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Verteporfinحقن
)fin) pore te '' ver'باسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

الدموية لألوعية الطبيعي غير النمو لعالج  )الليزرضوء باستخدام العالج  ؛ (PDTالضوئي العالج مع  Verteporfinحقن يستخدم

الرؤية على القدرة فقدان يسبب العين في مستمر مرض  ؛ (AMDبالعمر المرتبط البقعي التنكس عن الناجم العين في المتسربة

قصر من خطير شكل (المرضي النظر قصر أو  ، )األخرىاليومية األنشطة أداء أو القيادة أو القراءة صعوبة من تزيد وقد لألمام مباشرة

تسمى األدوية من فئة إلى  Verteporfinينتمي العين. في  )فطريةعدوى (النوسجات داء أو  ، )الوقتمرور مع سوءاً يزداد النظر

المتسربة.الدموية األوعية يغلق فإنه الضوء ، طريق عن فيرتيبورفين تنشيط يتم عندما الضوئي. التحسس عوامل

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

بواسطة  )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنه يتم محلول إلى تحويلها يتم صلبة مسحوق كعكة شكل على  Verteporfinحقن يأتي

سيعُطي فيرتيبورفين ، تسريب بدء من دقيقة عشر خمسة بعد دقائق. 10 خالل  Verteporfinغرس يتم ما عادة الطبيب.

بعد فوراً الثانية عينك إلى الليزر ضوء بإعطاء الطبيب فسيقوم عالج ، إلى عينيك كلتا احتاجت إذا لعينك. خاصاً ليزر ضوء طبيبك

فقط واحدة عيناً الطبيب يعالج فسوف عالج ، إلى عينيك كلتا وتحتاج قبل من فيرتيبورفين عقار تستخدم لم إذا األولى. العين

بعد الثانية عينك بمعالجة الطبيب فسيقوم العالج ، بسبب خطيرة مشاكل أي لديك يكن لم إذا األولى. زيارتك في الليزر بضوء

بالليزر.ضوئي وعالج آخر فيرتيبورفين بحقن واحد أسبوع

آخر.عالج إلى بحاجة كنت إذا ما ليقرر  PDTو بالفيرتيبورفين العالج من أشهر 3 بعد عينيك طبيبك سيفحص

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

فيرتيبورفين ،حقنة تلقي قبل

حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو فيرتيبورفين ، عقار تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل فيرتيبورفين.
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التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

أو األسبرين الهيستامين. مضادات  ؛ )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

ديالكور ، كارديزيم ، (ديلتيازيم  ، )نورفاسك(أملوديبين مثل الكالسيوم قنوات حاصرات كاروتين بيتا األخرى ؛ األلم مسكنات

 ، )بروكاردياأداالت ، (نيفيديبين  ، )كاردين(نيكارديبين  ، )سيركدينا (إيزراديبين  ، )بلينديل(فيلوديبين  ، )وغيرهاتيازاك ،

-(PEGغريزيوفولفين  ؛ ء)الماحبوب (البول مدرات  ؛ )فيريالنإيزوبتين ، كاالن ، (وفيراباميل  ، )Sular )نيموتوبين(نيموديبين

Gris ، V Grifulvin ، F/  U-Fulvicin( المضادات ب ؛ بوليميكسين والغثيان. العقلية واألمراض السكري لمرض أدوية  ؛

 ، (Vibramycinالدوكسيسيكلين  ، )ديكلوميسين(ديميكلوسيكلين مثل التيتراسيكلين الحيوية والمضادات السلفا الحيوية

Doryx( ،  مينوسيكلينMinocin) ، Dynacin( ،  والتتراسيكلينSumycin)( . األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

حقن استخدام بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . ء)للضوحساسية تسبب حالة (البورفيريا لديك كان إذا طبيبك أخبر

فيرتيبورفين.

أخرى.طبية حالة أي أو الكبد أو المرارة مرض من تعاني كنت وإذا اإلشعاعي بالعالج تعالج كنت إذا طبيبك أخبر

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

بطبيبك.فاتصل

أخبر فيرتيبورفين ، عقار تسريب من أيام 5 غضون في األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا

فيرتيبورفين.عقار استخدمت أنك األسنان طبيب أو الطبيب

الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال الرؤية. في مشاكل يسبب قد فيرتيبورفين أن تعلم أن يجب

عليك.

ارتد ِ. )الشمسبحروق تصاب أن المحتمل من (الشمس ألشعة للغاية حساسة بشرتك سيجعل الدواء هذا أن تعلم أن يجب

صالونات مثل (الساطع الداخلي الضوء أو المباشرة الشمس ألشعة والعينين الجلد تعرض بتجنب لتذكيرك معصم رباط

5 لمدة  )األسنانطب مكاتب أو العمليات غرف في المستخدمة الطاقة عالية واإلضاءة الساطعة الهالوجين وإضاءة التسمير

فيرتيبورفين ، تسريب بعد األولى الخمسة األيام خالل النهار وضح في الخروج إلى اضطررت إذا بالفيرفين. التسريب بعد أيام

شمسية ونظارات وقفازات الحواف واسعة قبعة ذلك في بما واقية ، مالبس ارتداء طريق عن جسمك أجزاء جميع فاحمي

أن يجب الوقت ؛ هذا خالل تماماً الضوء تتجنب ال الوقت. هذا خالل الشمس أشعة من الواقي الكريم يحميك لن داكنة.

الناعم.الداخلي للضوء بشرتك تعرض

طبيبك ، توجيهات حسب العينين كلتا في رؤيتك من تحقق عالجك. أثناء المنزل في رؤيتك اختبار حول طبيبك إلى تحدث

رؤيتك.في تغييرات أي هناك كانت إذا بطبيبك واتصل

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

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

تختفي:ال أو شديدة

الحقنمكان لون تغير أو تورم أو احمرار أو ألم

التسريبأثناء الظهر آالم

جافةعين

العينفي حكة

وحكةجاف جلد
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إمساك

غثيان

ضعفهاأو العضالت آالم

للمسالحساسية انخفاض

السمعانخفاض

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

الرؤيةوضوح عدم

الرؤيةفي تغيرات أو انخفاض

الضوءمن ومضات رؤية

الرؤيةفي سوداء بقع

الجفنفي وتورم احمرار

العينباطن التهاب

صدرألم

إغماء

التعرق

دوخة

متسرع

التنفسفي ضيق

صرف- مائى تدفق

منتظمةغير أو سريعة قلب ضربات

الراسصداع

الطاقةنقص

وحكةخاليا

الدواء.هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Verteporfinحقن يسبب قد

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
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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

®فيسودين

2010/01/09- 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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