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حقنب أمفوتيريسين
)sin) 'i ter foe amكـ تنطق

هام:تحذير

تهدد قد التي الفطرية االلتهابات لعالج فقط استخدامه يجب خطيرة. جانبية آثاراً ب أمفوتيريسين حقن يسبب أن يمكن

مناعة جهاز لديهم الذين المرضى في المهبل أو الحلق أو الفم في خطورة األقل الفطرية االلتهابات لعالج وليس الحياة

.)العدوىمن الطبيعية الجسم حماية (طبيعي

ب.األمفوتريسين حقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

فئة في ب أمفوتيريسين حقن يقع الحياة. تهدد قد والتي الخطيرة الفطرية االلتهابات لعالج ب أمفوتيريسين حقن يستخدم

للعدوى.المسببة الفطريات نمو إبطاء طريق عن يعمل وهو الفطريات. مضادات تسمى األدوية من

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

 )الوريدفي (الوريد طريق عن حقنها ثم محلول إلى تحويلها يتم صلبة مسحوق كعكة شكل على ب أمفوتريسين حقن يأتي
مرة ساعات 6 إلى 2 مدى على الوريد طريق عن  ء)ببطحقن (ب أمفوتريسين حقن يتم ما عادة طبيب. أو ممرضة بواسطة

بإمكانك كان إذا ما لمعرفة دقيقة 30 إلى 20 عن تزيد اختبار جرعة تتلقى قد األولى ، جرعتك تتلقى أن قبل يومياً. واحدة

منها.تعاني التي العدوى ونوع الدواء ، تتحمل وكيف العامة ، صحتك على العالج فترة طول يعتمد الدواء. تحمل

بدء من ساعات 3 إلى 1 بعد عادة ًالتفاعالت هذه تحدث ب. األمفوتريسين حقن من جرعة تلقيك أثناء فعل رد تواجه قد

هذه لتقليل أخرى أدوية بك الخاص الصحية الرعاية مقدم يصف قد األولى. القليلة الجرعات مع شدة أكثر وتكون التسريب

حمى ، ب: األمفوتيريسين حقنة تلقيك أثناء األعراض هذه من أي من تعاني كنت إذا الفور على طبيبك أخبر الجانبية. اآلثار

صداع.أو التنفس ، في مشاكل دوار ، قيء ، غثيان ، الشهية ، فقدان قشعريرة ،

حقنة ستستخدم كنت إذا المنزل. في الدواء استخدام يمكنك أو المستشفى في ب األمفوتريسين حقن تتلقى قد

هذه تفهم أنك من تأكد الدواء. حقن كيفية الصحية الرعاية مقدم لك يوضح فسوف المنزل ، في ب األمفوتريسين

لديككان إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم واسأل التوجيهات ،
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حقن حقن في مشاكل أي لديك كان إذا فعله عليك يجب عما بك الخاص الصحية الرعاية مقدم اسأل أسئلة. أي

ب.األمفوتريسين

العدوى أعراض من تعاني تزال ال كنت إذا طبيبك. أخبر ب ، األمفوتريسين تناول أثناء سوءاً تزداد أو األعراض تتحسن لم إذا

طبيبك.أخبر ب ، األمفوتريسين حقن من االنتهاء بعد

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

ب ،األمفوتريسين حقن تلقي قبل

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

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل ب. األمفوتريسين

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

أميكاسين ، مثل أمينوغليكوزيد الحيوية المضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية

(فلوكونازول كلوتريمازول ، مثل الفطريات مضادات  ؛ )Tobi) ، Pak Kitabis ، Bethkisتوبراميسين أو جنتاميسين ،
أورافيج ، (وميكونازول  )زوليجيلنيزورال ، إكستينا ، (كيتوكونازول  ، )سبورانوكسأونميل ، (إيتراكونازول  ، )ديفلوكان

(الديجوكسين  ؛ )سانديمونينيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين  ؛ )Acthar HP (Gelكورتيكوتروبين  ؛ )مونيستات
 ؛ )بنتامنيبوبنت ، (البنتاميدين النيتروجين ؛ خردل مثل السرطان لعالج أدوية  ؛ )أنكوبون(فلوسيتوزين  ؛ )النوكسين

.)رايوس(وبريدنيزون  )ميدرول(بريدنيزولون وميثيل ديكساميثازون مثل الفموية والستيرويدات

.ء)البيضاالدم خاليا (البيض الكريات نقل تتلقى كنت إذا طبيبك أخبر

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

األمفوتريسين حقنة تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

ب.األمفوتريسين حقنة تلقي أثناء ترضع ال بطبيبك. فاتصل ب ،

حقن تتلقى أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

ب.األمفوتريسين

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

شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً ب أمفوتيريسين حقن يسبب قد

تختفي:ال أو

تقلصاتأو المعدة في آالم

المعدةمن حرقة

إسهال

الوزنفقدان

المفاصلأو العضالت أو العظام آالم
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الطاقةنقص

الحقنموقع في تورم أو احمرار

شاحبجلد

التنفسفي ضيق

دوخة

الراسصداع

والقدميناليدين في برودة

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على

متسرع

خالياأو بثور

صرف- مائى تدفق

أزيز

التنفسفي صعوبة

متشوقمتلهف،

العينينأو الجلد اصفرار

التبولانخفاض

تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً ب أمفوتيريسين حقن يسبب قد

الدواء.هذا

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

صدرألم

التنفسفي ضيق

دوخة

الوعيفقدان
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خاطفةأو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

ب.األمفوتريسين لحقن جسمك

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل بك. الخاص الدواء يستخدم شخص أي تدع ال

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

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك 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 مرة

2016/05/15- 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
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