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كلوفارابينحقن
)been) 'a far kloeباسم تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

الذين والشباب األطفال لدى  ء)البيضاالدم خاليا سرطان من نوع  ؛ (ALLالحاد الليمفاوي الدم ابيضاض لعالج كلوفارابين يستخدم

تسمى األدوية من فئة إلى كلوفارابين ينتمي األقل. على آخرين عالجين بالفعل تلقوا والذين عاماً 21 و 1 بين أعمارهم تتراوح

الجديدة.السرطانية الخاليا نمو من والحد الموجودة السرطانية الخاليا قتل طريق عن يعمل إنه البيورين. نيوكليوزيد األيض مضادات

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

5 لمدة يومياً واحدة مرة عادة إعطاؤه يتم ممرضة. أو طبيب قبل من كلوفارابين يعُطى الوريد. في حقنه يتم كمحلول كلوفارابين يأتي

للدواء.استجابتك حسب أسابيع ، 6 إلى 2 كل مرة هذه الجرعات دورة تكرار يمكن متتالية. أيام

آخر صحية رعاية مقدم أي أو طبيبك أخبر كلوفارابين. عقار من جرعة كل تتلقى حتى األقل على ساعتين األمر يستغرق سوف

الدواء.تلقيك أثناء القلق أو بالقلق شعرت إذا الفور على

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

كلوفارابين ،استخدام قبل

أخرى.أدوية أي أو كلوفارابين عقار من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

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

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد القلب. وأمراض الدم ضغط ارتفاع أدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

الكبد.أو الكلى في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب الجنين. يؤذي قد كلوفارابين للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

حامال ًأصبحت إذا تناسبك. التي النسل تحديد أنواع حول طبيبك إلى تحدث كلوفارابين. عقار باستخدام عالجك أثناء الحمل

بطبيبك.فاتصل كلوفارابين ، عقار استخدام أثناء
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كلوفارابين.عقار باستخدام العالج أثناء ترضع أال يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

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

في بوخز تشعر فقد الحالة ، بهذه أصبت إذا والقدم. اليد متالزمة تسمى جلدية حالة يسبب قد كلوفارابين عقار أن تعلم أن يجب

يوصيك أن طبيبك من اطلب هذا ، حدث إذا والقدمين. اليدين في الجلد وتقشر وجفاف احمرار ثم والقدمين ، اليدين

يصف قد بقوة. المناطق فرك وتجنب برفق المستحضر وضع إلى تحتاج سوف المناطق. هذه على وضعه يمكنك بمستحضر

األعراض.هذه لتخفيف دواء ًأيضاً طبيبك

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

اإلسهال.من تعاني أو تتقيأ كنت إذا خاصة بالكلوفارابين ، العالج أثناء يوم كل السوائل من الكثير اشرب

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

غثيان

التقيؤ

المعدةفي آالم

إسهال

إمساك

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

واألنفالفم داخل انتفاخ

الفمفي مؤلمة بيضاء بقع

الراسصداع

القلق

كآبة

التهيج

الساقينأو الذراعين أو المفاصل أو الظهر في ألم

النعاس

المتهيجأو المتهيج أو الجاف الجلد

صرف- مائى تدفق

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

سريعةقلب ضربات
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سريعتنفس

التنفسفي ضيق

دوخة

دوار

إغماء

التبولانخفاض

العدوىعالمات من وغيرها والقشعريرة والحمى والسعال الحلق التهاب

شاحبجلد

المفرطالتعب

ضعف

ارتباك

عاديغير نزيف أو كدمات

األنففي نزيف

اللثةنزيف

البولفي دم

الجلدتحت صغيرة أرجوانية أو حمراء بقع

العينينأو الجلد اصفرار

متشوقمتلهف،

رقيقمنتفخ ، دافئ ، أحمر ، جلد

الجسممن لجزء عليه السيطرة يمكن ال اهتزاز

الدواء.هذا استخدام أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً كلوفارابين يسبب قد

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

المستشفى.في الدواء هذا تخزين سيتم

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

العينينأو الجلد اصفرار

التقيؤ

متسرع
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أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

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

للكلوفارابين.

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

®كلوالر

2010/01/09- مراجعة آخر
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الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء
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Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام
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للصحةالوطنية المعاهد
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