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Caspofunginحقن
)jin) fun' 'poe kasكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

والرئتين والمعدة الدم في الخميرة عدوى لعالج فوق فما أشهر 3 عمر من واألطفال البالغين في الكاسبوفنجين حقن يستخدم

يستخدم أنه كما أخرى. أدوية بنجاح. عالجها يمكن ال التي الفطرية االلتهابات وبعض  )بالمعدةالحلق يربط الذي األنبوب (والمريء

 Caspofunginحقن يوجد العدوى. مكافحة على القدرة ضعف من يعانون الذين األشخاص لدى الخطيرة الفطرية االلتهابات لعالج

للعدوى.المسببة الفطريات نمو إبطاء طريق عن يعمل وهو . echinocandinsتسمى للفطريات المضادة األدوية من فئة في

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

تقريباً واحدة ساعة مدار على  )الوريدفي (الوريد طريق عن ويحقن سائل مع يخلط مسحوق شكل على  Caspofunginحقن يأتي

تتلقى قد لألدوية. استجابتك ومدى منها ، تعاني التي العدوى ونوع العامة ، صحتك على العالج فترة طول يعتمد يومياً. واحدة مرة

فسوف المنزل ، في الكاسبوفنجن حقن ستتلقى كنت إذا المنزل. في الدواء إدارة يمكنك أو المستشفى في الكاسبوفنجن حقن

بك الخاص الصحية الرعاية مقدم واسأل التوجيهات ، لهذه فهمك من تأكد الدواء. استخدام كيفية الصحية الرعاية مقدم لك يوضح

أسئلة.أي لديك كان إذا

تواجهها. جانبية آثار وأي للدواء استجابتك على اعتماداً جرعتك ويزيد الكاسبوفونجين حقن من قياسية بجرعة طبيبك يبدأ قد

عالجك.أثناء به تشعر ما حول طبيبك إلى تحدث

تزداد أو األعراض تتحسن لم إذا الكاسبوفنجن. بحقن العالج من األولى القليلة األيام خالل بالتحسن الشعور في تبدأ أن يجب

طبيبك.أخبر الكاسبوفنجين ، حقن من االنتهاء بعد العدوى أعراض من تعاني تزال ال كنت إذا طبيبك. أخبر سوءاً ،

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

الكاسبوفنجين ،حقن تلقي قبل

الكاسبوفنجن. حقن مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو الكاسبوفونجين من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

جينجراف ، (سيكلوسبورين  ، )تيجريتولكارباترول ، (كاربامازيبين يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

ديالنتين ، (فينيتوين  ، )فيراميون(نيفيرابين  ، )أتريبالفي سوستيفا ، (إيفافيرينز ديكساميثازون ،  ، )سانديميوننيورال ،

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )بروغراف(وتاكروليموس  ، )ريفاترفي ريفامات ، في ريماكتان ،  ، )فيامفينتيك

لذا الكاسبوفنجن ، حقن مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد

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

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

بطبيبك.فاتصل

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  Caspofunginحقن يسبب قد
تختفي:ال أو شديدة

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين في تورم

الوريدفي وتورم واحمرار ألم

إسهال

غثيان

التقيؤ

المعدةفي آالم

الظهرفي ألم

الراسصداع

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

الشفتينأو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

الصوتفي بحة

التنفسأو البلع في صعوبة

التنفسفي ضيق

أزيز

بالدفءاإلحساس

للعدوىأخرى عالمات أو سعال أو قشعريرة أو حمى

الجلدتقشير أو بثور

قشعريرة
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متسرع

متشوقمتلهف،

سريعةقلب ضربات

الشديدالتعب

عاديةغير كدمات أو نزيف

الطاقةنقص

الشهيةفقدان

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

العينينأو الجلد اصفرار

االنفلونزااعراض تشبه باعراض

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

لحقن جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

الكاسبوفونجين.

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

®كانديداس

2019/06/15- 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
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