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سبق أو مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر الحياة. تهدد أو الكبد في خطيرة مشاكل  emtansine trastuzumab-Adoيسبب قد

العالج وأثناء قبل بانتظام المخبرية الفحوصات طبيبك سيطلب الكبد. التهاب ذلك في بما الكبد ، في بمرض أصبت أن

إذا الدواء هذا تتلقى أن يجب ال أنه طبيبك يخبرك قد الكبد. على يؤثر  emtansine trastuzumab-adoكان إذا ما لمعرفة

من يتمكنوا حتى تتناولها التي األدوية جميع عن والصيدلي طبيبك أخبر الكبد. في مشاكل من تعاني أنك االختبارات أظهرت

 emtansineباستخدام العالج أثناء الكبد لتلف تعرضك خطر من يزيد قد بك الخاصة األدوية من أي كان إذا مما التحقق

trastuzumab-ado . الطاقة ، قلة شديد ، إرهاق قيء ، غثيان ، التالية: األعراض من أياً واجهت إذا الفور على بطبيبك اتصل

المعدة ،من العلوي األيمن الجزء في ألم الشهية ، فقدان

من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر الحياة. تهدد أو خطيرة قلبية مشاكل أيضاً  emtansine trastuzumab-Adoيسبب قد

العالج وأثناء قبل اختبارات طبيبك سيطلب القلب. ضربات انتظام عدم أو الصدر في ألم أو قلبية نوبة أو القلب أمراض

يجب ال أنه طبيبك يخبرك قد بأمان. إمتانسين تراستوزوماب أدو لتلقي يكفي بما جيد بشكل يعمل قلبك كان إذا ما لمعرفة

التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا انخفضت. قد الدم ضخ على قلبك قدرة أن االختبارات أظهرت إذا الدواء هذا تتلقى أن

زيادة الساقين. أسفل أو والكاحلين والقدمين واليدين الذراعين تورم التنفس؛ في ضيق سعال ؛ الفور: على بطبيبك فاتصل

أو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات أو الوعي؛ فقدان دوخة؛  ؛ )ساعة24 في  ]كيلوجرام2.3 حوالي [أرطال 5 من أكثر (الوزن

خاطفة.

طفلك  emtansine Adotrastuzumabيؤذي قد للحمل. شريكك أو أنت تخطط كنت إذا أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

 emtansineباستخدام العالج بدء قبل سلبي حمل اختبار إجراء إلى فستحتاج الحمل ، بإمكانك كان إذا بعد. يولد لم الذي

trastuzumab-ado . النهائية. الجرعة بعد أشهر 7 ولمدة العالج أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب

أشهر 4 ولمدة الدواء هذا تلقي أثناء الحمل منع وسائل استخدام عليك فيجب حامال ً، يصبح أن لشريكك ويمكن ذكراً كنت إذا

أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت إذا ستناسبك. التي النسل تحديد طرق حول طبيبك إلى تحدث النهائية. جرعتك بعد

الفور.على بطبيبك فاتصل  ، emtansine trastuzumab-adoباستخدام العالج

.emtansine trastuzumab-adoحقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث
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الدواء؟هذا يوصف لماذا

ولم الجسم من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي الثدي سرطان من معين نوع لعالج  emtansine trastuzumab-Adoحقن يستخدم

سرطان من معين لنوع الجراحة بعد أيضاً  emtansine trastuzumab-Adoيستخدم أخرى. بأدوية العالج بعد ساء أو يتحسن

في متبقي سرطان هناك يزال ال ولكن الجراحة ، قبل األخرى الكيميائي العالج بأدوية العالج تلقين الالئي النساء لدى الثدي

األجسام اقتران تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي  emtansine trastuzumab-Adoالجراحة. أثناء إزالتها تمت التي األنسجة

السرطانية.الخاليا قتل طريق عن يعمل المضادة.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

طبيب بواسطة الوريد في  ء)ببطيحُقن (ويحقن سائل مع يخلط مسحوق شكل على  emtansine trastuzumab-Adoحقن يأتي

جسمك استجابة مدى على العالج فترة طول يعتمد أسابيع. 3 كل مرة حقنها يتم ما عادة طبية. منشأة أو مستشفى في ممرضة أو

منها.تعاني التي الجانبية واآلثار لألدوية

فترة بعد أو أثناء تحدث قد والتي بالتسريب ، مرتبطة خطيرة تفاعالت في  emtansine trastuzumab-Adoحقن يتسبب قد

. emtansine trastuzumab-adoمن األولى جرعتك تتلقى حتى دقيقة 90 األمر يستغرق أن يجب الدواء. ضخ من وجيزة

تتلقى عندما خطيرة مشاكل أي لديك تكن لم إذا الدواء. هذا مع جسمك يتفاعل كيف ليرى كثب عن الممرضة أو الطبيب سيراقبك

الدواء. من متبقية جرعات كل تتلقى حتى دقيقة 30 األمر يستغرق ما فعادة ً ، emtansine trastuzumab-adoمن األولى جرعتك

في صعوبة التنفس؛ في ضيق إغماء؛ دوار. دوخة؛ قشعريرة. حمُى؛ الفور: على طبيبك أخبر التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا

خاطفة.أو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات أو التنفس

إخبار من تأكد الجانبية. اآلثار بعض من تعاني كنت إذا العالج إيقاف أو التسريب ، إبطاء أو عالجك ، تأخير إلى طبيبك يحتاج قد

.emtansine trastuzumab-adoباستخدام عالجك أثناء به تشعر بما طبيبك

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

 ،emtansine trastuzumab-adoتلقي قبل

أدوية أي أو  trastuzumabأو  emtansine trastuzumab-adoتجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

قائمة عن الصيدلي أو طبيبك اسأل . emtansine trastuzumab-adoحقن في الموجودة المكونات من أي أو أخرى

المكونات.

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

(األسبرين  ، )إليكويس(أبيكسابان يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها
في بياكسين ، (كالريثروميسين  ، )بليتال(سيلوستازول  ، )إيفوتازفي رياتاز ، (أتازانافير  ، )وغيرهماأجرينوكس ، في دورالزا ،

Prevpac( ، indinavir ، heparin، fondaparinux )Arixtra( ، enoxaparin )Lovenox( ، edoxaban )Savaysa( ، 

Aggrenox(  in ، dipyridamole )Persantine، dalteparin )Fragmin( ، dabigatran )Pradaxa( ، 

clopidogrel )Plavix(  ) ، نيفازودون ،كيتوكونازول ،  ، )سبورانوكسأونميل
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 ،  .)Jantovenالجانبيةاآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج .قد

Coumadin)، والوارفارين ticagrelor )Brilinta( )Zorazivity( Vfend( ، telithromycin )Ketek( ، 

saquinavir )Invirase( ، rivaroxaban )Xarelto( ، Pak(  Viekira ، Technivie ، Kaletra in ، 

ritonavir )Norvir، prasugrel )Effient( ، nelfinavir )Viracept( 

أو هام ، تحذير قسم في المذكورة الحاالت من أي من عانيت أو تعاني كنت إذا أو آسيوي ، أصل من كنت إذا طبيبك أخبر

أخرى.طبية حالة أي أو اإلشعاعي ، العالج أو الراحة ، عند حتى التنفس ، في صعوبة

الجرعة بعد أشهر 7 ولمدة  emtansine trastuzumab-adoحقنة تلقيك أثناء ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تلقي أثناء فروت الجريب عصير وشرب فروت الجريب تناول حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  emtansine trastuzumab-Adoيسبب قد
تختفي:ال أو شديدة األعراض

إمساك

إسهال

مضطربهمعده

والحلقالفم في تقرحات

جاففم

التذوقعلى القدرة في تغيرات

العضالتأو المفاصل آالم

الراسصداع

دامعةأو حمراء أو جافة عيون

ضبابيةرؤية

نائماالبقاء أو النوم في مشكلة

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

الدواءحقن فيه تم الذي المكان من بالقرب تقرحات أو بثور أو تورم أو احمرار أو حكة أو ألم

العدوىعالمات من وغيرها التبول عند وألم التبول وصعوبة والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

أخرىكدمات أو عادي غير ونزيف األنف في نزيف

دمويأو أسود براز

القهوةتشبه بنية مادة أو دماً يتقيأ

الحركةفي صعوبة العضالت ، في ضعف القدمين ، أو اليدين في وخز أو حرقة أو ألم

قشعريرة
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متسرع

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

النوبات؛ المعدة في آالم البول. كمية انخفاض الداكن؛ البول سريعة؛ قلب ضربات إعياء؛ الشهية؛ فقدان القيء. غثيان؛

عضليةوتشنجات تقلصات أو الهلوسة.

الشديدوالتعب والسعال التنفس في ضيق

أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  emtansine trastuzumab-Adoيسبب قد

الدواء.هذا تلقي

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

أخرىكدمات أو عادي غير ونزيف األنف في نزيف

دمويأو أسود براز

القهوةتشبه بنية مادة أو دماً يتقيأ

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

عالج يمكن كان إذا ما لمعرفة عالجك تبدأ أن قبل معملياً اختباراً طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.emtansine trastuzumab-adoباستخدام السرطان

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

طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

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

راندأسماء

®كادسيال

2019/07/15- مراجعة آخر
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a613031.html/meds/druginfo/https://medlineplus.gov5/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help


Injection: MedlinePlus Emtansine trastuzumab-Adoالدواء معلوماتمساء3:18ً 14 ، /22/4

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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