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ثيوتيباحقن
)أ "تيبأوه "ثي (كـ تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

يتكون حيث األنثوية التناسلية األعضاء في يبدأ الذي السرطان (المبيض سرطان من معينة أنواع لعالج  Thiotepaيستخدم

 )القلبحول أو الرئتين في السوائل تجمع حالة (الخبيث االنصباب لعالج تستخدم أنها كما والمثانة. الثدي وسرطان  )البيض
أو إبطاء طريق عن يعمل إنه المؤلكلة. العوامل تسمى األدوية من فئة في هو  Thiotepaالسرطانية. األورام تسببها التي

جسمك.في السرطانية الخاليا نمو إيقاف

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

طبية. منشأة في ممرضة أو طبيب قبل من  )الوريدفي (الوريد طريق عن ليحقن سائل مع يخلط كمسحوق  Thiotepaيأتي

(القلب داخل أو  ، )الصدريالتجويف (الصدري التجويف داخل أو  ، )البطنيالتجويف في (الصفاق داخل حقنها أيضاً يمكن
.thiotepaل استجابتك كيفية وعلى حالتك على بك الخاص للعالج الزمني الجدول يعتمد . )القلببطانة في

مرة قسطرة أو أنبوب خالل من المثانة في  ء)ببطحقنها يتم ( thiotepaمادة حقن يتم المثانة ، لسرطان استخدامه عند

في بالدواء االحتفاظ عليك يجب العالج. قبل ساعة 12 إلى 8 لمدة السوائل شرب تجنب أسابيع. 4 لمدة األسبوع في واحدة

الصحية الرعاية مقدم أخبر بالكامل ، ساعتين لمدة مثانتك في بالدواء االحتفاظ من تتمكن لم إذا ساعتين. لمدة مثانتك

بك.الخاص

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

 ،thiotepaتلقي قبل

. thiotepaحقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو  ، thiotepaمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

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

لتناولها.تخطط أو تتناولها التي العشبية

ثيوتيبا.تلقي عدم في طبيبك يرغب ال قد الكبد. أو الكلى في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر
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كنت وإذا آخر كيميائي عالج أي أو  )السينيةاألشعة (اإلشعاعي العالج ستتلقى أو سابقاً تلقيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

مضى.وقت أي في منها عانيت أو طبية حالة أي من تعاني

الحيوانات إنتاج يوقف وقد النساء ، عند  )الدورة(الطبيعية الشهرية الدورة مع يتداخل قد  thiotepaأن تعلم أن يجب

تلقي في يبدأن أن قبل أطبائهن إخبار الحوامل النساء على يجب . )الحملصعوبة (العقم يسبب وقد الرجال ، عند المنوية

لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب . thiotepaلعقار تلقيك أثناء شريكك أو أنت تحمل أال يجب الدواء. هذا

ثيوتيبا.بحقن عالجك أثناء لشريكك أو لك الحمل

.thiotepaلعقار تلقيك أثناء الثدي من ترضع ال أن يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

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  Thiotepaيسبب قد

تختفي:

غثيان

التقيؤ

الشهيةفقدان

المعدةفي آالم

عاديغير ضعف أو إرهاق

دوخة

الراسصداع

ضبابيةرؤية

حمراءأو مؤلمة عيون

الشعرتساقط

الدواءحقن مكان في ألم

بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

المؤلمأو العاجل أو المتكرر التبول

البولفي دم

األخرىالعدوى عالمات أو والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى
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عاديةغير كدمات أو نزيف

وقطريأسود براز

البرازفي أحمر دم

المطحونةالقهوة تشبه مقيئة مادة دموي قيء

األنففي نزيف

.thiotepaحقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث أخرى. بسرطانات اإلصابة خطر من  Thiotepaيزيد قد

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

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

األخرىالعدوى عالمات أو والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

عاديةغير كدمات أو نزيف

وقطريأسود براز

البرازفي أحمر دم

المطحونةالقهوة تشبه مقيئة مادة دموي قيء

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

للثيوتيبا.

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور

راندأسماء
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®تيبادينا

¶®ثيوبلكس

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

15/03/2013- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.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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