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لمناقشة بطبيبك االتصال عليك فيجب حالياً ، داكليزوماب عقار تستخدم كنت إذا متاحاً.  Daclizumabحقن يعد لم

آخر.عالج إلى التحول

هام:تحذير

يتناولون الذين األشخاص عند الكبد تلف خطر يزداد قد الحياة. يهدد أو الكبد في خطيراً تلفاً داكليزوماب عقار يسبب قد

تعاني كنت إذا طبيبك أخبر الكبد. بأمراض بالفعل المصابين األشخاص وفي الكبد ، تلف تسبب أنها يعُرف أخرى أدوية

عن والصيدلي طبيبك أخبر داكليزوماب. حقن استخدام بعدم طبيبك يخبرك قد الكبد. التهاب أو الكبد في مشاكل من

تعرضك خطر من يزيد قد بك الخاصة األدوية من أي كان إذا مما التحقق من يتمكنوا حتى تتناولها التي األدوية جميع

الكبد في مشاكل وجود على تدل عالمات عن بحثاً طبيبك سيراقبك داكليزوماب. دواء باستخدام العالج أثناء الكبد لتلف

الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا ذلك. بعد أشهر 6 ولمدة بداكليزوماب العالج فترة خالل

الشهية ،فقدان الطاقة ، في نقص كدمات ، أو عادي غير نزيف شديد ، إرهاق قيء ، غثيان ،

الخاليا المناعي الجهاز يهاجم عندما تحدث حاالت (المناعي الجهاز في خطيرة اضطرابات داكليزوماب عقار يسبب قد

أو األكزيما ذلك في بما جلدية ، مشاكل من قبل من عانيت أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبر . )الجسمفي السليمة

الغدد تورم الجلد. في تقشر أو حكة أو احمرار الفور: على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا الصدفية.

من جزء أي على تؤثر مبررة غير جديدة أعراض أي أو المعدة في آالم دموي؛ براز إسهال؛ الفخذ. أو اإلبط أو الرقبة في

جسمك.

قبل من برنامج إعداد تم خاص. مقيد توزيع برنامج خالل من إال  daclizumabحقن يتوفر ال الدواء ، هذا لمخاطر نظراً

الالزمة المراقبة دون  daclizumabحقن يستخدمون ال األشخاص أن من للتأكد  daclizumabلـ المصنعة الشركة

بكالخاص و طبيبك . )(REMSالتخفيف واستراتيجيات المخاطر لتقييم  Zinbrytaبرنامج تسمى
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من مزيد على للحصول طبيبك اسأل . REMS Zinbrytaبرنامج في مسجال ًالصيدلي يكون أن يجب

أدويتك.ستتلقى وكيف البرنامج هذا حول المعلومات

جرعتك بعد أشهر 6 لمدة و وأثناء قبل معينة اختبارات طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

داكليزوماب.لحقن جسمك استجابة من للتحقق النهائية

العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي داكليزوماب دواء بحقن

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/
Drugs/http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول

داكليزوماب.حقن تلقي  )مخاطر(مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

الدواء؟هذا وصف لماذا

أشكال من يعانون الذين األشخاص لدى اإلعاقة تفاقم وإبطاء األعراض نوبات من للوقاية داكليزوماب دواء يستخدم

العصبي التصلب مرض (المتعدد التصلب من  )آلخروقت من األعراض تتفاقم حيث المرض مسار (واالنتكاسة االنتكاس

العضلي التنسيق وفقدان والخدر الضعف من الناس يعاني وقد صحيح بشكل األعصاب فيه تعمل ال مرض المتعدد ؛

يساعدهم لم الذين األشخاص قبل من عادة داكليزوماب دواء يستخدم . )المثانةفي والتحكم والكالم الرؤية في ومشاكل

أجهزة تسمى األدوية من فئة إلى داكليزوماب عقار ينتمي المتعدد. العصبي التصلب لمرض األقل على آخران دواءان

األعصاب.تلف تسبب قد التي المناعية الخاليا عمل وتقليل االلتهاب تقليل طريق عن يعمل أنه يعُتقد المناعة.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

مرة حقنها يتم ما عادة . )الجلدتحت (الجلد تحت للحقن مسبقاً مملوءة محقنة في  )سائل(كمحلول  Daclizumabيأتي

أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع الشهر. في واحدة

طبيبك.وصفه مما أكثر تستخدمه أو منه أقل أو أكثر تستخدم ال للتوجيهات. وفقاً تماماً  daclizumabاستخدم تفهمه. ال جزء

أن أو بنفسك داكليزوماب عقار حقن يمكنك ذلك ، بعد طبيبك. عيادة في داكليزوماب دواء من األولى جرعتك ستتلقى

المكتوبة التعليمات اقرأ األولى ، المرة في بنفسك  daclizumabاستخدام قبل بالحقن. يقوم قريب أو صديق لديك يكون

حقنه.كيفية الدواء سيحقن الذي للشخص أو لك يوضح أن الصيدلي أو طبيبك من اطلب معها. تأتي التي

في بك الخاص الدواء تحقن ال الفخذين. أو المعدة منطقة أو الذراعين من الخلفي الجزء في داكليزوماب عقار حقن يمكنك

الموشوم.أو الملتهب ، أو المحمر ، أو الكدمات ، أو المتهيج ، الجلد

وعاء في المستعملة المحاقن من تخلص األدوية. من مسبقاً المعبأة الحقن أو اإلبر مشاركة أو استخدام بإعادة أبداً تقم ال

للثقب.المقاومة الحاوية من التخلص كيفية حول الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث للثقب. مقاوم
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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

داكليزوماب ،حقن استخدام قبل

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

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل داكليزوماب. عقار

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

عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية

الجانبية.اآلثار

قد كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر بعدوى. مصاباً كنت إذا أو به أصبت أن سبق أو بالسل مصاباً كنت إذا طبيبك أخبر

االنتحار.حاولت أو فكرت إذا أو مضى وقت أي في به أصبت قد كنت أو باالكتئاب أصبت

داكليزوماب ، عقار استخدام أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل

 )بذلكالقيام محاولة أو التخطيط أو قتلها أو نفسك إيذاء في التفكير (االنتحار أو باالكتئاب تصاب قد أنك تعلم أن يجب
على بطبيبك االتصال بك الخاص الرعاية مقدم أو عائلتك أو أنت عليك يجب داكليزوماب. دواء حقن استخدامك أثناء

إنهاء أو نفسك إيذاء في الرغبة في التفكير أو التحدث تفاقم ، أو جديد اكتئاب التالية: األعراض من أياً واجهت إذا الفور

األعراض يعرف الرعاية مقدم أو عائلتك أن من تأكد المزاجية . الحالة أو السلوك في عادية غير تغييرات أي أو حياتك ،

بمفردك.العالج طلب على قادر غير كنت إذا بالطبيب االتصال من يتمكنوا حتى خطيرة تكون قد التي

إلى التحدث دون النهائية الجرعة بعد أشهر 4 حتى أو  daclizumabبـ عالجك فترة خالل تطعيمات أي تأخذ ال

طبيبك.

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

بعد أسبوعين من أكثر كان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة فحقن داكليزوماب ، حقن من جرعة فاتتك إذا

الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تحقن ال المعتاد. الجرعات جدول في واستمر الفائتة الجرعة فتجاوز الفائتة ، الجرعة

به.القيام يجب ما حول أسئلة ولديك جرعة فاتتك إذا بطبيبك اتصل الفائتة.

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

تختفي:ال أو شديدة

الشبّاَبحبَ ُّ

بالفمألم
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قسم في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على بطبيبك واتصل هام ، تحذير

متسرع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

البلعأو التنفس في صعوبة

الحلقأو اللسان أو الفم أو الوجه أو العين في تورم

متفاقمأو جديد اكتئاب

السلوكأو المزاج في تغيرات

بذلكالقيام محاولة أو التخطيط أو نفسك قتل أو إيذاء في التفكير

العدوىعالمات من وغيرها والقشعريرة والحمى الحلق والتهاب والسعال األنف سيالن

التبولصعوبة

التبولعند ألم

النوبات

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

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

في  daclizumabبتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، مغلقاً فيه ، دخل الذي الكرتون في الدواء بهذا احتفظ

يمكن الحقنة. هذه من التخلص عليك يجب الخطأ ، طريق عن الدواء بتجميد قمت إذا بتجميده. تقم ال ولكن الثالجة

عقار إعادة ينبغي ال الضوء. من حمايته يجب ولكن يوماً 30 إلى تصل لمدة الغرفة حرارة درجة في  Daclizumabبـ االحتفاظ

الغرفة.حرارة درجة في تخزينه بعد الثالجة إلى داكليزوماب

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

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

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

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

الحمل منع حبوب مضارب مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

لألطفال.مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات العين بقطرات الخاصة وتلك األسبوعية
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على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال يمكن

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور

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

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

داكليزوماب.حقن تستخدم أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

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

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

®زينبريتا

¶®زيناباكس

متاحة.العامة البدائل تكون قد السوق. في يعد لم التجارية العالمة ذو المنتج هذا - ¶

15/04/2018- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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