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)nib) 'ti oh krizكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

إلى أو القريبة األنسجة إلى انتشر الذي  )(NSCLCالصغيرة غير الخاليا ذو الرئة سرطان من معينة أنواع لعالج  Crizotinibيستخدم

عاد الذي  )(ALCLالكشمي الكبيرة الخاليا ذو الليمفاوية الغدد سرطان من معين نوع لعالج يستخدم أنه كما الجسم. من أخرى أجزاء

إلى كريزوتينيب ينتمي أكثر. أو واحدة سنة أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين بعض في األخرى  )العالجات(للعالج يستجيب ال أو

الخاليا لمساعدة ضرورية تكون قد طبيعية معينة مادة عمل منع طريق عن يعمل إنه كيناز. مثبطات تسمى األدوية من فئة

التكاثر.على السرطانية

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

نفس في  crizotinibخذ اليوم. في مرتين طعام بدون أو مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة  Crizotinibيأتي

أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً األوقات

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  crizotinibخذ تفهمه. ال جزء

المكسورة.أو المكسورة الكبسوالت تلمس ال تسحقها. أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة. الكبسوالت ابتالع

جانبية آثار من تعاني كنت إذا أقل بشكل الدواء بتناول يخبرك أو الجرعة ، يقلل أو عالجك ، عن دائماً أو مؤقتاً طبيبك يوقف قد

العالج.أثناء شعورك عن طبيبك أخبر . crizotinibمن خطيرة

طبيبك.مع التحدث دون  crizotinibتناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  crizotinibتناول في استمر

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

 ،crizotinibتناول قبل
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اسأل . crizotinibكبسوالت مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  crizotinibمن حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات من تحقق أو الصيدلي

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

 ؛ )بياكسين(كالريثروميسين مثل الحيوية المضادات بعض  ؛ )باسيرونكوردارون ، (أميودارون يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها.

أدوية بعض  ؛ )فيفند(وفوريكونازول  ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )سبورانوكس(إيتراكونوزول مثل للفطريات المضادة األدوية بعض

نيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين  ؛ )سيليكسا(سيتالوبرام  ؛ )ثورازين(كلوربرومازين  ؛ )أرالين(الكلوروكين الدم ضغط

(دوفيتيليد  ؛ )نوربيس(ديسوبيراميد  ؛ )ميغرانال ، 45DHE (هيدروأرغوتامين ثنائي  ؛ )النوكسين(الديجوكسين  ؛ )سانديموني
 ، (EESاالريثروميسين  ؛ )Migergotفي  ، Cafergotفي  ، (Ergomarاإلرغوتامين  ؛ )إينابسين(دروبيريدول  ؛ )تيكوسين

نقص لفيروس معينة أدوية  ؛ )تامبوكور(فليكاينيد  ؛ )أنسوليسالزاندا ، فينتورا ، أكتيك ، أبسترال ، (الفنتانيل  ؛ )االريثروسين

 )كاليترافي نورفير (وريتونافير  )فيراسبت(ونلفينافير  )كريكسيفان(وإندينافير  )رياتاز(أتازانافير مثل  )(HIVالبشرية المناعة
(والفينيتوين الفينوباربيتال ،  ، )تيجريتولإيكيترو ، كارباترول ، (كاربامازيبين مثل للنوبات األدوية بعض  ؛ )إنفيراز(وساكوينافير

نيبو (البنتاميدين نيفازودون.  ؛ )أفيلوكس(موكسيفلوكساسين  ؛ )دولوفين(الميثادون  ؛ )سيرينتيل(ثيوريدازين  ؛ )ديالنتين

(ريفامبين  ، )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )Nuedextaفي (كينيدين  ؛ )برونستيل(بروكاييناميد  ؛ )أوراب(بيموزيد  ؛ )بنتامبنتام ،
كيتك(تيليثروميسين  ؛ )بروغراف(تاكروليموس  ؛ )بيتاباس(سوتالول  ؛ )راباميون(سيروليموس  ؛ )ريفاترفي ريفادين ، ريماكتان ،

إخبار من تأكد لذا  ، crizotinibمع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد . )كابريلسا(وفانديتانيب  ؛ )ميالريل(ثيوريدازين  ؛ )

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

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

أو القلب ضربات انتظام عدم تسبب قد نادرة قلبية مشكلة وهي (الطويلة تي كيو متالزمة من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

الرئة ، سرطان غير الرئة مشاكل أو الرؤية ، مشاكل أو القلب ، قصور أو القلب ، ضربات بطء أو  ، )المفاجئالموت أو اإلغماء

الكلى.مرض أو الكبد. أو

العالج في البدء قبل الحمل اختبار إجراء إلى ستحتاج الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

الجرعة بعد يوماً 45 ولمدة العالج أثناء الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب أنثى ، كنت إذا . crizotinibباستخدام

النهائية. الجرعة بعد يوماً 90 ولمدة العالج أثناء الحمل منع وسائل وشريكتك أنت تستخدم أن يجب ذكراً ، كنت إذا النهائية.

فاتصل  ، crizotinibتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا استخدامها. عليك يجب التي النسل تحديد طريقة حول طبيبك إلى تحدث

الجنين. Crizotinibيؤذي قد الفور. على بطبيبك

النهائية.الجرعة بعد يوماً 45 ولمدة العالج فترة خالل ترضع ال مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

.crizotinibتناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث والنساء. الرجال عند الخصوبة من يقلل قد الدواء هذا أن تعلم أن يجب

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

حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال المفرط. والتعب والدوخة الرؤية في مشاكل يسبب قد  crizotinibأن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف تعرف

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير تشرب أو فروت الجريب تأكل ال

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة
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الجرعة فتجاوز التالية ، جرعتك تناول موعد قبل ساعات 6 من أقل كان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

إسهال

إمساك

المعدةفي آالم

الفمفي تقرحات

الطعامتذوق على القدرة في تغير

المعدةمن حرقة

الراسصداع

القدمينأو اليدين في وخز أو حرقان أو خدر

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

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

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

التنفسفي ضيق

سعال

حمُى

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الذراعين في تورم

صدرألم

القلبضربات بطء

متسرع

ضعف

المفرطالتعب

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

غثيان

التقيؤ

البلعفي صعوبة

العينينأو الجلد اصفرار

الداكنالبول

متشوقمتلهف،
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حمُى

عاديةغير كدمات أو نزيف

واضحةغير أو مزدوجة رؤية

الرؤيةفي تغييرات

للضوءحساسية

مفاجئةضوئية ومضات رؤية

)رؤيتكفي بقع (متزايدة أو جديدة عوائم رؤية

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

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

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

الممكن من كان إذا ما لمعرفة عالجك تبدأ أن قبل معملياً اختباراً طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

بعضاًأيضاً وسيطلب  crizotinibباستخدام السرطان عالج
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ضربات معدل بفحص أيضاً طبيبك سيقوم للكريزوتينيب. جسمك استجابة من للتحقق عالجك أثناء المعملية االختبارات

العالج.أثناء بانتظام الدم وضغط القلب

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

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

®خالكوري
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