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ترابكتينحقن
)din) 'te bek traكـ تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

في يبدأ سرطان (أملس عضلية ساركوما أو  )الدهنيةالخاليا في يبدأ سرطان (الشحمية الساركوما لعالج الترابيكتين حقن يستخدم

مع بالفعل عولجوا الذين األشخاص في بالجراحة عالجه يمكن وال الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي  ء)الملساالعضالت أنسجة

نمو إيقاف أو إبطاء طريق عن يعمل إنه األلكلة. عوامل تسمى األدوية من فئة إلى الدواء هذا ينتمي الكيميائي. العالج أدوية بعض

جسمك.في السرطانية الخاليا

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

طبيب قبل من  )الوريدفي (الوريد طريق عن ساعة 24 مدى على ليحقن سائل مع يخلط مسحوق هيئة على الترابكتين حقن يأتي

العالج.بتلقي طبيبك أوصى التي للمدة أسابيع 3 كل مرة إعطاؤه يتم ما عادة طبية. منشأة في ممرضة أو

طبيبك إلى تحدث منها. تعاني جانبية آثار وأي للدواء استجابتك على اعتماداً ترابيكتين بحقن عالجك يوقف أو طبيبك يؤخر قد

عالجك.أثناء به تشعر ما حول

الجانبية.اآلثار منع في للمساعدة الدواء هذا من جرعة كل تتلقى أن قبل لتتناوله دواء طبيبك يصف أن المحتمل من

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

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

الترابيكتين ،حقن تلقي قبل

حقن مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو الترابيكتين حقن تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل الترابيكتين.

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

 ، )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول مثل الفطريات مضادات بعض يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

 ،)نيزورال(كيتوكونازول
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 ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين  ؛ )فيكتريليس(بوسبريفير  ؛ )فيفند(وفوريكونازول  ، )نوكسافيل(بوساكونازول

)كاليترافي (ولوبينافير  ، )كريكسيفان(إندينافير ذلك في بما البشرية المناعة نقص لفيروس معينة أدوية  ؛ )فابريسول(كونيفابتان
نيفازودون.  ؛ )إنفيراس(وساكوينافير  ، )وغيرهماتكنيفي ، في كاليترا ، في نورفير ، (وريتونافير  ، )فيراسبت(ونلفينافير  ،

الواليات في متوفرة تعد لم  ؛ (telaprevir Incivek ؛ )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ، ريفادين ، (ريفامبين الفينوباربيتال.

لمعرفة بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية توقيت أو جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )كيتك(والتليثروميسين  ؛ )المتحدة

التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا ترابيكتين ، عقار مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ،

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

الكلى.أو الكبد في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

أخبر الحمل. تستطيع ال أنك تفترض أال يجب ذلك ، ومع  ؛ )الحملصعوبة (العقم يسبب قد الترابيكتين حقن أن تعلم أن يجب

العالج أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب أنثى ، كنت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك

وسائل وشريكتك أنت تستخدم أن يجب ذكراً ، كنت إذا الدواء. استخدام عن التوقف بعد األقل على شهرين ولمدة بالترابيكتين

أثناء حامال ًأصبحت إذا الترابكتين. حقنة تلقي عن التوقف بعد أشهر 5 لمدة وتستمر بالترابيكتين عالجك أثناء الحمل منع

الحمل.فقدان خطر من ويزيد الجنين ترابيكتين حقن يؤذي قد بطبيبك. فاتصل ترابيكتين ، حقن استخدام

ترابيكتين.حقنة تلقيك أثناء ترضع ال مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير تشرب أو فروت الجريب تأكل ال

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تعب

الراسصداع

المفاصلالم

إمساك

إسهال

الشهيةقلة

النومأو النوم في صعوبة

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

الفور:

الحقنموقع في تسرب أو وانزعاج وحكة وتورم احمرار

الوجهفي تورم

التنفسفي صعوبة

الصدرضيق
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أزيز

متسرع

دوارأو شديد دوار

حمُى

عاديغير نزيف أو كدمات

شحوب

والعينينالجلد اصفرار

المعدةمن العلوي الجزء في ألم

غثيان

التقيؤ

التركيزفي صعوبة

ارتباك

صدرألم

التنفسفي ضيق

قدميكأو كاحليك أو ساقيك في تورم

ضعفهاأو العضالت آالم

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

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

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

الدواء.

الترابيكتين.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 إحضار عليك يجب المكمالت.

الطوارئ.حالة في معك حملها

راندأسماء

®يونديليس

15/12/2015- 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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