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هام:تحذير

العالج أدوية إعطاء في الخبرة ذوي من طبيب إشراف تحت طبية منشأة أو مستشفى في كاربوبالتين حقنة إعطاء يجب

للسرطان.الكيميائي

أو خطيرة بعدوى إصابتك خطر من يزيد هذا العظام. نخاع في الدم خاليا عدد في حاداً انخفاضاً الكاربوبالتين يسبب أن يمكن

والسعال والقشعريرة ، الحلق ، والتهاب الحمى ، الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا نزيف.

دموي قيء البراز. في أحمر دم وقطري. أسود براز كدمات. أو عادي غير نزيف للعدوى ؛ أخرى عالمات أو واالحتقان ، المستمر

المطحونة.القهوة تشبه مقيئة مادة

في يبدأ فقد الكاربوبالتين ، لحقن تحسسي فعل رد من تعاني كنت إذا شديدة. حساسية تفاعالت كاربوبالتين يسبب قد

الجلد. احمرار متشوق؛ متلهف، الجلدي؛ الطفح التالية: األعراض من تعاني وقد التسريب ، بدء بعد دقائق بضع غضون

األعراض.هذه من أياً واجهت إذا الفور على طبيبك أخبر سريعة. قلب ضربات أو ضعف. دوخة؛ البلع. أو التنفس في صعوبة

من للتحقق وبعده وأثناءه العالج قبل معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

الجانبية.اآلثار بعض من تعاني كنت إذا عالجك تأخير أو إيقاف إلى طبيبك يحتاج قد للكاربوبالتين. جسمك استجابة

الدواء؟هذا وصف لماذا

التناسلية األعضاء في يبدأ الذي السرطان (المبيض سرطان لعالج أخرى أدوية مع باالشتراك أو بمفرده الكاربوبالتين يستخدم

أو األخرى األدوية العالج. بعد ساء الذي أو يتحسن ، ولم الجسم ، من أخرى أجزاء إلى انتشر الذي  )البويضاتتتشكل حيث األنثوية

وقف طريق عن يعمل وهو البالتين. على المحتوية المركبات باسم تعُرف األدوية من فئة إلى الكاربوبالتين ينتمي اإلشعاعي. العالج

السرطانية.الخاليا نمو إبطاء أو

الدواء؟هذا يستعمل فكيف
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أو طبيب قبل من  )الوريدفي (األقل على دقيقة 15 لمدة الوريد في حقنه يتم  )سائل(محلول شكل على كاربوبالتين حقن يأتي

أسابيع.4 كل مرة عادة يعُطى طبية. منشأة في ممرضة

الدواءلهذا استخدامات هناك

سرطان والعنق. الرأس سرطان الرحم. وبطانة والثدي والمثانة الرئة سرطان لعالج األحيان بعض في أيضاً كاربوبالتين يستخدم

األرومي الورم المخ. أورام من معينة أنواع  ؛ )األطفالعند يحدث الكلى سرطان من نوع (ويلمز ورم والخصيتين: الرحم عنق

. )العينفي سرطان (الشبكي األرومي والورم  ؛ )األطفالعند رئيسي بشكل ويحدث العصبية الخاليا في يبدأ سرطان (العصبي

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

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

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

كاربوبالتين ،حقن تلقي قبل

من أي أو أخرى أدوية أي أو  )بالتينول(سيسبالتين أو كاربوبالتين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل كاربوبالتين. حقن مكونات

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

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

مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )نيبسينتوبي ، (توبراميسين أو  ، )جاراميسين(جنتاميسين

بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا السيسبالتين ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية

النزيف.مشاكل من تعاني كنت إذا أو منه عانيت أن سبق أو الكلى في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

إذا كاربوبالتين. تلقيك أثناء ترضعي أو تحملي أال يجب الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الجنين.الكاربوبالتين يؤذي قد بطبيبك. فاتصل كاربوبالتين ، تلقي أثناء حامال ًأصبحت

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك

والحلقالفم في تقرحات

القدمينأو اليدين في وخز أو حرق أو ألم

الدواءحقن مكان في تقرحات أو بثور أو انتفاخ أو احمرار أو حكة أو ألم

الشعرتساقط

الم
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ضعف

الطعامتذوق على القدرة فقدان

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير قسم

شاحبجلد

عاديغير ضعف أو إرهاق

إغماء

دوخة

األلوانرؤية ذلك في بما الرؤية ، في مفاجئة تغيرات

التبولانخفاض

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

االستلقاءعند أو اليومي النشاط مع التنفس في ضيق

السمعفي وصعوبة األذنين في طنين

الدواء.هذا تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث أخرى. بسرطانات إصابتك خطر من الكاربوبالتين يزيد قد

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

الزائدة:الجرعة أعراض تشمل قد

دمويأو قطراني أو أسود براز

المطحونةالقهوة يشبه الذي القيء أو الدموي القيء

عاديغير نزيف أو كدمات

التبولانخفاض

القدمينأو اليدين في وخز أو حرق أو ألم

السمعفي وصعوبة األذنين في طنين
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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

®بارابالتين

هناكأسماء

CBDCA

2021/09/15- 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
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