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هام:تحذير

الالزمة الدم خاليا من نوع (البيضاء الدم خاليا عدد في الحياة يهدد أو خطير انخفاض في  Cabazitaxelحقن يتسبب قد

كان إذا أكثر ، أو عاماً 65 عمرك كان إذا طبيبك أخبر خطيرة. بعدوى إصابتك خطر من يزيد هذا دمك. في  )العدوىلمكافحة

على قادر غير كنت وإذا اإلشعاعي ، بالعالج عولجت قد كنت إذا أو بالحمى ، مصحوباً البيضاء الدم خاليا من قليل عدد لديك

العالج قبل دمك في البيضاء الدم خاليا عدد من للتحقق معملية فحوصات إجراء طبيبك سيطلب حمية. صحي. طعام تناول

يصف قد العالج. تأخير أو إيقاف أو جرعتك بتقليل طبيبك يقوم فقد البيضاء ، الدم خاليا من قليل عدد لديك كان إذا وأثناءه.

البيضاء.الدم خاليا انخفضت إذا الحياة تهدد التي المضاعفات منع في للمساعدة دواء ًأيضاً طبيبك

حقن من دفعتين أول تتلقى عندما خاصة ًللحياة ، مهددة أو شديدة حساسية تفاعالت في  Cabazitaxelحقن يتسبب قد

كابازيتاكسيل. حقن تلقي من األقل على دقيقة 30 قبل التحسسي الفعل رد لمنع أدوية طبيبك سيعطيك كابازيتاكسيل.

حساسية لديك كان إذا طبيبك أخبر فعل. رد لديك كان إذا بسرعة عالجك يمكن حيث طبية منشأة في حقنك تتلقى أن يجب

مما متأكداً تكن لم إذا طبيبك اسأل . )واألدويةاألطعمة بعض في موجود عنصر (80 سوربات بولي أو كابازيتاكسيل حقن من

لحقن تحسسي فعل رد من تعاني كنت إذا 80. سوربات بولي على الحتوائه حساسية لديك دواء أو طعام كان إذا

الجلد ، احمرار جلدي ، طفح التالية : األعراض تواجه وقد التسريب ، بدء بعد دقائق بضع غضون في يبدأ فقد كابازيتاكسيل ،

األعراض.هذه من أياً واجهت إذا الفور على ممرضتك أو طبيبك أخبر الحلق. في شد أو ضعف أو دوخة حكة ،

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

كابازيتاكسيل.

كابازيتاكسيل.حقن تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا
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تم الذي  )الذكريالتناسلي العضو سرطان (البروستاتا سرطان لعالج بريدنيزون مع جنب إلى جنباً كابازيتاكسيل حقن يستخدم

طريق عن يعمل وهو الدقيقة. األنابيب مثبطات تسمى األدوية من فئة في  Cabazitaxelحقن يقع أخرى. بأدوية بالفعل عالجه

السرطانية.الخاليا نمو وقف أو إبطاء

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

منشأة في ممرضة أو طبيب بواسطة واحدة ساعة لمدة  )الوريدفي (الوريد طريق عن إعطاؤه يتم كسائل  Cabazitaxelحقن يأتي

أسابيع.3 كل مرة عادة يعُطى طبية.

وصفه كما تماماً بريدنيزون تتناول أن المهم من كابازيتاكسيل. بحقن عالجك أثناء يوم كل بريدنيزون تناول إلى تحتاج سوف

موصوف.هو كما بريدنيزون تتناول لم أو جرعات فاتتك إذا طبيبك أخبر طبيبك.

إخبار من تأكد الشديدة. الجانبية اآلثار بعض من تعاني كنت إذا الجرعة تقليل أو العالج تأخير أو إيقاف إلى طبيبك يحتاج قد

عالجك.أثناء به تشعر بما طبيبك

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

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

كابازيتاكسيل ،حقن تلقي قبل

من أي أو 80 ، سوربات بولي أو أخرى ، أدوية أي أو كابازيتاكسيل ، حقن من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل كابازيتاكسيل. حقن في األخرى المكونات

لتناولها. تخطط أو تتناولها التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

(كيتوكونازول مثل الفطريات مضادات  ؛ )الكومادين(الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي: مما أي ذكر من تأكد
غير العقاقير من غيره أو األسبرين للصفيحات المضادة األدوية  ؛ )فيفند(وفوريكونازول  ، )سبورانوكس(إيتراكونازول  ، )نيزورال

أليف ، (ونابروكسين  )موترينأدفيل ، (إيبوبروفين مثل  )الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات (لاللتهابات المضادة الستيرويدية

(وإندينافير  )رياتاز(أتازانافير مثل  )(HIVالبشرية المناعة نقص لفيروس معينة أدوية  ؛ )بياكسين(كالريثروميسين  ؛ )نابروسين
كاربامازيبين مثل للنوبات األدوية بعض  ؛ )إنفيراز(وساكوينافير  )كاليترافي نورفير (وريتونافير  )فيراسبت(ونلفينافير  )كريكسيفان

بريفتين(ريفابنتين  ، )ميكوبوتين(ريفابوتين نيفازودون. الفينوباربيتال ؛  ، )ديالنتين(الفينيتوين  ، )تيجريتولإيكيترو ، كارباترول ، (

. )Ketek( telithromycinوالستيرويد دواء  ؛ )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتين ، (ريفامبين  ؛ )

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

تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا الكابازيتاكسيل ، حقن مع أيضاً األخرى األدوية

القائمة.هذه في

جون.سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

حقن تلقي بعدم األرجح على طبيبك يخبرك قد الكبد. في مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

كابازيتاكسيل.

.)الطبيعيمن أقل الحمراء الدم خاليا عدد (الدم فقر أو الكلى في مرض من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر
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قبل من استخدامه تم إذا البروستاتا. بسرطان المصابين الرجال في يستخدم ما عادة كابازيتاكسيل حقن أن تعلم أن يجب

أو يحملن قد الالتي أو الحوامل النساء على يجب للجنين. ضرراً كابازيتاكسيل حقن يسبب أن يمكن الحوامل ، النساء

استخدام عليك يجب بطبيبك. فاتصل الحمل ، أثناء كابازيتاكسيل حقنة تلقيت إذا كابازيتاكسيل. حقن تلقي عدم المرضعات

كابازيتاكسيل.بحقن عالجك أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل

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

كابازيتاكسيل.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

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

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً كابازيتاكسيل حقن يسبب قد
تختفي:ال أو شديدة

المعدةمن حرقة

الطعامتذوق على القدرة في تغير

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

الفمداخل انتفاخ

الراسصداع

الظهرأو المفاصل آالم

الساقينأو القدمين أو الذراعين أو اليدين في وخز أو حرقان أو خدر

الشعرتساقط

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

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

غثيان

إسهال

التقيؤ

المعدةفي آالم

إمساك

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين أو الوجه في تورم

التبولانخفاض

البولفي دم

البرازفي دم

البرازلون في تغيرات

األخرىالجفاف وعالمات الجلد وجفاف التعرق وانخفاض الداكن والبول الفم جفاف
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القلبضربات انتظام عدم

التنفسفي ضيق

شاحبجلد

الضعفأو التعب

عاديغير نزيف أو كدمات

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

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

للعدوىأخرى عالمات أو التبول عند وحرقان العضالت وآالم والقشعريرة والحمى والسعال الحلق التهاب

عاديغير نزيف أو كدمات

شاحبجلد

التنفسفي ضيق

الضعفأو المفرط التعب

غثيان

التقيؤ

إسهال

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

كابازيتاكسيل.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

®جيفتانا
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15/09/2015- 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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