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هام:تحذير

أو طبيبك أخبر التالية ، األعراض من بأي شعرت إذا الحياة. يهدد أو شديداً تحسسياً تفاعالً  Rasburicaseحقن يسبب قد

في تورم متشوق؛ متلهف، متسرع؛ قشعريرة؛ ضعف. ؛ دوار. التنفس؛ في ضيق الصدر. في ضيق أو ألم الفور: على ممرضتك

طبيبك فسيتوقف شديد ، تحسسي فعل رد من تعاني كنت إذا البلع. أو التنفس في صعوبة أو الحلق. أو اللسان أو الشفتين

الفور.على التسريب عن

ديهيدروجينيز فوسفات 6-الجلوكوز نقص لديك كان إذا طبيبك أخبر الدم. في خطيرة مشاكل  Rasburicaseحقن يسبب قد

G6PD)( ) حقن تلقي يمكنك ال أنه طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )الوراثيالدم مرضrasburicase . إذا أيضاً طبيبك أخبر

في ضيق صداع ؛ الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا متوسطي. أو أفريقي أصل من كنت

األزرق أو الشاحب البشرة لون النوبات؛ منتظمة ؛ غير أو متقطعة أو سريعة قلب ضربات ارتباك؛ ضعف؛ دوار. التنفس ؛

الداكن.والبول الشديد التعب قشعريرة. العينين. أو الجلد اصفرار الرمادي ؛

.rasburicaseحقن تتلقى أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

.rasburicaseحقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يوصف لماذا

لدى  )األورامتحلل مع الدم في تتراكم طبيعية مادة (اليوريك حمض من عالية مستويات لعالج  Rasburicaseحقن يستخدم

من فئة في  Rasburicaseحقن يقع الكيميائي. العالج بأدوية يعالجون والذين السرطان من معينة بأنواع المصابين األشخاص

منه.التخلص من الجسم ليتمكن البوليك حمض تكسير طريق عن يعمل وهو اإلنزيمات. تسمى األدوية

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

مستشفى في ممرضة أو طبيب بواسطة  )الوريدفي (الوريد طريق عن ليحقن سائل مع يخلط كمسحوق  Rasburicaseحقن يأتي

يومياًواحدة مرة دقيقة 30 مدار على إعطاؤه يتم ما عادة عيادة. أو
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تتكرر.لن واحدة عالجية كدورة الدواء هذا يعُطى أيام. 5 إلى تصل

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

 ،rasburicaseحقن تلقي قبل

. rasburicaseحقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، rasburicaseمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

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

اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

الجانبية.

أخرى.طبية حالة أي من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر  ، "هامتحذير "قسم في المذكورة الحالة إلى باإلضافة

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

بطبيبك.فاتصل

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

rasburicase.

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  Rasburicaseيسبب قد
تختفي:

غثيان

التقيؤ

إمساك

إسهال

المعدةفي آالم

الفمتقرحات

الحلقآالم

حمُى

الراسصداع

القلق

األلمانضم

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم
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الحقنموقع في إيالم أو تورم أو احمرار أو ألم

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

الفور.

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Rasburicaseحقن 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(.

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

جسمك استجابة من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.rasburicaseلحقن

.rasburicaseحقن حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل

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

Elitek®
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الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء
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.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام
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األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد
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