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سيكيوكينيومابحقن
)mab) 'ue kin ue '' sekكـ تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

في متقشرة حمراء بقع فيه تتشكل جلدي مرض (الشديدة إلى المتوسطة اللويحية الصدفية لعالج سيكيوكينيوماب حقن يستخدم

كما وحدها. الموضعية باألدوية عالجها يمكن ال بحيث للغاية شديدة لديهم الصدفية تكون الذين البالغين لدى  )الجسممناطق بعض

حقن يستخدم . )الجلدعلى وقشور وتورمها المفاصل آالم تسبب حالة (الصدفي المفاصل التهاب لعالج البالغين في يستخدم أنه

مما أخرى ، ومناطق الفقري العمود مفاصل الجسم فيها يهاجم حالة (الالصق الفقار التهاب لعالج البالغين في سيكيوكينيوماب

(الشعاعي غير النشط المحوري المفصلي الفقار التهاب لعالج البالغين في يستخدم أنه كما . )المفاصلوتلف والتورم األلم يسبب
على تظهر تغييرات دون ولكن التورم ، وعالمات األلم يسبب مما أخرى ، ومناطق الفقري العمود مفاصل الجسم فيها يهاجم حالة

طريق عن يعمل وهو النسيلة. وحيدة المضادة األجسام تسمى األدوية من فئة في سيكيوكينيوماب حقن يتم . )السينيةاألشعة

الصدفية.أعراض تسبب الجسم في معينة خاليا عمل وقف

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

)الجلدتحت (الجلد تحت ويحقن سائل مع يخلط وكمسحوق جرعات ، وقلم مسبقاً ، مملوءة كمحقنة سيكيوكينيوماب حقن يأتي
الالصق الفقار والتهاب الصدفي المفاصل اللتهاب بالنسبة أسابيع. 4 كل مرة ثم جرعات 5 ألول أسبوع كل مرة عادة حقنها يتم .

الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع أسابيع. 4 كل مرة حقنه أيضاً يمكن المحوري ، الفقاري المفاصل والتهاب

ال التوجيهات. حسب تماماً سيكيوكينيوماب حقن استخدم تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك

طبيبك.وصفه مما أكثر تحقن أو منه أقل أو أكثر تحقن

بحقن طبيبك لك يسمح قد ذلك ، بعد طبيبك. عيادة في سيكيوكينيوماب حقن من الجلد تحت جرعة أول تتلقى قد

المرة في بنفسك سيكيوكينيوماب حقنة تستخدم أن قبل الحقن. بإجراء قريب أو صديق يقوم أن أو بنفسك سيكيوكينيوماب

الذي للشخص أو لك يوضح أن الصيدلي أو طبيبك من اطلب الدواء. مع تأتي التي للمريض المصنعة الشركة معلومات اقرأ األولى ،

حقنه.كيفية الدواء سيحقن

المستعملة واألقالم المحاقن من تخلص القلم. أو المحقنة في المحلول كل وحقن فقط واحدة مرة جرعات قلم أو حقنة كل استخدم

للثقب.المقاومة الحاوية من التخلص كيفية حول الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث للثقب. مقاوم وعاء في
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واتركه اإلبرة غطاء إزالة دون مستو سطح على القلم أو المحقنة ضع تبريده ، تم جرعات قلم أو مسبقاً مملوءة حقنة تستخدم كنت إذا

في تسخينه طريق عن الدواء تدفئة تحاول ال الدواء . لحقن جاهزاً تكون أن قبل دقيقة 15-30 لمدة الغرفة حرارة لدرجة دافئاً

الثالجة.من إخراجه من األقل على ساعة بعد الحقن استخدم أخرى. طريقة بأي أو ساخن ماء في وضعه أو الميكروويف

سيكيوكينيوماب.على يحتوي الذي الجرعات قلم أو المحقنة تهز ال

يجب اللون. وعديم صاف ٍالسائل وأن يمر لم الصالحية انتهاء تاريخ أن من تأكد حقنه. قبل سيكيوكينيوماب محلول إلى دائماً انظر

إذا أو صالحيته ، انتهت إذا أو مكسوراً ، أو متصدعاً كان إذا جرعات قلم أو حقنة تستخدم ال مرئية. جزيئات على السائل يحتوي أال

ملونة.أو كبيرة جزيئات على يحتوي أو معكراً السائل كان

من العلوي الجزء أو  )الساقمن العلوي الجزء (الفخذين من األمامي الجزء في مكان أي في سيكيوكينيوماب حقن حقن يمكنك

موقعاً استخدم االحمرار ، أو التقرح فرص لتقليل حولها.  )سم5 (بوصة 2 والمنطقة السرة باستثناء  )المعدة(البطن أو الذراعين

عالمات أو ندوب لديك يكون حيث أو قاسي أو أحمر أو كدمات به أو رقيقاً الجلد فيها يكون منطقة في تحقن ال حقنة. لكل مختلفاً

تمدد.

بحقن العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

أسئلة.أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ سيكيوكينيوماب.

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

سيكيوكينيوماب ،حقن استخدام قبل

مكونات من أي أو الالتكس ، أو أخرى ، أدوية أي أو سيكيوكينيوماب ، حقن من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

أخبر الجرعات ، قلم أو مسبقاً المعبأة المحقنة ستستخدم كنت إذا المكونات. قائمة عن الصيدلي اسأل سيكيوكينيوماب. حقن

الالتكس.أو المطاط من حساسية لديك أجلك من الدواء سيحقن الذي الشخص أو أنت كنت إذا طبيبك

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

 ، (Jantovenالوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

Coumadin(  السيكلوسبورين مثل المناعة جهاز تثبط التي واألدويةSandimmune) ، Neoral ، Gengraf( . يحتاج قد

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

يتسبب مما الهضمي ، الجهاز بطانة الجسم فيها يهاجم حالة (كرون بمرض أصبت أن سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر

أخرى.طبية حالة أي أو  )والحمىالوزن وفقدان واإلسهال األلم في

حقنة استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل سيكيوكينيوماب ،

قبل لعمرك المناسبة اللقاحات جميع على تحصل أن المهم من لقاحات. أي تلقي إلى بحاجة كنت إذا ما لمعرفة طبيبك استشر

طبيبك.مع التحدث دون العالج فترة خالل تطعيمات أي تأخذ ال سيكيوكينيوماب. بحقن العالج بدء
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ويزيد والفطريات والفيروسات البكتيريا من العدوى محاربة على قدرتك من يقلل قد سيكيوكينيوماب حقن أن تعلم أن يجب

أو تعاني كنت إذا أو العدوى من نوع بأي تصاب ما غالباً كنت إذا طبيبك أخبر الحياة. تهدد أو خطيرة بعدوى إصابتك خطر من

 ، )القروحأو المفتوحة الجروح مثل (البسيطة االلتهابات يشمل وهذا اآلن. العدوى من نوع بأي مصاباً تكون قد أنك تعتقد

من أي من تعاني كنت إذا تختفي. ال التي المزمنة وااللتهابات  ، )البردقروح أو الهربس مثل (وتذهب تأتي التي وااللتهابات

قشعريرة ، تعرق ، حمى ، الفور: على بطبيبك اتصل سيكيوكينيوماب ، بحقن العالج من وجيزة فترة بعد أو أثناء التالية األعراض

والتبول المعدة وآالم اإلسهال جسمك ، في تقرحات أو مؤلم أو أحمر أو دافئ جلد التنفس ، في ضيق العضالت ، في آالم

للعدوى.أخرى عالمات أو المؤلم أو العاجل أو المتكرر

إذا خاصة  ، )خطيرةرئوية عدوى السل ؛ مرض (بالسل إصابتك خطر من يزيد سيكيوكينيوماب حقن استخدام أن تعلم أن يجب

إذا أو به ، أصبت أن سبق أو بالسل مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر للمرض. أعراض أي لديك ليس ولكن بالفعل بالسل مصاباً كنت

للجلد اختبار بإجراء طبيبك سيقوم بالسل. مصاب شخص من بالقرب كنت إذا أو السل ، مرض فيه ينتشر بلد في تعيش كنت

في البدء قبل العدوى هذه لعالج دواء طبيبك يعطيك سوف األمر ، لزم إذا النشطة. غير السل بعدوى مصاباً كنت إذا ما لمعرفة

األعراض هذه من أي عليك ظهرت إذا أو السل ، لمرض التالية األعراض من أي لديك كان إذا سيكيوكينيوماب. حقن استخدام

وفقدان الوزن ، وفقدان التعب ، أو والضعف المخاط ، أو الدم والسعال السعال ، الفور: على بطبيبك فاتصل العالج ، أثناء

الليلي.التعرق أو والحمى ، والقشعريرة ، الشهية ،

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

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تستخدم ال سيكيوكينيوماب. حقن من جرعة فاتتك إذا تفعل ماذا لتسأل بطبيبك اتصل

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً سيكيوكينيوماب حقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

العطساألنف ، سيالن

الحلقإلتهاب

متشوقمتلهف،

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل الخاصة ، الوقائية اإلجراءات قسم

متسرع

قشعريرة

البلعأو التنفس في صعوبة

باالغماءشعور

والحلقواللسان والشفتين والوجه العين انتفاخ

الصدرضيق
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الصوتفي بحة

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

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

في سيكيوكينيوماب حقن بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

الضوء.من لحمايتها األصلية علبها في الجرعات وأقالم مسبقاً المعبأة والمحقنة بالقوارير احتفظ تجمد. ال ولكن الثالجة

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

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

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال

سيكيوكينيوماب.حقن حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي 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 تحضر أن يجب المكمالت.

الطوارئ.حالة في معك حملها

راندأسماء

®كوسنتيكس

2020/08/15- 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
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