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 FILGRASTIM  فیلگراستیم
  هایبا نامG-CSF   ،Neupogen®® ،Grastofil  شود نیز شناخته می 
  میکروگرم از پیش پرشده برای تزریق موجود است  480میکروگرم یا  300به شکل سرنگ  

 ?What does the medication look like   ظاهر دارو به چه شکل است؟

 

 

 ?What is this medication for  موارد مصرف این دارو چیست؟

های سفید شما را کاهش  بیوتیک یا ترکیبی از این داروها ممکن است گلبول ویروس، آنتی داروهای ضد پس زدن، آنتی •
گوید  به مغز استخوان شما می  Filgrastim.  شود این باعث کاهش توانایی بدن شما برای مبارزه با عفونت می . دهند 

 های سفید بیشتری بسازد و خطر ابتال به عفونت را کاهش دهد. که گلبول 

 ?How should I take this medication  این دارو را باید چگونه مصرف کرد؟

روز تزریق روزانه دریافت   3معموالً تا .  نیاز دارید   filgrastimکند که به چه میزان  های سفید شما تعیین می تعداد گلبول 
شود تا اطمینان حاصل شود که میزان مناسب را  های سفید خون شمارش می کنید و پس از آن دوباره تعداد گلبول می

 .  اید دریافت کرده

 ________________  ها و زمان مصرف داروی شما:تاریخ شودروز به صورت روزانه تزریق می 3 این دارو معموالً به مدت

• Filgrastim .تواند به  پرستار کلینیک می  ممکن است به صورت زیرجلدی )تزریق زیر پوست( تزریق شود
 شما نشان دهد که چگونه در خانه دارو را به صورت زیرپوستی تزریق کنید. 

 :Missed Dose or Vomited Dose شده: باال آوردهشده یا نوبت فراموش 
داروی خود را مصرف کنید و سپس نوبت بعدی خود را   ،، به محض به یاد آوردناگر یک نوبت دوز را فراموش کردید

  داروی خود را دوبرابر نکنید یا دوز اضافی مصرف نکنید.  در زمان مقرر مصرف کنید.

کنید، مهم است که سر وقت مقرر خود مراجعه کنید و هیچ روزی را  اگر برای دریافت تزریق به کلینیک مراجعه می 
و دوز فراموش شده با زیاد   ین دارو درست کار نخواهد کرد های تزریق را فراموش کنید انوبت اگر  فراموش نکنید.

   شود. کردن میزان دوز جبران نمی

  احتمالی این دارو چیست؟برخی از عوارض جانبی 
What are some possible side effects of this medication? 

 کنترل  عوارض جانبی 

قابل رفع شدن است؛ ممکن است پزشک شما یک مسکن بدون نسخه یا کمپرس سرد پیشنهاد  سوزش در محل تزریق 
 کند.

  های سفید شما انجام خواهد شد. تعداد گلبولآزمایش خون منظم برای بررسی  درد استخوان، مفصل یا عضله 
  عوارض جانبی بیشتری تجربه خواهید داشت. ،زیرا در صورت مصرف بیش از حد

 قابل رفع شدن است؛ ممکن است پزشک شما یک مسکن بدون نسخه پیشنهاد کند. آنفوالنزا -سردرد، عالئم شبه
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