
المستهلكطب معلومات

-غازيفا

أوبينوتوزوماب

التسريبلمحلول مركز مل 40 في مجم 1000

النشرةهذه في هو ما

.Gazyvaاستخدام في البدء قبل بعناية النشرة هذه قراءة يرجى

يحل ال المتاحة. المعلومات جميع على يحتوي ال أنه . Gazyvaحول الشائعة األسئلة بعض على النشرة هذه تجيب

الصيدلي.أو طبيبك مع التحدث محل

لك.يتوقعونها التي الفوائد مقابل  Gazyvaاستخدامك مخاطر بموازنة طبيبك قام وفوائد. مخاطر لها األدوية جميع

الصيدلي.أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام بشأن مخاوف أي لديك كان إذا

تحتاج قد  الدواء.مع النشرة هذه إبقاء

أخرى.مرة لقراءتها

Gazyvaاستخدام هو ما

من العديد هناك . )للسرطانالمضادة أو (لألورام المضادة العوامل باسم المعروفة األدوية مجموعة إلى  Gazyvaينتمي

األجسام النسيلة. وحيدة المضادة األجسام تسمى فئة إلى  Gazyvaينتمي لألورام. المضادة العوامل من المختلفة الفئات

في النشط العنصر بها. وترتبط الجسم في األخرى الفريدة البروتينات على تتعرف بروتينات هي النسيلة وحيدة المضادة

Gazyva  يسمىobinutuzumab.

الجرابي الليمفاوية الغدد سرطان لعالج يستخدم أنه كما . )(CLLالمزمن الليمفاوي الدم ابيضاض لعالج  Gazyvaيستخدم

في  )(iNHL )النموبطيء (البطيء الالهودجكين الليمفاوي والورم قبل ، من عالجهم يتم لم الذين المرضى في  )(FLالمتقدم

ريتوكسيماب.يسمى آخر بدواء للعالج يستجيبون يعودوا لم الذين المرضى

 lymphocytesباسم المعروفة البيضاء الدم خاليا سطح على يوجد والذي به ويرتبط  CD20يسمى بروتين على  Gazyvaيتعرف

B . تنمو التي البائية الليمفاوية الخاليا إن البائية. اللمفاوية للخاليا الطبيعي غير النمو يتوقف بالبروتين ، االرتباط عملية أثناء

المرض.عن المسؤولة هي طبيعي غير بشكل

عالجهم يتم لم الذين  FLلمرضى بالنسبة . chlorambucilالكيميائي العالج دواء مع استخدامه يتم  ، Gazyva CLLلـ بالنسبة

العالج بأدوية أوال ً Gazyvaإعطاء يتم لريتوكسيماب ، يستجيب يعد لم الذي  iNHLمن يعانون الذين والمرضى قبل ، من

من االستفسار يرجى  ، Gazyvaمع المستخدمة الكيميائي العالج أدوية حول المعلومات من لمزيد بمفرده. ثم الكيميائي

األدوية.لهذه  )(CMIالمستهلك طب معلومات على للحصول الصيدلي أو ممرضك أو طبيبك
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لسبب  Gazyvaوصف قد طبيبك يكون قد  لك. Gazyvaوصف سبب حول أسئلة أي لديك كان إذا طبيبك اسأل

آخر.

طبيب.بوصفة فقط متوفر الدواء هذا

Gazyvaعلى تحصل أن قبل

Gazyvaعلى تحصل أن يجب ال عندما
إذا: Gazyvaتستخدم ال

النشرةهذه نهاية في المذكورة المكونات من أي أو  Gazyvaتجاه تحسسي فعل رد لديك كان إذا•

الفعل رد أعراض بعض  الفئرانأصل من أخرى بروتينات أي تجاه تحسسي فعل رد لديك كان إذا•

أو اللسان الشفتين ، الوجه ، في تورم التنفس ، في صعوبة أو صفير التنفس ، في ضيق تشمل قد التحسسي

الجلدعلى خاليا أو حكة أو   /وجلدي طفح الجسم ، من أخرى أجزاء

العبثعالمات عليها ظهرت أو ممزقة العبوة كانت إذا•

العبوةعلى المطبوع  )(EXPالصالحية انتهاء تاريخ انقضى إذا•

جيد.بشكل يعمل ال فقد الصالحية ، انتهاء تاريخ انقضاء بعد الدواء هذا تتناول كنت إذا

Gazyvaعلى تحصل أن قبل
إذا:طبيبك أخبر

بيالكبد التهاب مثل األمد طويلة أو متكررة بعدوى اإلصابة من تاريخ أو عدوى ، لديك•

.Gazyvaبـ العالج بعد أو أثناء بعدوى لإلصابة متزايد خطر لديك يكون قد

أو الكيميائي العالج مثل لديك ، المناعة جهاز على تؤثر قد أدوية تناول لك سبق أو تتناول كنت•

للمناعةالمثبطة األدوية

هناك كانت بالعدوى. لإلصابة عرضة أكثر تكون فقد لديك ، المناعة جهاز على تؤثر أدوية تناولت أو تتناول كنت إذا

على عادة تؤثر  )التقدميالبؤر متعدد الدماغ بيضاء اعتالل ( PMLتسمى وخطيرة نادرة دماغية عدوى عن تقارير

تعالج كنت إذا أعلى  PMLعلى الحصول في فرصتك تكون قد المناعة. جهاز في ضعف من يعانون الذين األشخاص

أو شديدة إعاقة المزمن البؤري الدماغ اعتالل يسبب أن يمكن . Gazyvaذلك في بما المناعة ، جهاز تضعف بأدوية

الموت.حتى

الذبحة و.)الطبيعيةغير القلب ضربات (القلب ضربات انتظام عدم مع القلب أمراض من تاريخ لديك•

حديثةقلبية نوبة أو القلب فشل و)الصدرفي ألم (الصدرية

.Gazyvaمع العالج أثناء كثب عن طبيبك سيراقب

الدمتجلط لمنع دواء تتناول كنت•

الحياة.يهدد نزيفاً يسبب قد مما دمك ، في الدموية الصفائح عدد من  Gazyvaيقلل أن يمكن

الدمضغط لضبط دواء تتناول كنت•

عن مؤقتاً بالتوقف طبيبك ينصحك فقد لديك ، الدم ضغط في مؤقت انخفاض في يتسبب قد  Gazyvaألن نظراً

.Gazyvaإعطائك قبل الدم ضغط دواء تناول

سابقرئوي مرض لديك•

بغازيفا.العالج أثناء التنفس في صعوبات لحدوث أكبر فرصة لديك تكون قد

.Gazyvaمع العالج أثناء كثب عن طبيبك سيراقب
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الكلىفي مرض لديك•

بشكل تعمالن ال كليتيك كانت إذا  Gazyvaبـ العالج أثناء جانبية ألعراض للتعرض أكبر فرصة لديك يكون قد

طبيعي.

.Gazyvaمع العالج أثناء كثب عن طبيبك سيراقب

كبديمرض لديك•

الكبد.في مشاكل من يعانون الذين األشخاص في غازيفا وفعالية سالمة تثبت لم

لقاحبأي تحصين على حصلت أو تنوي كنت•

. Gazyvaتلقيك تلي التي األشهر في أو  Gazyvaمع الوقت نفس في اللقاحات بعض إعطاء عدم يجب

.Gazyvaتتلقى أن قبل لقاحات أي على تحصل أن يجب كان إذا مما طبيبك سيتحقق

األصباغأو الحافظة المواد أو األطعمة مثل أخرى مواد أي أو أخرى أدوية أي من حساسية لديك•

الحملتنوي أو حامل أنت•

الحمل.أثناء  Gazyvaبإعطائك يوصى ال بعد. يولد لم الذي بالطفل ضارة  Gazyvaكانت إذا ما المعروف غير من

.Gazyvaمع العالج انتهاء بعد شهراً 18 لمدة تحملي أال المستحسن فمن اإلنجاب ، سن في كنت إذا

18 إلى تصل ولمدة العالج أثناء الفعالة الحمل منع وسائل تستخدم أن المستحسن فمن اإلنجاب ، سن في كنت إذا

.Gazyvaمع العالج انتهاء بعد شهراً

لإلرضاعتخططين أو الرضاعة فترة في كنت•

عالجك أثناء الطبيعية الرضاعة عن بالتوقف يوصى الثدي. حليب إلى ينتقل غازيفا كان إذا ما المعروف غير من

.Gazyvaلـ النهائي التسريب بعد شهراً 18 ولمدة  Gazyvaبـ

.Gazyvaبتناول تبدأ أن قبل أخبره سبق ، مما بأي طبيبك تخبر لم إذا

األطفالفي استخدم

عاماً.18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين األطفال في  Gazyvaوفعالية سالمة إثبات يتم لم

أخرىأدوية تناول
أو صيدلية من طبية وصفة بدون اشتريتها أدوية أي ذلك في بما أخرى ، أدوية أي تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

صحية.أطعمة متجر أو ماركت سوبر

عن مؤقتاً بالتوقف طبيبك ينصحك فقد لديك ، الدم ضغط في مؤقت انخفاض في يتسبب قد  Gazyvaألن نظراً

.Gazyvaإعطائك قبل الدم ضغط دواء تناول

إلى  Gazyvaتلقيك أثناء الدم تجلط لمنع الدواء تناول يؤدي قد دمك. في الدموية الصفائح عدد من  Gazyvaيقلل أن يمكن

.Gazyvaمع العالج أثناء كثب عن طبيبك سيراقب الحياة. يهدد نزيف في هذا يتسبب قد الدموية. الصفائح عدد تقليل

للقاح.الطبيعية استجابتك على سيؤثر  Gazyvaكان إذا ما المعروف غير من

.Gazyvaتناول أثناء تجنبها أو معها الحذر توخي يجب التي األدوية حول المعلومات من المزيد لديهما والصيدلي طبيبك

Gazyvaإعطاء يتم كيف
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عن تختلف قد  ممرضتك.أو طبيبك لك قدمها التي التعليمات جميع بعناية اتبع

النشرة.هذه في الواردة المعلومات

أو طبيب بواسطة عيادة أو مستشفى في إعطاؤه وسيتم صحية رعاية أخصائي بواسطة  Gazyvaتحضير يتم أن يجب

ممرضة.

عليها ستحصل التي الحقن عدد يعتمد . ))(IVالوريدي التسريب (الوريد في البطيء التسريب طريق عن  Gazyvaإعطاء يتم

للعالج.استجابتك كيفية على

المحتملة.التسريب تفاعالت شدة تقليل في للمساعدة أخرى أدوية على ستحصل  ، Gazyvaتتلقى أن قبل

CLLل
ساعات.4 لمدة الوريدي التسريب طريق عن غازيفا من ملغ 100 على ستحصل  األول:التسريب

سيحدد الوريدي. بالتسريب غازيفا من ملغ 900 على ستحصل التحمل ، جيد األول التسريب كان إذا  الثاني:التسريب

التسريب.مدة طبيبك

بالتسريب غازيفا من مجم 1000 إعطاؤك يتم فسوف التحمل ، جيد السابق التسريب كان إذا  الالحقة:الحقن

التسريب.مدة طبيبك سيحدد الوريدي.

منها.كل تحمل جودة مدى على اعتماداً التسريب بتعديل طبيبك يقوم قد حقنة. كل أثناء كثب عن مراقبتك ستتم

الجرابيالليمفاوية الغدد لسرطان

الوريدي.بالتسريب غازيفا من ملغ 1000 على ستحصل  األول:التسريب

سيحدد الوريدي. بالتسريب غازيفا من مجم 1000 إعطاؤك يتم فسوف التحمل ، جيد األول التسريب كان إذا  الالحقة:الحقن

التسريب.تتلقى ومتى حقنة كل مدة طبيبك

كل مرة  Gazyvaتتلقى قد . Gazyvaبـ عالجك مواصلة طبيبك يقرر فقد األولي ، للعالج استجابت إذا  الصيانة:عالج

عامين.إلى تصل لمدة شهرين

جرعةفاتتك إذا
فاتك أو نسيت إذا ذلك ، ومع جرعة. تفوت أن المرجح غير فمن طبيبك ، إشراف تحت إعطاؤه يتم  Gazyvaألن نظراً

أقرب في آخر موعد تحديد عليك ولكن لها المخطط التالية الجرعة حتى االنتظار عليك يجب فال  ، Gazyvaلتلقي موعدك

ممكن.وقت

)زائدةجرعة (الكثير إعطاؤك تم إذا
تعاني كنت إذا ذلك ، ومع الكثير. إعطاؤك يتم أن المرجح غير فمن طبيبك ، إشراف تحت إعطاؤه يتم  Gazyvaألن نظراً

الفور.على طبيبك أخبر  ، Gazyvaتناولك بعد جانبية آثار أي من

Gazyvaاستالمك أثناء

تفعلهاأن يجب أشياء
فعل رد أو التسريب فعل لرد أعراض أو عالمات أي لديك كان إذا الفور على ممرضتك أو طبيبك أخبر

القلب.في مشاكل أو تحسسي

يلي:ما واألعراض العالمات بعض تتضمن أن يمكن

التنفسفي صعوبة مع حلقك أو لسانك أو شفتيك أو وجهك انتفاخ•

جسمكمن أخرى أجزاء في تورم•

التنفسفي صعوبة أو أزيز أو التنفس في ضيق•
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الجلدعلى خاليا أو حكة أو جلدي طفح•

بالغثيان.الشعور•

وقشعريرةحمى•

بالتعباشعر•

الراسصداع•

صدرألم•

منتظمةغير أو طبيعية غير قلب ضربات•

أو حركتك في تغييرات أي الحظوا إذا إخبارك منهم واطلب  Gazyvaتستقبل أنك الرعاية مقدم أو شريكك أخبر

الفور.على عنها طبيبك تخبر أن يجب تغييرات ، أي الحظوا إذا سلوكك.

عالجك.وتغيير االختبارات بعض إجراء إلى طبيبك يحتاج قد

.Gazyvaتستقبل أنك يعالجونك الذين والصيادلة األسنان وأطباء األطباء جميع أخبر

أثناء الطبيعية الرضاعة تنوي كنت إذا  ، Gazyvaتلقيك أثناء أسرة تكوين تنوي أو حامال ًأصبحت إذا طبيبك أخبر

.Gazyvaتلقي أثناء بطفلك حامال ًوكنت طفلك تطعيم تنوي كنت إذا أو  ، Gazyvaتلقيك

تقدمك.من التحقق يمكن حتى طبيبك مع مواعيدك بجميع االحتفاظ من تأكد

منتظمة.دم فحوصات بإجراء طبيبك سيقوم

فعلهاعليك يجب ال أشياء
إذا طبيبك أخبر  أوال.ًطبيبك إلى التحدث دون بك الخاص  Gazyvaعالج عن تتوقف ال

حالتك.يساعد ال  Gazyvaأن شعرت

صيدلي.استشارة أو أوال ًطبيبك إخبار دون ال أم طبية وصفة تتطلب كانت سواء أخرى ، أدوية أي تأخذ ال

منهاالحذر توخي يجب أشياء

عام بشكل  Gazyvaتسبب ال  عليك. Gazyvaتؤثر كيف تعرف حتى الماكينات تشغيل أو القيادة أثناء حذراً كن

القسمتحت المدرجة الفعل ردود من أياً واجهت إذا ذلك ، ومع اآلالت. تشغيل أو القيادة على قدرتك في مشاكل أي

الفعل.رد يتوقف حتى اآلالت تشغيل أو القيادة عن االمتناع عليك يجب تفعلهاأن يجب أشياء

جانبيةآثار

.Gazyvaتلقيك أثناء يرام ما على بأنك تشعر ال كنت إذا ممكن وقت أقرب في ممرضتك أو طبيبك أخبر

لدى فيها مرغوب غير جانبية آثار له يكون قد ولكن الجريبي الليمفاوية الغدد ورم أو  CLLبـ المصابين األشخاص معظم  Gazyvaيساعد

األشخاص.بعض

إلى تحتاج قد كذلك. ليسوا األحيان معظم وفي جادين ، يكونون األحيان بعض في جانبية. آثار األدوية لجميع يكون أن يمكن

الجانبية.اآلثار ببعض أصبت إذا طبية رعاية

جانبية.آثار حدوث فرصة تزداد فقد الكلى ، في مشاكل من تعاني كنت أو أكثر أو عاماً 65 عمرك كان إذا
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لديك.تكون قد أسئلة أي على اإلجابة الصيدلي أو طبيبك من اطلب

منها.أي تواجه ال قد  التالية.الجانبية األعراض قوائم من تنزعج ال

التسريبأثناء
التسريب:تلقي أثناء يلي مما أياً الحظت إذا الفور على ممرضتك أو طبيبك أخبر

التنفسفي صعوبة مع حلقك أو لسانك أو شفتيك أو وجهك انتفاخ•

جسمكمن أخرى أجزاء في تورم•

التنفسفي صعوبة أو أزيز أو التنفس في ضيق•

الحجمفي تزيد قد والتي اللون متغيرة أو صلبة جلدية آفات خاليا ، أو حكة جلدي ، طفح ذلك في بما جلدية مشاكل•

.)الغثيان(بالغثيان الشعور أو القيء•
قشعريرةأو احمرار حمى ،•

إسهال•

الحلقتهيج أو السعال•

بالتعباشعر•

الراسصداع•

صدرألم•

المعتادمن أكثر كدمات أو نزيف•

الدوخةأو الدوخة•

منتظمةغير أو طبيعية غير قلب ضربات•

طبية.عناية إلى تحتاج قد الخطيرة. الجانبية اآلثار هذه تكون قد

التسريببعد
يلي:مما أياً الحظت إذا مستشفى أقرب في والطوارئ الحوادث قسم إلى اذهب أو الفور على طبيبك أخبر

التنفسفي صعوبة مع حلقك أو لسانك أو شفتيك أو وجهك انتفاخ•

جسمكمن أخرى أجزاء في تورم•

التنفسفي صعوبة أو أزيز أو التنفس في ضيق•

الجلدعلى خاليا أو حكة أو جلدي طفح•

المعدةفي آالم أو تقلصات•

الدمويأو الشديد اإلسهال•

القهوةتشبه التي المواد أو الدم القيء ذلك في بما والقيء الغثيان•

الجسممن جزء أي من طبيعي غير نزيف•

طبيعيةغير كدمات•

الدمجلطات•

وقشعريرةحمى الدوارأو الدوخة•

حادسعال•

منتظمةغير أو طبيعية غير قلب ضربات•

صدرألم•

أو بها ، تتحرك التي الطريقة في تغيرات الذاكرة ، فقدان أو االرتباك االرتباك ، التالية: األمور من مجموعة أو واحد•

الرؤية.فقدان أو وضوح عدم جسمك ، في تدريجي ضعف أو قلة تتحدث ، أو تمشي

طبية.عناية إلى تحتاج قد الخطيرة. الجانبية اآلثار هذه تكون قد

يلي:مما أياً الحظت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر
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القوباء  ، )الرئويااللتهاب ذلك في بما (التنفسي الجهاز التهابات شديدة ، قشعريرة الحمى ، مثل متكررة التهابات•

البوليةالمسالك التهابات أو الفم تقرحات المنطقية ،

الحلقأو الفم في ألم•

الصدرانسداد أو األنف انسداد أو سيالن•

العضالتأو العظام أو المفاصل آالم•

الساقينأو الذراعين في ألم أو الظهر ، آالم•

الراسصداع•

البواسيرأو األلم أو البطن في الراحة عدم أو اإلمساك أو اإلسهال•

األلمأو البول سلس•

الوزنزيادة•

المستمرالسعال•

الشعرتساقط•

الجلدفي حكة•

بالتعبالشعور أو   /واألرق•

القلقأو باالكتئاب الشعور•

عاديغير مظهر أو زيادات اللون ، في تغير - الجلد في تغيرات•

البعض يحدث قد اكتماال.ً أكثر قائمة الصيدلي أو طبيبك لدى المحتملة. الجانبية اآلثار بجميع كاملة قائمة ليست هذه

اآلن.حتى المعروفة غير الجانبية اآلثار بعض هناك تكون وقد األشخاص بعض عند اآلخر

القائمة.هذه في مدرجاً يكن لم لو حتى بتوعك ، تشعر يجعلك آخر شيء أي الحظت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

القائمة.هذه في شيء أي تفهم لم إذا الصيدلي أو ممرضتك أو طبيبك اسأل

المنتجوصف

تخزين
مئوية.درجة 8 و 2 بين حرارة درجة عند الثالجة في المستشفى جناح في أو الصيدلية في  Gazyvaتخزين سيتم

التوفر
يتم . )مل  /مجم25 (الوريد في التسريب محلول من مل 40 على تحتوي الجرعة أحادية زجاجية كقنينة  Gazyvaتوفير يتم

الوريد.في التسريب قبل تخفيفه

Gazyvaتبدو كيف
قليال.ًالبني إلى اللون عديم صاف ٍ، سائل غازيفا

مكونات
على:أيضاً يحتوي . أوبينوتوزومابالفعالةالمادة من مجم 1000 على غازيفا من قنينة كل تحتوي

الهيستيدين•

هيدروكلوريدهيستيدين مونوهيدرات•

هيدراتثنائي تريهالوز•

188بولوكسامر•

الكفيلتفاصيل

طريق:عن نيوزيلندا في  Gazyvaتوريد يتم
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109113Box PO Zealand( Limited 

Products )New Roche
جديدسوق

1149أوكالند

نيوزيالندا

0800276243الطبية: االستفسارات

إعدادتاريخ

2021 )ديسمبر(األول كانون 20 بتاريخ النشرة هذه إعداد تم
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