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ديجاريلكسحقن
)ix) rel a '' deg'كـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

حقن يقع . ])ذكوريةتناسلية غدة [البروستاتا في يبدأ الذي السرطان (المتقدم البروستاتا سرطان لعالج ديجارليكس حقن يستخدم

تقليل طريق عن يعمل وهو . )(GnRHالتناسلية الغدد إفراز هرمون مستقبالت مضادات تسمى األدوية من فئة في ديجارليكس

التي البروستاتا سرطان خاليا انتشار يوقف أو يبطئ قد هذا الجسم. ينتجها التي  )الذكورةهرمون (التستوستيرون هرمون كمية

للنمو.التستوستيرون هرمون إلى تحتاج

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

ومحيط الضلوع عن بعيدا ًالمعدة منطقة في الجلد تحت ويحقن سائل مع يخلط مسحوق هيئة على ديجاريلكس حقن يأتي

طبية.منشأة في ممرضة أو طبيب قبل من يوماً 28 كل مرة حقنها يتم ما عادة الخصر.

الدواء.حقن فيه تم الذي المكان على يضغط ال الخصر حزام أو حزامك أن من تأكد ديغارليكس ، حقن من جرعة تتلقى أن بعد

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

ديغاريلكس ،حقن تلقي قبل

حقن في المكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو ديغارليكس ، حقن من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول المريض معلومات من تحقق أو الصيدلي اسأل ديغاريلكس.

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

بروكاييناميد ، كينيدين ،  ، )نوربيس(ديسوبيراميد  ، )كوردارون(أميودارون يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )بيتاباس(سوتالول أو
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أو القلب ضربات انتظام عدم تسبب قد نادرة قلبية مشكلة وهي (الطويلة تي كيو متالزمة من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

أو الدم ؛ في الصوديوم أو المغنيسيوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم من منخفضة أو عالية مستويات  ؛ )المفاجئالموت أو اإلغماء

الكلى.أو الكبد أو القلب أمراض

حقنة تلقيت إذا الجنين. ديجاريلكس حقن يؤذي قد ديغاريلكس. حقنة يحملن قد اللواتي أو الحوامل النساء تتلقى أال يجب

Degarelix  تلقي قبل طبيبك إلى فتحدثي طبيعية ، رضاعة طفلك ترضعين كنت إذا الفور. على بطبيبك فاتصل الحمل ، أثناء

ديغاريلكس.حقنة

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

الفور.على بطبيبك فاتصل ديغارليكس ، حقن من جرعة لتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

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

الدواءحقن مكان في حكة أو صالبة أو انتفاخ أو احمرار أو ألم

الساخنةالهبات

الليليالتعرق أو المفرط التعرق

غثيان

إمساك

إسهال

فقدانهأو الوزن زيادة

ضعف

دوخة

الراسصداع

تعب

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

الثديينتضخم

القدرةأو الجنسية الرغبة انخفاض

المفاصلأو الظهر آالم

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

قشعريرة

متسرع

البلعأو التنفس في صعوبة
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خاطفةأو منتظمة غير أو سريعة قلب ضربات

الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو العينين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الوجه في تورم

الصوتفي بحة

الصدرفي برفرفة شعور

إغماء

الصعبأو المتكرر أو المؤلم التبول

قشعريرةأو حمى

إلى تحدث العالج. بداية في عليه كانت مما هشاشة وأكثر أضعف عظامك تصبح أن في ديجارليكس حقن يتسبب قد

الدواء.هذا تناول مخاطر حول طبيبك

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

العالج.أثناء دمك ضغط أيضاً طبيبك يراقب قد ديغارليكس.

ديغارليكس.حقن تتلقى أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

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

®فيرماغون

15/01/2018- مراجعة آخر
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الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

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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