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Basiliximabحقن
)mab) i lix' 'si baكـ تنطق

هام:تحذير

الزرع مرضى عالج في الخبرة ذوي من طبيب إشراف تحت عيادة أو مستشفى في فقط  Basiliximabحقن إعطاء يجب

المناعي.الجهاز نشاط من تقلل التي األدوية ووصف

الدواء؟هذا وصف لماذا

المناعي الجهاز قبل من المزروع العضو على هجوم (للزرع الفوري الرفض لمنع أخرى أدوية مع  Basiliximabحقن يستخدم

األدوية من فئة في  Basiliximabحقن يقع الكلى. زرع لعمليات يخضعون الذين األشخاص في  )العضويستقبل الذي للشخص

المزروع.العضو يهاجم ال بحيث الجسم في المناعة جهاز نشاط تقليل طريق عن يعمل المناعة. مثبطات تسمى

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في ممرضة أو طبيب قبل من  )الوريدفي (الوريد طريق عن ويحقن الماء مع يخلط مسحوق شكل على  Basiliximabحقن يأتي

الجرعة وتعُطى الزرع ، جراحة من ساعتين قبل عادة ًاألولى الجرعة تعُطى كجرعتين. إعطاؤه يتم ما عادة طبية. منشأة أو مستشفى

الزرع.جراحة من أيام 4 بعد عادة ًالثانية

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

باسيليكسيماب ،حقن تلقي قبل

حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو باسيليكسيماب ، حقن من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل باسيليكسيماب.

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

اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

الجانبية.
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عانيت أو طبية حالة أي من تعاني كنت وإذا الماضي في باسيليكسيماب بحقنة قبل من عولجت قد كنت إذا طبيبك أخبر

مضى.وقت أي في منها

حول طبيبك إلى تحدث باسيليكسيماب. حقنة تلقيك أثناء تحملي أال يجب للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

العالج.بعد أشهر 4 ولمدة العالج وأثناء العالج بدء قبل استخدامها يمكنك التي النسل تحديد طرق

مرضعة.كنت إذا طبيبك أخبر

طبيبك.مع التحدث دون تطعيمات أي تأخذ ال

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  Basiliximabحقن يسبب قد
تختفي:ال أو شديدة

غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك

المعدةفي آالم

المعدةمن حرقة

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

األنفسيالن

الراسصداع

فيهالتحكم يمكنك ال الجسم من جزء اهتزاز

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

الحقنفيه تلقيت الذي المكان في ألم

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

قشعريرة

متسرع

متشوقمتلهف،

العطس

سعال

أزيز

البلعأو التنفس في صعوبة
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سريعةقلب ضربات

العضالتآالم

إعياء

إغماءأو دوار أو دوار

الجسمأنحاء جميع في وتورم الوزن زيادة

للعدوىأخرى عالمات أو قشعريرة أو الحمى أو الحلق التهاب

المؤلمأو الصعب التبول

التبولانخفاض

الدواء.هذا تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث سرطان. أو بعدوى اإلصابة خطر من  Basiliximabحقن يزيد قد

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

باسيليكسيماب.حقن حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل

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

®محاكاة

15/06/2012- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم
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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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