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سيروليموس
)موسلي يا سيدي (باسم تنطق

هام:تحذير

 )المناعةجهاز من جزء سرطان (الليمفاوية الغدد سرطان وخاصة سرطان ، أو بعدوى اإلصابة خطر من السيروليموس يزيد قد
وارتداء الشمس ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض لتجنب خطط الجلد ، بسرطان اإلصابة خطر لتقليل الجلد. سرطان أو

بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا العالج. أثناء الشمس من والواقي الشمسية والنظارات الواقية المالبس

على تغيرات أو جديدة تقرحات للعدوى ؛ أخرى عالمات أو مؤلم ، أو متكرر تبول قشعريرة ، الحلق ، التهاب حمى ، الفور: على

أو ضعف صدر؛ ألم التنفس في صعوبة المبرر غير الوزن فقدان الفخذ. أو اإلبط أو الرقبة في الغدد تورم ليلي؛ تعرق الجلد ؛

المعدة.في امتالء أو تورم أو ألم أو يزول ؛ ال تعب

إعطاء ينبغي ال الرئة. أو الكبد زرع لعمليات خضعوا الذين المرضى في الموت أو خطيرة جانبية آثاراً  Sirolimusيسبب قد

الرئة.أو الكبد زرع عمليات رفض لمنع الدواء هذا

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

لسيروليموس.

.sirolimusتناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يوصف لماذا

مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى سيروليموس ينتمي الكلى. زرع عمليات رفض لمنع أخرى أدوية مع  Sirolimusيستخدم

الجسم.في المناعة جهاز قمع طريق عن يعمل وهو المناعة.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

الطعام مع دائماً إما اليوم ، في واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ  )سائل(ومحلول لوحي كجهاز  Sirolimusيأتي

على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس في خذها  ، sirolimusتناول تذكر على لمساعدتك دائماً. طعام بدون أو

التوجيهات. حسب تماماً  sirolimusخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال
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تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة. األقراص ابتالع

يوماً.14 إلى 7 كل واحدة مرة من أكثر ليس عادة عالجك ، أثناء  sirolimusمن جرعتك بتعديل طبيبك يقوم أن المحتمل من

طبيبك.مع التحدث دون  sirolimusتناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  sirolimusتناول في استمر

حتى برفق ورجها الغرفة حرارة درجة في تقف الزجاجة اترك هذا ، حدث إذا تبريده. عند ضباب إلى  Sirolimusمحلول يتطور قد

لالستخدام.آمن غير أو تالف الدواء أن الضباب يعني ال الضباب. يزول

التالية:الخطوات اتبع المحلول ، زجاجات الستخدام

متساوياً يصبح حتى الزجاجة في بإحكام بسدادة المزود البالستيكي األنبوب أدخل األول ، االستخدام عند المحلول. زجاجة افتح 1.

إدخالها.بمجرد الزجاجة من تخرج ال الزجاجة. من العلوي الجزء مع

في الموجودة الفتحة في للداخل ، بالكامل المكبس دفع مع الكهرمانية ، المحاقن إحدى بإحكام أدخل استخدام ، لكل 2.

البالستيكي.األنبوب

الخط من السفلي الجزء يصبح حتى برفق المحقنة مكبس سحب طريق عن طبيبك وصفها التي المحلول كمية اسحب 3.

المحقنة ، في فقاعات تشكلت إذا منتصبة. الزجاجة على حافظ المحقنة. على الصحيحة العالمة مع متساوياً للمكبس األسود

الخطوة.هذه وكرر الزجاجة في المحقنة أفرغ

البرتقال. عصير أو الماء من  ])كوب1 /4[مليلتر 60 (أونصة 2 األقل على يحتوي بالستيكي أو زجاجي كوب في المحقنة أفرغ 4.

الفور.على ويشرب دقيقة 1 لمدة بقوة يقلب أخرى. سوائل أي أو فروت الجريب عصير أو التفاح عصير تستخدم ال

محلول ويشرب بقوة يقلب البرتقال. عصير أو الماء من  ])كوب1 /2[مليلتر 120 (أونصات 4 عن يقل ال بما الكوب ملء أعد 5.

الشطف.

المستعملة.المحقنة من تخلص 6.

الدواء استخدم الحمل. حقيبة في المحقنة وضع المحقنة على غطاء بوضع فقم معك ، مملوءة حقنة حمل إلى بحاجة كنت إذا

ساعة.24 خالل المحقنة في

الدواءلهذا استخدامات هناك

الدواء هذا الستخدام المحتملة المخاطر حول طبيبك إلى تحدث الصدفية. لعالج األحيان بعض في أيضاً  Sirolimusيستخدم

لحالتك.

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،sirolimusأخذ قبل

أقراص في الموجودة المكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  sirolimusمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل . sirolimusمحلول أو

ذكر من تأكد تتناولها. التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

آر نيو فرادين ، نيو (نيومايسين كاناميسين ، جنتاميسين ، أميكاسين ، مثل أمينوغليكوزيد الحيوية المضادات يلي: مما أي

ستربتومايسين ، ، )إكس
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 )(ACEلألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات  ؛ )فونجيزونأمفوسين ، أمبيسوم ، أبيلسيت ، (ب أمفوتريسين  ؛ )توبي(وتوبراميسين
 ، )Moexipril )Univopascil( )A( ، Zestril(  ، lisinopril )Prinivil، fosinopril )Monopril( ، enalapril )Vasotecمثل

captopril )Capoten( ، benazepril )Lotensin(   راميبريل)مثل الفطريات مضادات  ؛ )مافيك(وتراندوالبريل  ، )ألتاس

 ؛ )ففيند(وفوريكونازول  ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )سبورانوكس(إيتراكونازول  ، )ديفلوكان(فلوكونازول  ، )لوتريمين(كلوتريمازول

 ؛ )المتحدةالواليات في متوفر غير ( )(Propulsidسيسابريد  ؛ )تاجميت(سيميتيدين  ؛ )بارلوديلسيكلوسيت ، (بروموكريبتين

 ، Mycin-E ، (Erythrocinاالريثروميسين  ؛ )تيازاكديالكور ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ؛ )دانوكرين(دانازول  ؛ )بياكسين(كالريثروميسين

EES( إندينافير مثل البشرية المناعة نقص لفيروس البروتيني األنزيم مثبطات  ؛)بعض  ؛ )كاليترافي نورفير ، (وريتونافير  )كريكسيفان

(ميتوكلوبراميد  ؛ )ديالنتين(الفينيتوين  ، )لومينال(الفينوباربيتال  ، )تيجريتول(كاربامازيبين مثل النوبات أدوية للكوليسترول. األدوية
 ؛)كيتك(تيليثروميسين  ؛ )بريفتين(ريفابنتين  ؛ )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )كاردين(نيكارديبين  ؛ )ريجالن

troleandomycin )TAO(  ) إلى طبيبك يحتاج قد . )فيريالنإيزوبتين ، كوفرا ، كاالن ، (وفيراباميل  ؛ )المتحدةالواليات في متوفر غير

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )فيريالنالجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير

مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )فيريالنالجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية

سيروليموس.من ساعات 4 قبل فتناولها الناعم ، الجيالتين  )نيورال(سيكلوسبورين محلول أو كبسوالت تتناول كنت إذا

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

الكبد.أمراض أو الثالثية الدهون أو الكوليسترول ارتفاع من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

في البدء قبل النسل لتحديد فعالة وسيلة استخدام يجب الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

sirolimusتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا . sirolimusإيقاف بعد أسبوعاً 12 ولمدة  ، sirolimusتناول أثناء  ، sirolimusتناول
بطبيبك.فاتصل  ،

تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

سيروليموس.

طبيبك.مع التحدث دون تطعيمات أي تأخذ ال

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير شرب تجنب

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

المعدةفي آالم

الراسصداع

إمساك

إسهال

غثيان

المفاصلالم
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أو منها أياً واجهت إذا ولكن شائعة ، غير التالية األعراض خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم في المذكورة تلك

عاديةغير كدمات أو نزيف

سعال

متقشرمتشقق ، أحمر ، تورم ،

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو العينين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

الصوتفي بحة

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

درجة في اللوحية األجهزة بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

الضوء ، عن بعيداً الثالجة ، في السائل بالدواء احتفظ . )الحمامفي وليس (والرطوبة الزائدة والحرارة الضوء عن وبعيداً الغرفة حرارة

لمدة الزجاجات تخزين يمكنك األمر ، لزم إذا تجمد. ال الزجاجة. فتح من شهر بعد مستخدم غير دواء أي من وتخلص بإحكام ، مغلقاً

الغرفة.حرارة درجة في يوماً 15 إلى تصل

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

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[

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن
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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

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

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

®رابامون

هناكأسماء

رابامايسين

2016/02/15- 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

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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