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كارفيلزوميبحقن
)mib) 'oh filz karكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

 )ريفليميد(ليناليدوميد أو وديكساميثازون وداراتوماب ديكساميثازون مع وباالقتران بمفرده كارفيلزوميب حقن استخدام يتم
بأدوية عالجهم سبق الذين  )العظامنخاع سرطان من نوع (المتعددة المايلوما من يعانون الذين األشخاص لعالج وديكساميثازون

السرطانية الخاليا نمو إبطاء أو إيقاف طريق عن يعمل إنه البروتوزوم. مثبطات تسمى األدوية من فئة إلى كارفيلزوميب ينتمي أخرى.

جسمك.في

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

قبل من كارفيلزوميب إعطاء يتم . )الوريدفي (الوريد طريق عن ليحقن سائل مع يخلط مسحوق شكل على كارفيلزوميب يأتي

3 لمدة أسبوع كل متتاليين يومين إعطاؤه يتم قد دقيقة. 30 أو 10 مدى على عادة طبية عيادة أو مكتب في ممرضة أو طبيب

يوماً. 13 لمدة راحة فترة تليها أسابيع 3 لمدة األسبوع في واحدة مرة إعطاؤه يتم قد أو يوماً 12 لمدة راحة فترة تليها أسابيع

للدواء.جسمك استجابة مدى على العالج مدة ستعتمد

سوف الدواء. من جرعة تلقي بعد ساعة 24 إلى تصل لمدة للحياة مهددة أو شديدة تفاعالت في  Carfilzomibحقن يتسبب قد

كنت إذا الفور على طبيبك أخبر كارفيلزوميب. من جرعة كل تتلقى أن قبل فعل رد حدوث منع في للمساعدة األدوية بعض تتلقى

شد أو تورم الوجه ، في تورم أو احمرار العضالت ، أو المفاصل في آالم قشعريرة ، حمى ، العالج: بعد األعراض هذه من أي من تعاني

الصدر.في ألم أو ضيق أو إغماء. أو دوار التنفس ، في ضيق ضعف ، قيء ، الحلق ، في

إذا كارفيلزوميب من جرعتك يقلل أو لفترة عالجك طبيبك يوقف قد عالجك. أثناء به تشعر بما طبيبك إخبار من تأكد

للدواء.جانبية آثار من تعاني كنت

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

 ،carfilzomibحقن تلقي قبل

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

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل كارفيلزوميب.
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التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

الحلقات ، الالصقات ، الحمل ، منع حبوب (الهرمونية الحمل موانع يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )رايوس(بريدنيزون أو  )والحقنالغرسات ،

الجانبية.اآلثار

القلب ؛ مشاكل من غيرها أو القلب ضربات انتظام عدم أو قلبية نوبة أو القلب في قصور من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

إذا أيضاً طبيبك أخبر . )التناسليةاألعضاء تقرحات أو المنطقية القوباء أو البرد تقرحات (الهربس عدوى أو مرتفع؛ دم ضغط

الكلى.لغسيل تخضع أو الكلى أو الكبد أمراض من تعاني كنت

تلقي أثناء شريكك أو أنت تحملي أال يجب طفل. إلنجاب تخطط كنت إذا أو للحمل ، تخطط أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام ويجب العالج بدء قبل الحمل اختبار إجراء عليك يجب أنثى ، كنت إذا كارفيلزوميب.

تحديد طرق وشريكك أنت تستخدم أن يجب ذكراً ، كنت إذا النهائية. الجرعة بعد أشهر 6 ولمدة  carfilzomibبـ عالجك أثناء

أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت إذا النهائية. الجرعة بعد أشهر 3 ولمدة  carfilzomibبـ عالجك أثناء الحمل لمنع النسل

الجنين.كارفيلزوميب يؤذي قد بطبيبك. فاتصل الدواء ، هذا تلقي

النهائية.الجرعة بعد أسبوعين ولمدة كارفيلزوميب حقنة تلقيك أثناء ترضع ال مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

تشغل أو السيارة تقود ال اإلغماء. يسبب أو بالدوار أو بالدوار أو بالنعاس تشعر يجعلك قد كارفيلزوميب أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

اإلسهال.من تعاني أو تتقيأ كنت إذا خاصة ًالعالج ، أثناء يوم وكل كارفيلزوميب باستخدام عالجك قبل السوائل من الكثير اشرب

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Carfilzomibحقن يسبب قد

تختفي:ال أو شديدة

تعب

الراسصداع

ضعف

إسهال

إمساك

عضليتشنجّ

الساقينأو الذراعين في ألم

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
بطبيبك:فاتصل الخاصة ، واالحتياطات كيفية قسمي

سعال

األخرىالجفاف وعالمات الجلد وجفاف التعرق وانخفاض الداكن والبول الفم جفاف

السمعفي مشاكل

الساقينفي تورم
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واحدةساق في احمرار أو حنان أو ألم

التنفسفي صعوبة أو التنفس في ضيق

صدرألم

القدمينأو اليدين في وخز أو تنميل أو حرقة أو ألم

غثيان

الشديدالتعب

عاديةغير كدمات أو نزيف

الطاقةنقص

الشهيةفقدان

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

العينينأو الجلد اصفرار

االنفلونزااعراض تشبه باعراض

دمويأو أسود براز

الساقينأسفل على عادة الحجم ، صغيرة الحمرة إلى ضاربة أرجوانية بقع من جلدي طفح

البولفي دم

التبولانخفاض

النوبات

الرؤيةتغيرات

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

أو القوة وانخفاض الرؤية ، في وتغيرات المشي ، أو التحدث وصعوبة التوازن ، فقدان أو والدوخة الذاكرة ، وفقدان االرتباك ،

الجسم.من واحد جانب في الضعف

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

قشعريرة
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دوخة

التبولانخفاض

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

من للتحقق معينة اختبارات ويطلب بانتظام الدم ضغط بفحص طبيبك سيقوم والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

.carfilzomibلـ جسمك استجابة

.carfilzomibحقن 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

®كيبروليس
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