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الكيميائي.العالج أدوية استخدام في الخبرة ذوي من طبيب إشراف تحت فقط  Vinorelbineإعطاء يجب

يزيد وقد معينة أعراض في هذا يتسبب قد العظام. نخاع في الدم خاليا عدد في حاداً انخفاضاً  Vinorelbineيسبب أن يمكن

الدم خاليا عدد من للتحقق عالجك وأثناء قبل معملية فحوصات إجراء طبيبك سيطلب خطيرة. بعدوى اإلصابة خطر من

منخفضاً البيضاء الدم خاليا عدد كان إذا عالجك يوقف أو يقطع ، أو يؤخر ، أو جرعتك ، طبيبك يقلل قد دمك. في البيضاء

واالحتقان ، المستمر والسعال الحلق ، والتهاب الحمى ، الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا جداً.

للعدوى.أخرى عالمات أو

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

لفينورلبين.

الدواء؟هذا وصف لماذا

إلى انتشر الذي  )(NSCLCالصغيرة غير الخاليا ذو الرئة سرطان لعالج أخرى أدوية مع وباالقتران بمفرده  Vinorelbineيستخدم

عن يعمل إنه الفينكا. قلويدات تسمى األدوية من فئة في  Vinorelbineيقع الجسم. من أخرى أجزاء إلى أو القريبة األنسجة

جسمك.في السرطانية الخاليا نمو إيقاف أو إبطاء طريق

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

يتم ما عادة طبية. منشأة في ممرضة أو طبيب بواسطة  )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنه يتم  )سائل(كمحلول  Vinorelbineيأتي

فينوريلبين.باستخدام للعالج جسمك استجابة مدى على العالج طول يعتمد األسبوع. في واحدة مرة إعطاؤه

شديداً تهيجاً مسببة المحيطة األنسجة إلى تتسرب قد ذلك ، ومع الوريد. في فقط تدار أن يجب  vinorelbineأن تعلم أن يجب

طبيبكأخبر التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا الدواء. حقن مكان من القريبة المنطقة ممرضتك أو طبيبك سيراقب تلفاً. أو
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الدواء.حقن مكان من بالقرب تقرحات أو بثور أو انتفاخ أو احمرار أو حكة أو ألم فوراً:

الدواءلهذا استخدامات هناك

األنسجة وساركوما  )والمعدةالفم يربط الذي األنبوب (المريء وسرطان الثدي سرطان لعالج أيضاً أحياناً  Vinorelbineيستخدم

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )العضالتفي يتشكل الذي السرطان (الرخوة

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

فينوريلبين ،تناول قبل

. vinorelbineحقن مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  vinorelbineمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل

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

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

(إندينافير ذلك في بما البشرية المناعة نقص لفيروس البروتياز إنزيم مثبطات كالريثروميسين. والكيتوكونازول.  )تولسورا
قد نيفازودون. أو  ؛ )إنفيراز(وساكوينافير  ، )فيكيراتكنيفي ، كاليترا ، في نورفير ، (ريتونافير  ، )فيراسبت(نلفينافير  ، )كريكسيفان

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج

الكبد.في مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

حقنة تلقيك أثناء شريكك أو أنت تحمل أال يجب طفل. إلنجاب تخططين أو للحمل ، تخططين أو حامال ً، كنت إذا طبيبك أخبر

vinorelbine . لمنع فعالة وسيلة فاستخدم أنثى ، كنت إذا حامال.ً لست أنك من للتأكد العالج بدء قبل الحمل اختبار إجراء يجب

3 ولمدة العالج أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة فاستخدم ذكراً ، كنت إذا النهائية. الجرعة بعد أشهر 6 ولمدة العالج أثناء الحمل

يؤذي قد بطبيبك. فاتصل  ، vinorelbineحقنة تلقيك أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت إذا النهائية. الجرعة بعد أشهر

الجنين.الفينورلبين

الجرعة بعد أيام 9 ولمدة العالج أثناء الطبيعية الرضاعة بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

النهائية.

األخرى األدوية واستخدام الغذائي نظامك تغيير حول طبيبك إلى تحدث اإلمساك. يسبب قد فينوريلبين أن تعلم أن يجب

.vinorelbineتناول أثناء اإلمساك عالج أو لمنع

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

والقرع والبروكلي والسبانخ الخس مثل باأللياف الغنية األطعمة وتناول الماء ، من كافية كمية شرب من بالتأكد طبيبك يخبرك قد

اتباع من تأكد البني. األرز أو الكامل القمح من المصنوعة والمعكرونة الكامل القمح وخبز والفاكهة والبذور والمكسرات والفول

بعناية.التعليمات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Vinorelbineيسبب قد

تختفي:

غثيان
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التقيؤ

إسهال

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

الطعامتذوق على القدرة في تغير

والحلقالفم في تقرحات

السمعفقدان

المفاصلأو العضالت آالم

الشعرتساقط

التعببالراحة ، الشعور عدم الطاقة ، نقص

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

سعالالتنفس ، في صعوبة أو التنفس في ضيق

قيءغثيان ، المعدة ، في آالم إمساك ،

عاديةغير كدمات أو نزيف

البلعأو التنفس في صعوبة جلدي ، طفح حكة ، خاليا ،

والعينينوالشفتين واللسان والحلق الوجه في تورم

الجلدفي تقشير أو تقرحات ظهور

اللونفاتح براز اللون ، داكن بول العينين ، أو الجلد اصفرار

العضالتضعف أو اللمس ، حاسة وانخفاض الجلد ، وحساسية الجلد ، في وخز خدر ،

للعدوىأخرى عالمات أو الحلق التهاب قشعريرة ، حمى ،

بالدممصحوب سعال التنفس ، في ضيق الصدر ، في ألم

دافئةأو مؤلمة أو منتفخة أو حمراء ساق أو ذراع

.vinorelbineحقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

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

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

والحلقالفم في تقرحات

المعدةفي آالم

إمساك

األخرىالعدوى عالمات أو والقشعريرة الحلق والتهاب الحمى

الجسممن بجزء والشعور العضالت تحريك على القدرة فقدان

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

¶®نافيلبين

هناكأسماء

ديديهيدروديوكسينورفينكاليوكوبالستين

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

2020/04/15- 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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