
 

 2022فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 

 ایبوتین آلفا / داربیبویتین
EPOETIN ALFA / DARBEPOETIN 

 ؛ ویعرف داربیبویتین كذلك باسم ارانیسب®یعرف دواء ایبوتین آلفا كذلك باسم ایبریكس® 
  وجاھزة للحقنیتوفر بفعالیات مختلفة في صورة محاقن معبأة مسبقًا 

 كیف یبدو شكل الدواء؟ 
What does the medication look like?  

 

 
 لماذا یستخدم ھذا الدواء؟ 

What is this medication for? 
) بإخبار النخاع العظمي لدیك بإنتاج المزید من خالیا الدم الحمراء. في بعض األحیان، تكون EPOإریثروبیوتین ( تقوم مادة

الكلى غیر قادرة على إنتاج ما یكفي من إریثروبیوتین لصنع خالیا الدم الحمراء.  وستشعر بالتعب والضعف وربما ضیق في 
لذي ال تتمكن الكلى من إنتاجھ، ونتیجة لذلك یجب أن تزید التنفس. وھنا تحل حقن ایبوتین وداربیبویتین محل إریثروبیوتین ا

 عدد خالیا دمك الحمراء. وسیصبح الشعور بالتعب أقل عند وجود كمیة كافیة من إریثروبیوتین.  
 

 كیف یجب أن أتناول ھذا الدواء؟ 
How should I take this medication? 

ھا من إریثروبیوتین.  وھي المادة الموجودة في خالیا الدم الحمراء تحدد قیاسات الھیموجلوبین لدیك الكمیة التي تحتاج 
 م/لتر.غ 125إلى  110المسؤولة عن حمل األكسجین. وعادة ما تكون الكمیة المستھدفة من الھیموجلوبین ھي 

 مرة أسبوعیًابالنسبة إلى ایبوتین: یتم عادة حقن ھذا الدواء  
 (على سبیل المثال كل یوم أحد) 

 
 تلقي العالج: ___________________________یوم 

مرة أسبوعیًا بالنسبة إلى داربیبویتین: یتم عادة حقن ھذا الدواء 
 إلى كل أسبوعین

 (على سبیل المثال كل یوم أحد) 

 
 یوم تلقي العالج: ___________________________

 
وریدیًا (الحقن في الورید) أو تحت الجلد. ویمكن للممرض في العیادة أن یوضح  یمكن إعطاء ایبوتین أو داربیبویتین •

 لك كیفیة إعطاء حقنة الدواء تحت الجلد في المنزل.
 .تأكد من توفر ما یكفي من الحدید وحمض الفولیك، فذلك یساعد جسمك بشكل أفضل على االستفادة من إریثروبیوتین •

 
 
 
 
 

 ایبوتین آلفا                                            داربیبویتین 
         

 



 

 2022فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 
 تفویت جرعة أو تقیؤ جرعة: 

Missed Dose or Vomited Dose: 
، فخذ دواءك فور التذكر، ومن ثم خذ الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. إذا تأخرت إذا فاتتك أي جرعة لمدة یوم أو یومین

أیام أو أكثر، فخذ دواءك فور التذكر وغیر موعد الجرعة التالیة إلى الیوم الجدید من األسبوع. ال  3في أخذ الجرعة لمدة 
 جرعة أو تحصل على جرعات إضافیة.تضاعف ال

إذا كنت ستتوجھ إلى العیادة للحصول على الحقن، من المھم أن تنتظم في الحضور في المواعید المحددة وعدم تفویت األیام. 
لن تشعر أنك على ما یرام إذا فوت الحقن وال یمكن "التعویض" عن الجرعات الفائتة عن طریق الحصول على جرعات 

 أردت تفویت أي زیارة، یرجى إجراء الترتیبات مع ممرض العیادة للحصول على الحقن. إضافیة. وإذا

 ما ھي بعض اآلثار الجانبیة المحتملة لھذا الدواء؟ 
What are some possible side effects of this medication? 

 السیطرة علیھ األثر الجانبي 
 طبیبك استخدام مسكن لأللم دون وصفة طبیة أو كمادات باردة. قد تتوقف األعراض؛ قد یقترح تھیج في موضع الحقن

 سیتم إجراء فحص دم منتظم للتحقق من عدد خالیا دمك الحمراء. ارتفاع ضغط الدم
من المھم عدم الحصول على كمیة كبیرة جدًا من إریثروبیوتین، فقد تتسبب في ارتفاع ضغط  

 دمك إذا كانت الجرعة زائدة.

 قد تتوقف األعراض؛ قد یقترح طبیبك استخدام مسكن لأللم دون وصفة طبیة. صداع، أعراض تشبھ اإلنفلونزا 
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