكيتوكونازول  ؛ )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول  ؛ )لوبيد(جمفبروزيل فيلوديبين.  ؛ )(Relpaxإليتريبتان  ؛ )بريفباك
في براندين ، (ريباجلينيد  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين الفينوباربيتال. نيفازودون. ميدازوالم.  ؛ )ألتوبريف(لوفاستاتين

 ؛ )أفانداميتفي أفانداريل ، في أفانديا ، (روزيجليتازون  ؛ )ريفاترفي ريفامات ، في ريفادين ، ريماكتان ، (ريفامبين  ؛ )برانديمت

في متوفر غير  ؛ (telithromycin Ketek ؛ )فيتورينفي زوكور ، فلوليبيد ، (سيمفاستاتين  ؛ )الفياجراريفاتيو ، (سيلدينافيل

عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )هالسيون(وتريازوالم  ؛ )المتحدةالواليات

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

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ،

القلب.أو الكلى أو الكبد أمراض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

حقن تلقيك أثناء شريكك أو أنت تحملي أال يجب طفل. إلنجاب تخطط كنت إذا أو للحمل ، تخطط أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

حقن تلقي في تبدأ عندما حامال ًلست أنك من للتأكد الحمل اختبار بإجراء طبيبك يقوم قد . )األلبومينمع (باكليتاكسيل

مع (باكليتاكسيل بحقن عالجك أثناء الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب أنثى ، كنت إذا . )األلبومينمع (باكليتاكسيل

منع وسائل استخدام وشريكتك أنت عليك يجب ذكراً ، كنت إذا النهائية. الجرعة بعد األقل على أشهر 6 ولمدة  )األلبومين

مع (باكليتاكسيل حقن تلقي عن التوقف بعد أشهر 3 لمدة واالستمرار  )األلبومينمع (باكليتاكسيل باستخدام العالج أثناء الحمل

حقن تلقيك أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت إذا ستناسبك. التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث . )األلبومين

الجنين.يؤذي قد الباكليتاكسيل بطبيبك. فاتصل  ، )األلبومينمع (باكليتاكسيل

بعد أسبوعين ولمدة  )األلبومينمع (باكليتاكسيل حقن تلقيك أثناء الثدي من إرضاعك عدم يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.الجرعة
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حقن تتلقى أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

.)األلبومينمع (باكليتاكسيل

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

هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً يسبب قد  )األلبومينمع (الباكليتاكسيل

تختفي:ال أو شديدة األعراض

الدواءحقن مكان في تقرحات أو انتفاخ أو احمرار أو ألم

عاديغير ضعف أو إرهاق

غثيان

التقيؤ

إسهال

الحلقأو الفم في تقرحات

الشعرتساقط

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

الرؤيةتغيرات أو الرؤية وضوح عدم

التبولانخفاض

جاففم

العطش

تقلصاتأو العضالت آالم

المفاصلالم

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

القدمينأو اليدين في وخز أو حرقان أو خدر

يختفيال جاف لسعال مفاجئة بداية

التنفسفي ضيق

متسرع

قشعريرة

البلعأو التنفس في صعوبة

الحلقأو اللسان أو الشفتين أو الفم أو الوجه أو العينين في تورم

شاحبجلد

المفرطالتعب
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عاديغير نزيف أو كدمات

صدرألم

انتظامهاعدم أو القلب ضربات بطء

إغماء

هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً يسبب قد  )األلبومينمع (الباكليتاكسيل

الدواء.

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(.

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

شاحبجلد

التنفسفي ضيق

المفرطالتعب

العدوىعالمات من وغيرها والقشعريرة والحمى الحلق التهاب

عاديغير نزيف أو كدمات

والقدميناليدين في وخز أو حرقان أو خدر

الفمفي تقرحات

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

®أبراكسان

2019/01/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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