
 

 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 فیلجراستیم 
FILGRASTIM 

 ) یعرف كذلك باسم العامل المحفز لتكاثر الخالیا المحببةG-CSF(جراستوفیل®، نیوبوجن ،® 
  وجاھزة للحقن غمك ٤۸۰أو  غمك ۳۰۰یتوفر في صورة محاقن معبأة مسبقًا بأحجام 

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

 

 

 لماذا یستخدم ھذا الدواء؟ 
What is this medication for? 

قد تؤدي األدویة المضادة لرفض الزرع أو المضادة للفیروسات أو المضادات الحیویة أو أي مجموعة من تلك األدویة إلى   •
ع العظمي یخبر النخافیلجراستیم انخفاض خالیا الدم البیضاء في دمك.  مما یتسبب في خفض قدرة جسمك على مكافحة األمراض.  

 ویقلل من خطر تعرضك لألمراض. البیضاءبضرورة إنتاج المزید من خالیا الدم 
 

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

أیام  ۳خالیا الدم البیضاء في جسمك ھي التي تحدد الكمیة التي تحتاجھا من فیلجراستیم.  وعادة ما تحصل على حقنة یومًیا لمدة عدد إن 
 م البیضاء بعد ذلك لضمان أنك حصلت على الكمیة المناسبة من الدواء.  ویتم تكرار فحص عدد خالیا الد

 وقت وأیام الدواء: ________________ أیام ۳یتم إعطاء ھذا الدواء عادة یومیًا لمدة 

ي فیمكن إعطاء فیلجراستیم بالحقن تحت الجلد. ویمكن للممرض في العیادة أن یوضح لك كیفیة إعطاء حقنة الدواء تحت الجلد  •
 المنزل.

 تفویت جرعة أو تقیؤ جرعة: 
Missed Dose or Vomited Dose: 

، فخذ دواءك فور التذكر، ومن ثم خذ الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. ال تضاعف الجرعة أو إذا فاتك الحصول على أي جرعة
 تحصل على جرعات إضافیة.

م أن تنتظم في الحضور في المواعید المحددة وعدم تفویت األیام. لن یعمل إذا كنت ستتوجھ إلى العیادة للحصول على الحقن، من المھ 
 الدواء بشكل صحیح إذا فوت الحقن وال یمكن "التعویض" عن الجرعات الفائتة عن طریق الحصول على جرعات إضافیة.

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

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

 سیتم إجراء فحص دم منتظم للتحقق من عدد خالیا دمك البیضاء. ألم في العظم أو المفاصل أو العضالت
 حیث قد تتعرض للمزید من اآلثار الجانبیة إذا تناولت كمیة زائدة. 

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