
 الصیدلة أنظمة بموجب للمستھلك ةنشر
 1986 ـ) مستحضرات(

 .فقط طبیب وصفة بدواء بموجال یسوق
 

 لإلستعمالمحقنة جاھزة  MU 30 پوچیننیو
 لإلستعمالمحقنة جاھزة  MU 48پوچین نیو
 قناني MU 30پوچین نیو

 لإلعطاء داخل الورید/تحت الجلد
 

 التركیب:
استیم بـ فیلچر Filgrastimمن ) ]مكغ[میكروغرام  300ملیون وحدة ( 30تحتوي على  MU 30 پوچیننیوكل محقنة من 

 ملغ/ملل).  0.6ملل ( 0.5
استیم بـ فیلچر Filgrastimمن ) ]مكغ[میكروغرام  480ملیون وحدة ( 48تحتوي على  MU 48 پوچیننیوكل محقنة من 

 ملغ/ملل).  0.96ملل ( 0.5
استیم بـ فیلچر Filgrastimمن ) ]مكغ[میكروغرام  300ملیون وحدة ( 30تحتوي على  MU 30 پوچیننیوكل قنینة من 

 ملل). /ملغ 0.3ملل ( 1
 

 ».إضافیة معلومات« 6 الفقرة أنظر ومولدات الحساسیة الفعالة غیر ركباتالمعن  لمعلومات
 

 توفرت إذا. الدواء عن موجزة معلومات على النشرة ھذه تحتوي .للدواء إستعمالك قبل نھایتھا حتى بتمعن النشرة إقرأ
 .الصیدلي أو ، الممرضةالطبیب راجع إضافیة، أسئلة لدیك
 تھا ثانیة.ءإحفظ ھذه النشرة. من الجائز أن تحتاج لقرا •
 .ة لحالتكشابھمحالتھم الطبیة  أن لك بدا ولو حتى ھمضری قد فھو. لآلخرین تعطیھ ال. فقط من أجلك الدواء ھذا وصف •
لم  حتملةظھرت لدیك أیة أعراض جانبیة، راجع طبیبك، الصیدلي أو الممرضة. بما في ذلك أیة أعراض جانبیة مإذا  •

 . 4تذكر في ھذه النشرة. أنظر الفقرة 
 

 تمعن إقرأھا بمعلومات ھامة 
محقنة جاھزة  MU 48 پوچیننیو ،جاھزة لإلستعمالمحقنة  MU 30 پوچیننیوالمستحضرات باإلمكان حقن  •

 تعلیمات الحقن الذاتي لـبتمعن  إقرأبعد تلقي توجیھ من الطاقم الطبي. الرجاء  كبشكل ذاتي في بیتلإلستعمال 
 المذكورة في نھایة ھذه النشرة. لإلستعمالمحقنة جاھزة پوچین نیو

 تتم من قبل شخص من الطاقم الطبي فقط. قناني  MU  30پوچیننیوإن حقن المستحضر  •
إن التقید بإرشادات الطبیب (المقدار الدوائي، مواعید الحقن وفترة العالج) تزید من فرص نجاح العالج. على أیة  •

 2الطبیب المعالج. لمزید من معلومات األمان، الرجاء قراءة الفقرات  حال، ال یجوز التوقف عن العالج بدون إستشارة
 بتمعن. 4 -و

 فترة العالج. خاللدم منتظمة للیجب إجراء فحوص  •
 .)5 فقرةلفي البراد (أنظر اپوچین نیو الدواء یجب حفظ •
 مخصص لإلستعمال لمرة واحدة! پوچیننیوالدواء  •
 
 الدواء؟ مخصص غرض ألي )1

 ھو عبارة عن عامل نمو لخالیا الدم البیضاء من نوع المحببات پوچین نیوالدواء 
)G-CSF = granulocyte-colony stimulating factor (ینتمي إلى فصیلة األدویة المسماة سیتوكینات. عوامل ھو و

ً  إنتاجھانتج بشكل طبیعي في الجسم، لكن یمكن وتینات تپرالنمو ھي عبارة عن  نیة الحیویة لإلستعمال بالوسائل التق أیضا
 الدوائي.

 .أكثر بواسطة تحریض نخاع العظم على إنتاج خالیا دم بیضاءپوچین نیویعمل الدواء 
ن عدة أسباب وھو یقلل من قدرة جسمك على محاربة م) یمكن أن ینتج neutropeniaإن إنخفاض عدد خالیا الدم البیضاء (

 ض نخاع العظم على إنتاج خالیا دم بیضاء جدیدة بسرعة.یحرپوچین نیو التلوثات. الدواء



 : پوچیننیویمكن أن یستعمل 
 لزیادة عدد خالیا الدم البیضاء بعد عالج كیماوي، وذلك للمساعدة على منع حدوث تلوثات. •
 زرع نخاع العظم، وذلك للمساعدة على منع حدوث تلوثات.عملیة لزیادة عدد خالیا الدم البیضاء بعد  •
بشكل أكثر، التي یمكن  جذعیةوذلك لتحریض نخاع العظم على إنتاج خالیا بمقدار دوائي مرتفع قبل العالج الكیماوي،  •

خل نخاع بعد ذلك إلى دا الجذعیةجمعھا وإعادتھا إلیك بعد العالج. باإلمكان أخذھا منك أو من متبرع. تعاد الخالیا 
 العظم وتنتج خالیا الدم.

  دلة المزمن الخطیرعتلزیادة عدد خالیا الدم البیضاء إذا كنت تعاني من نقص الكریات البیضاء الم •
)Severe Chronic Neutropenia  =SCN.وذلك للمساعدة على منع حدوث تلوثات ،( 

 .السیتوكیناتمن  :العالجیة الفصیلة
 
 قبل إستعمال الدواء )2
X  إذا: پوچیننیویجوز إستعمال  ال 
 

•  ً كبات اإلضافیة التي یحتویھا رو لكل واحد من المأ Filgrastim استیمفیلچر للمادة الفعالةألیرجي) (كنت حساسا
 ).»معلومات إضافیة« - 6 رقم الدواء (المفصلة في الفقرة

 
 تحذیرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء! 

 مع طبیبك، الصیدلي أو الممرضة.، تحدث پوچیننیوقبل إستعمال 
 قبل بدء العالج إذا كنت تعاني من: كالرجاء بلغ طبیب

 .)sickle cell crisis( فقر دم منجلي أزمةقد یؤدي لحدوث پوچین نیوفقر الدم المنجلي، وذلك ألن  •
مصنوع من نوع من المطاط قد یكون المحقنة اإلبرة الموجود على إن غطاء  .)التكس( للمطاط الطبیعي حساسیة •

 وقد یسبب ردود فعل تحسسیة.الطبیعي 
 ) (مرض عظمي).osteoporosisمرض ھشاشة العظام ( •
 

 إذا: پوچیننیوالرجاء بلغ طبیبك على الفور خالل فترة العالج بـ 
ظھرت عالمات مفاجئة لتحسس، مثل طفح، حكة أو شرى على الجلد، إنتفاخ الوجھ، الشفتین، اللسان أو أجزاء أخرى  •

 من الجسم، ضیق تنفس، صفیر أو صعوبات في التنفس، وذلك ألنھا یمكن أن تكون عالمات لرد فعل تحسسي شدید
 .فرط حساسیة)(

إلتھاب بول أقل من المعتاد (تلبول أو بول بلون بني أو إذا كنت تالحظت إنتفاخ في الوجھ أو في الكاحلین، دم في ا •
 ).كبیبات الكلیة

أو في القسم  يلصدرلقفص اكنت تعاني من ألم في القسم العلوي األیسر من البطن، ألم من تحت الجانب األیسر ل •
 ]، أو إمكانیة لتمزق الطحال).splenomegalyالعلوي من الكتف األیسر (قد تكون ھذه أعراض لتضخم الطحال [

]، thrombocytopeniaالحظت نزف أو كدمة شاذین (قد تكون ھذه أعراض إلنخفاض عدد الصفیحات الدمویة [ •
 مع تناقص قدرة دمك على التخثر).

ھر (الوعاء الدموي الكبیر الذي ینقل الدم من القلب إلى الجسم) بشكل نادر لدى مرضى بلغ عن حدوث إلتھاب األب •
عراض یمكن أن تشمل سخونة، ألم في البطن، ضعف عام، ألم في الظھر وإرتفاع السرطان والمتبرعین األصحاء. األ

 مؤشرات اإللتھاب. أخبر الطبیب إذا كنت تقاسي من تلك األعراض.

 نووالمراھقاألطفال 
لعالج األطفال الذین یتلقون عالج كیماوي أو الذین یعانون من تعداد منخفض وخطیر لخالیا الدم  پوچیننیویستعمل الدواء 

 إن المقدار الدوائي لدى األطفال الذین یتلقون عالج كیماوي مطابق للمقدار الدوائي لدى الكبار.). قلة العدالتالبیضاء (

 والمتابعةالفحوص 
نقص إذا كنت تعاني من ، وذلك پوچیننیومن الموصى بھ إجراء فحوص دوریة لحالة نخاع العظم خالل فترة العالج بـ 

 ). severe chronic neutropenia(المزمن الخطیر دلة تعالم اءبیضالدم الكریات 



 استیمیلچرفإنعدام اإلستجابة لـ 
، یقوم طبیبك بفحص استیمیلچرفأو إذا كنت غیر قادر على المحافظة على اإلستجابة للعالج بـ  بعد إذا كنت ال تستجیب

   استیم.یلچرف إذا تطورت لدیك أضداد التي تبطل عمل بما في ذلكذلك،  أسباب

 من نشرة المستھلك. 4من الجائز أن یرغب طبیبك بمتابعة ومراقبة وضعك بشكل حثیث، أنظر الفقرة 

دلة المزمن الخطیر، فأنت قد تكون معرض لخطورة تطویر سرطان الدم تالبیضاء المع الدم إذا كنت مریضاً بنقص الكریات
علیك التحدث مع طبیبك حول  .)]MDS = Myelodysplastic syndrome [ الدم، متالزمة سوء النمو النخاعي (إبیضاض

فحوصات یتوجب إجراؤھا. إذا تطور لدیك، أو كنت معرض لخطورة تطویر  ةالدم وأی مخاطر تطویر أنواع من سرطان
 . إال إذا أوصاك الطبیب بشكل صریحپوچین نیو الدواء أنواع من سرطان الدم، فال یجوز إستعمال

 سنة. 60حتى  16ة، فعلیك أن تكون بین األعمار جذعیإذا كنت متبرع لخالیا 
 

 یجب إتخاذ الحذر الزائد عند إستعمال أدویة أخرى تحرض إنتاج خالیا دم بیضاء
ھو دواء واحد من بین مجموعة من األدویة التي تحرض على إنتاج خالیا دم بیضاء. یتوجب على فرد الطاقم  پوچیننیو

 ط. بدائماً الدواء الذي تستعملھ بالض یدونأن  الطبي
 

 پوچین األدویة األخرى و نیو
ذلك أدویة بدون وصفة طبیة ، أو من الجائز أن تتناول أیة أدویة أخرى، بما في تناولت مؤخراً إذا  إذا كنت تتناول،

 .وإضافات غذائیة، بلغ طبیبك أو الصیدلي عن ذلك
 ساعة بعد تلقي العالج الكیماوي. 24ساعة وحتى  24قبل  پوچیننیوال یجوز بدء العالج بـ 

 
 و اإلرضاع الحمل

 لدى النساء الحوامل أو المرضعات.  پوچیننیولم یتم فحص الدواء 
 خالل فترة الحمل. پوچیننیوال یوصى بإستعمال 

إستشیري طبیبك قبل إستعمال  خططین للحمل،تتعتقدین بأنھ من الجائز أنك حامل أو ، الرضاعةإذا كنت في فترة الحمل، 
 ، الرجاء بلغي طبیبك.پوچیننیوإذا أصبحت حامل خالل فترة العالج بـ  .ھذا الدواء

 مغایر.بشيء ، إال إذا أوصاك الطبیب پوچیننیو یتوجب علیك التوقف عن اإلرضاع إذا كنت تستعملین
 

 السیاقة وإستعمال الماكنات
قد یؤدي ھذا الدواء لحدوث دوار.  الماكنات. إستعمالعلى وعلى السیاقة  قدرتكعلى تأثیر بسیط  پوچیننیو لـ قد یكون

 سیاقة أو تشغیل الماكنات. الوقبل أن تقوم ب پوچیننیو بعد إستعمال كروشعیة یوصى باإلنتظار ورؤیة كیف
 

 معلومات ھامة عن بعض مركبات الدواء
 صودیوم على  پوچیننیو یحتوي
  خال من الصودیوم. ھأي أن ملغ/ملل، 0.96/0.6/0.3بـ ملغ) صودیوم  23میللیمول ( 1على أقل من  پوچیننیویحتوي 

 على سوربیتول پوچین یحتوي نیو
 ملغ سوربیتول بكل ملل. 50یحتوي ھذا الدواء على 

 سوربیتول ھو مصدر للفروكتوز. إذا وجد لدیك (أو لدى طفلك) عدم تحمل وراثي للفروكتوز 
])hereditary fructose intolerance [HFI،(  نادر، فممنوع علیك (أو على طفلك) تلقي ھذا الدواء.  وراثيإضطراب

كتوز غیر قادرین على تفكیك الفروكتوز، وقد یؤدي ھذا األمر إلى وإن المتعالجین الذین یعانون من عدم تحمل وراثي للفر
 أعراض جانبیة خطیرة.

علیك إبالغ طبیبك قبل تلقي ھذا الدواء إذا وجد لدیك (أو لدى طفلك) عدم تحمل وراثي للفروكتوز أو إذا كان طفلك غیر 
ألن ذلك یسبب لھ الشعور بغثیان، تقیؤ أو ألعراض غیر مستحبة مثل قادر على إستھالك األغذیة أو المشروبات الحلوة 

 نفخة، تقلصات في البطن أو إسھال.



 ؟الدواء إستعمال كیفیة )3
إذا لم تكن ، الممرضة أو الصیدلي یجب إستعمال ھذا الدواء دائماً كما أوصاك طبیبك بالضبط. علیك اإلستیضاح من طبیبك

 ً  المقدار الدوائي وطریقة العالج یحددان من قبل الطبیب فقط. .بخصوص المقدار الدوائي وطریقة العالج بالمستحضر واثقا
 ؟وكم یتوجب علي إستعمالھ پوچیننیوكیف یعطى 
تحت الجلد). ویمكن أن  كحقنةعرف تعادة كحقنة یومیة لداخل النسیج الموجود من تحت الجلد (پوچین نیو یعطى الدواء
یتغیر بحسب اإلعتیادي المقدار الدوائي  لداخل الورید (یعرف بالتسریب الوریدي). ءبشكل بطي الیومي الحقنیعطى أیضاً ب

 مرضك ووزن جسمك.
 

 عظم بعد عالج كیماوي:النخاع لزراعة عملیة عالجون الذین یجتازون تالم
ساعة على األقل  24ساعة على األقل من العالج الكیماوي وبعد  24بعد  پوچیننیوستتلقى عادة المقدار الدوائي األول من 

 زرع نخاع العظم.عملیة من 
 

 . حقن من تحت الجلد، بحیث یمكنك مواصلة عالجك في البیتالك، تعلم كیفیة یعالجویمكنك أنت، أو األشخاص الذین 
ً توجیھلكن، ال تحاول فعل ذلك إال إذا تلقیت مسبقاً و ً مناسب ا   من قبل فرد من الطاقم الطبي. ا

 ال یجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى بھ
 

 ؟پوچیننیوألي فترة من الزمن یتوجب علي إستعمال 
تجرى لك فحوص دم منتظمة سإلى أن یصبح تعداد خالیا الدم البیضاء لدیك سلیم.  پوچیننیوإستعمال لى أنت ستحتاج إ

  .پوچیننیو ستحتاج إلى إستعمال من الزمنألي فترة  كوذلك لمراقبة عدد خالیا الدم البیضاء بجسمك. یخبرك طبیب
 

ً دوائی اً إذا إستعملت بالخطأ مقدار  أكبر ا
إذا كنت تعتقد بأنك قمت بحقن أكثر من المطلوب، راجع طبیبك بأسرع  .برفع المقدار الدوائي الذي وصفھ لك طبیبك ال تقم

 ما یمكن.
ً دوائی اً إذا إستعملت مقدار ً مفرط ا أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجھ حاالً للطبیب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى  ا

 علبة الدواء.معك  وأحضر
 

 پوچیننیو إذا نسیت إستعمال
 بأسرع ما یمكن.  كطبیببإتصل  إذا فوت حقنة واحدة، أو إذا قمت بحقن أقل من الالزم، 

 .ةمنسی ادیر دوائیةمقأي للتعویض عن  دوائي مضاعف مقدارل تستعمال 
 

 من قبل الطبیب. بھ یجب المواظبة في العالج كما أوصیت 
 بدون إستشارة الطبیب أو الصیدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحیة.بالدواء العالج عن ف التوقال یجوز 

 
 ضع. دواء فیھا تتناول مرة كل في الدوائي دارالمق من والتأكد الدواء طابع تشخیص یجب !العتمة في أدویة تناولیجوز  ال

 النظارات الطبیة إذا لزم األمر ذلك.
 .أو الممرضة الصیدلي ،الطبیب اسأل الدواء، ھذا إستعمال حول إضافیة أسئلةأیة  لدیك توفرت إذا
 
 الجانبیة األعراض  )4

ً  یسبب قد پوچیننیو إستعمال إن دواء، بكل كما  . المستعملین بعض عند جانبیة أعراضا
ً  تعاني أال الجائز من. الجانبیة األعراض قائمة من تندھش ال  . منھا أیا
 

 األعراض التالیة: إحدىإذا كنت تالحظ  في الحال الطبیب إلى التوجھ یجب
إنتفاخ الوجھ  في التنفس،، إنخفاض ضغط الدم، صعوبات عام شمل: ضعفی الذي تحسسيفعل  إذا كنت تقاسي من رد •

 أو الحنجرة (وذمة وعائیة) وضیق تنفس اللسانالشفتین، الفم،  الوجھ، ، إنتفاخ(شرى) اكحطفح )، طفح جلدي، تأق(
)dyspnea(.  



التي یمكن أن تشكل عالمة لمتالزمة من نوع  )،dyspnea( في التنفسسعال، سخونة وصعوبات إذا كنت تعاني من  •
ARDS )ةحاد یةتنفس ةقائمتالزمة ض - Acute Respiratory Distress Syndrome.(  

 پوچین.نیوالكلیة). لوحظ حدوث ضرر في الكلى لدى مرضى تلقوا  إذا قاسیت من ضرر في الكلى (إلتھاب كبیبات •
إتصل بطبیبك حاالً إذا الحظت إنتفاخ في الوجھ أو في الكاحلین، دم في البول أو بول بلون بني أو إذا كنت تتبول أقل 

 من المعتاد.
   : إحدى األعراض الجانبیة التالیة أو مزیج لعدد منھا وجدت لدیكإذا  •

إنتفاخ أو إمتالء التي قد تكون ذات صلة بمرور الماء بوتیرة أقل، صعوبات في التنفس، إنتفاخ البطن والشعور  -
 بإمتالء، والشعور بإرھاق عام. ھذه األعراض تتطور عادة بشكل سریع. 

یة الدمویة "، والتي تؤدي لتسرب الدم من األوعCapillary Leak Syndromeیمكن أن تكون ھذه أعراض لحالة تسمى "
 الصغیرة إلى داخل جسمك وتحتاج إلى عالج طبي طارئ.

 األعراض التالیة: إلحدىإذا وجد لدیك مزیج  •
سخونة، أو رجفان، أو إذا كنت تشعر ببرد شدید، نظم قلب سریع، إرتباك أو توھان، ضیق في التنفس، ألم حاد أو  -

 أو تعرق. إنزعاج وجلد رطب ودبق
یسمى أیضاً "إنتان الدم")، تلوث خطیر یترافق برد فعل إلتھابي  – Sepsisلحالة تسمى "إنتان" (قد تكون تلك أعراض 

ً عالجلكافة الجسم الذي قد یشكل خطراً على الحیاة ویتطلب  ً طبی ا ً طارئ ا  .ا
لم في إذا كنت تعاني من آالم في القسم األیسر العلوي من البطن، آالم من تحت القسم األیسر للقفص الصدري، أو أ •

أو تمزق  [splenomegaly]القسم العلوي من الكتف ألنھ قد تكون لدیك مشكلة في الطحال (تضخم الطحال 
 الطحال).

). فمن الجائز hematuriaنقص الكریات البیضاء المعتدلة المزمن الخطیر ولدیك دم في البول ( إذا كنت تتعالج من •
وتین في پرأن یقوم طبیبك بإجراء فحوص منتظمة للبول في حال معاناتك من ھذا العرض الجانبي أو إذا وجد لدیك 

 ). proteinuriaالبول (
 

الھیكلي)،  -(آالم في الجھاز العضلي  العظام العضالت أو في ألم فيھو  پوچیننیوشائع جداً عند إستعمال عرض جانبي 
 .آالم إعتیادیة بواسطة تناول مسكنات منھیمكن التخفیف  ذيال

 GvHD زرع نخاع العظم، قد یظھر مرض المسمىعملیة یة أو جذعزرع للخالیا العملیة عالجین الذین یجتازون تلدى الم
)Graft versus host disease (–  تبرع ضد المتعالج الذي یتلقى النسیج المزروع. ملخالیا الفي الواقع ھذا رد فعل

في الفم، في األمعاء، في الكبد،  وجروح تقرحالعالمات واألعراض تشمل طفح على راحتي الیدین أو على راحتي القدمین و
 أو في العینین، في الرئتین، في المھبل وفي المفاصل لدیك.  لدیك في الجلد

 
وتناقص الصفیحات ) leukocytosis(خالیا الدم البیضاء في زیادة الجذعیة لخالیا ل األصحاءن متبرعیاللدى قد یالحظ 

 ، یقوم طبیبك بمراقبة ومتابعة ھذه األعراض.)thrombocytopenia( على التخثرلدیك من قدرة الدم ذلك الدمویة، یقلل 
 

 :عالجین)تم 10من بین  1جداً (تظھر لدى أكثر من  ةشائع جانبیة أعراض
 )thrombocytopeniaالصفیحات الدمویة الذي یقلل من قدرة الدم على التخثر ( نخفاضإ •
 دم)العدد كریات الدم الحمراء (فقر نخفاض إ •
 صداع •
 إسھال •
 تقیؤات •
 غثیان •
 تساقط غیر عادي للشعر أو خفة الشعر (صلع) •
 إرھاق (إنھاك) •
 وإنتفاخ في الطرق الھضمیة الممتدة من الفم وحتى فتحة الشرج (إلتھاب األغشیة المخاطیة)ألم  •
 سخونة •
 
 



 :)100عالجین من بین تم 10 - 1(تظھر لدى  ةشائع جانبیة أعراض
 )bronchitisإلتھاب الرئتین ( •
 تلوثات في الجزء العلوي من الجھاز التنفسي •
 في المسالك البولیة تلوثات •
 الشھیة للطعام تناقص •
 مشاكل في النوم (أرق) •
 دوار •
 )hypoesthesiaالشعور، خاصة في الجلد ( سح إنخفاض •
 )paresthesiaوخز أو تنمل (خدر) في راحتي الیدین أو القدمین ( •
 ضغط دم منخفض •
 ضغط دم مرتفع •
 سعال •
 )hemoptysis(سعال دموي  •
 فموي بلعومي)ألم في الفم والحنجرة (ألم  •
 )epistaxisزف من األنف (ن •
 إمساك •
 ألم في الفم •
 )hepatomegalyتضخم الكبد ( •
 طفح •
 إحمرار الجلد •
 تشنجات عضلیة •
 )dysuriaألم عند التبول ( •
 ألم في الصدر •
 ألم  •
 )astheniaضعف عام ( •
 شعور عام غیر جید (إنزعاج) •
 في الیدین وفي راحتي القدمین (وذمة محیطیة) إنتفاخ •
 إرتفاع إنزیمات معینة في الدم •
 تغیرات في كیمیاء الدم •
 رد فعل للتسریب •
 

 ):1000عالجین من بین تم 10 - 1أعراض جانبیة غیر شائعة (تظھر لدى 
 )Leukocytosisإرتفاع في عدد خالیا الدم البیضاء ( •
 رد فعل تحسسي (فرط حساسیة) •
 )versus host disease  Graft  =GvHDنخاع العظم المزروع (مرضرفض  •
= إرتفاع حمض البول  gout (hyperuricemia)إرتفاع نسب حمض البول في الدم، الذي قد یسبب مرض النقرس ( •

 في الدم)
 )Veno-occlusive diseaseضرر في الكبد ناتج عن إنسداد األوردة الصغیرة داخل الكبد ( •
 تعمالن كما ھو مفترض، األمر الذي یؤدي لحدوث ضیق تنفس (فشل تنفسي)الرئتین ال  •
 إنتفاخ و/أو سوائل في الرئتین (وذمة في الرئتین) •
 إلتھاب الرئتین (مرض رئوي خاللي) •
 غیر سلیم للرئتین (إرتشاح غیر سلیم إلى الرئتین)نتچن تصویر ر •
 الرئتین (نزف رئوي) مننزف  •
 األكسیجین في الرئتین (قلة األكسیجین) نقص إمتصاص •
 )maculo-papular rashطفح یبدو مثل البقع وتدرن في الجلد ( •



 وذات میل للكسر (ھشاشة العظام) ةكثر ھشاشأ، اً ضعفكثر م، حیث تصبح أامرض یؤدي إلى تناقص كثافة العظ •
 رد فعل في منطقة الحقن •

 
 ):10000متعالجین من بین  10-1أعراض جانبیة نادرة (تظھر لدى 

 أو المفاصل (أزمة فقر دم منجلي) معاءألم شدید في العظام، في الصدر، في األ •
 رد فعل تحسسي مفاجئ یشكل خطراً على الحیاة (رد فعل تأقي) •
 )Pseudogoutالمفاصل، بما یشبھ داء النقرس (في ألم وإنتفاخ  •
 ي لحدوث إنتفاخ (مشاكل في حجم السوائل)تغیر بطریقة تنظیم السوائل داخل جسمك الذي قد یؤد •
 في الجلد) vasculitis(إلتھاب األوعیة الدمویة في الجلد  •
ً على الوجھ والعنق أیضاً، تترافق بسخونة مائل للآفات مؤلمة وبارزة ذات لون  • بنفسجي على األطراف وأحیانا

)Sweet's syndrome( 
 تفاقم إلتھاب المفاصل الروماتیزمي •
 البولتغیر شاذ في  •
 كثافة العظم إنخفاض •
 .2إلتھاب األبھر (الوعاء الدموي الكبیر الذي ینقل الدم من القلب إلى الجسم). أنظر الفقرة  •
 

 النشرة، ھذه في یذكر لم جانبي عرض من تعاني عندما أو الجانبیة، األعراض إحدى تفاقمت إذاإذا ظھر عرض جانبي، 
 .الطبیب إستشارة علیك

 
 أعراض جانبیة:التبلیغ عن 

الضغط على الرابط "تبلیغ عن أعراض جانبیة عقب عالج باإلمكان التبلیغ عن أعراض جانبیة لوزارة الصحة بواسطة 
الذي یوجھك إلى النموذج المباشر  www.health.gov.ilدوائي" الموجود على الصفحة الرئیسیة لموقع وزارة الصحة 

  الرابط: فحتصعن طریق أو  ،للتبلیغ عن أعراض جانبیة
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic
@moh.gov.il 

 الدواء؟ تخزین كیفیة  )5
 التسمم! یجب حفظ ھذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعیداً  عن متناول أیدي ومجال رؤیة األطفال و/أو تجنب •

 الرضع، وذلك لتفادي إصابتھم بالتسمم. ال تسبب التقیؤ بدون تعلیمات صریحة من الطبیب.
 ال یجوز التجمید. مئویة). درجة 8 - 2 بدرجة حرارة( البراد في التخزین یجب •

 علبة الخارجیة لحمایتھ من الضوء.الالوعاء في  حفظیجب 
المحقنة أو القنینة وعلى  على یظھر الذي )Exp. Date( الصالحیة تاریخ إنقضاء بعد الدواءھذا  إستعمال یجوز ال •

 .الشھر نفس من األخیر الیوم إلى الصالحیة تاریخ یشیر .علبة الكرتون
جزیئات. من المفترض أن یكون السائل  یحويتغییر في لونھ، عكر أو أي إستعمال ھذا الدواء إذا كنت تالحظ یجوز ال •

 رائق وعدیم اللون.
إذا وصف لك مقدار دوائي أقل من الموجود في المحقنة أو في  مخصص لإلستعمال لمرة واحدة! - پوچیننیوالدواء  •

 القنینة، یجب إتالف ما تبقى بعد الحقن!
الصیدلي الخاص بك عن كیفیة التخلص من أدویة  ال یجوز رمي أیة أدویة إلى المجاري أو القمامة المنزلیة. إسأل •

 بعد. ھذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البیئة.   لیست قید اإلستعمال

 إضافیة معلومات  )6

ً  الفعالة للمادة باإلضافة الدواء یحتوي  :أیضا
Sorbitol, Glacial acetic acid, Polysorbate 80, Sodium hydroxide 1N ad pH 4, water for injection. 

 
 محلول. ملغ/ملل 0.96/0.6/0.3بـ  صودیوم )ملغ 23میللیمول ( 1یحتوي الدواء على أقل من 

 ملل محلول. 1ملغ سوربیتول بـ  50یحتوي الدواء نحو 



 ؟العلبة محتوى ھو وما الدواء یبدو كیف
 تحت الجلد أو بالتسریب الوریدي.ھو عبارة عن محلول رائق وعدیم اللون مخصص للحقن پوچین نیوالدواء 

 متوفر ضمن قناني أو ضمن محقنة جاھزة لإلستعمال مع إبرة منفردة. پوچیننیو
 مسوق ضمن علبة تحتوي على خمسة قناني. MU/1 ml - 30 قناني MU 30 پوچیننیو
  محاقن* 5أو  1مسوق ضمن علبة تحتوي على  MU/0.5 ml 30 - لإلستعمالمحقنة جاھزة  MU30  پوچیننیو
 محاقن* 5أو  1مسوق ضمن علبة تحتوي على  MU/0.5 ml 48 - لإلستعمالمحقنة جاھزة  MU 48 پوچیننیو

 * من الجائز أال تسوق كافة أحجام العلب.
 

 ھولندا ،بریدا ،.ڤي .بيپ ن یورویأمج المنتج:
  

  .، تل أبیب53313.ص.ب ،ڤي.بي. پ ن یورویأمج ز:اإلمتیا صاحب
 

وتم تحدیثھا بموجب تعلیمات وزارة  2015آب  في وُرخص فُحص ومحتواھا النشرة ھذه صیغة الصحة وزارة أقرت
 2019 أیارالصحة في 

 :الصحة وزارة في الحكومي األدویة سجل في الدواء سجل رقم
 117  22  29875 :محقنة جاھزة لإلستعمال MU 30 پوچیننیو
 117  21  29876 :محقنة جاھزة لإلستعمال MU  48پوچیننیو
 058  31  27318 :قناني MU 30 پوچیننیو
 لكال مخصص الدواء فإن ذلك، من الرغم على.المذكر بصیغة النشرة ھذه صیاغة تمت القراءة، وتھوین سھولة أجل من

 .الجنسین
 

 محقنة جاھزة لإلستعمال:پوچین نیوتحت الجلد  لـ من للحقن  الذاتي تعلیمات الحقن
 

 تعلیمات الحقن:
  محقنة جاھزة لإلستعمال MU  30پوچیننیو
   محقنة جاھزة لإلستعمال MU 48 پوچیننیو

 
 قنة جاھزة لإلستعمال.حممن  پوچیننیوحقن  یحتوي ھذا القسم على معلومات حول طریقة

 من الممرضة.أو  كال تحاول الحقن الذاتي إال إذا تلقیت توجیھاً من طبیب :ماھ
  تم من قبل فرد من الطاقم الطبي فقط.یپوچین نیو إن حقن المستحضر من داخل قنینة

 لداخل النسیج الموجود من تحت الجلد. یعرف ھذا األمر بالحقن تحت الجلد. پوچیننیویتم حقن 
 

 تحتاجھا:سالتي  األدوات
 للحقن الذاتي تحت الجلد، ستحتاج لـ:

 ،پوچیننیوجاھزة لإلستعمال من جدیدة محقنة  •
 .وما شابھ ةیدیل كحولامن •

 
 ؟پوچیننیوماذا یتوجب علي فعلھ قبل أن أحقن لنفسي حقنة تحت الجلد من 

بیدك بلطف  ھامسكإدقیقة أو  30بدرجة حرارة الغرفة حوالي  ھادعو محقنةواحدة تحتوي على  أخرج من البراد لویحة )1
ال یجوز  :بأیة طریقة أخرى (مثالً  پوچیننیو تسخین ال یجوز. أكثر مریحةحقن لعملیة لمدة عدة دقائق. بذلك تسمح 

 ).أو الماء الساخن یڤوالتسخین بواسطة المیكرو
 .الجاھزة لإلستعمال ال یجوز خض المحقنة )2
 .ر الورق عن اللویحةقشّ وإمسك اللویحة بیدك  )3
  .وذلك لتحریر المحقنة لراحة یدك إقلب لویحة المحقنة الجاھزة لإلستعمال )4
  .للحقن اً إلى أن تكون جاھز برةنزع غطاء اإل یجوز ال )5
إذا تجاوز التاریخ  المحقنة ). ال تستعملEXPإفحص تاریخ إنتھاء الصالحیة على ملصقة المحقنة الجاھزة لإلستعمال ( )6

 الیوم األخیر من الشھر المذكور.
 تغیر لونھ، إذا كان عكراً  . یجب أن یكون السائل رائق وعدیم اللون. ممنوع إستعمالھ، إذاپوچیننیوالـ فحص مظھر إ )7

 .جزیئات فیھأو 



 .إغسل یدیك جیداً  )8
 التي ستحتاجھا بمتناول الید.مسطح مریح، مضاء جیداً ونظیف وضع كافة األدوات لك أوجد  )9
 

 الخاصة بي؟پوچین كیف یتوجب علي تحضیر حقنة نیو
 یتوجب علیك تنفیذ العملیات التالیة:پوچین نیوقبل أن تحقن 

من الماسورة الزجاجیة. أمسك بشكل آمن المحقنة الجاھزة لإلستعمال لتجنب ثني اإلبرة،  )1
 2 -و 1بلطف الغطاء عن اإلبرة من دون تدویره كما ھو موضح في الرسوم  إسحب

 ال یجوز مالمسة اإلبرة أو دفع المكبس. )2
من الجائز أن تالحظ فقاعة صغیرة من الھواء بالمحقنة الجاھزة لإلستعمال. ال حاجة  )3

 أمر غیر ضار.مع فقاعة الھواء ھو  إن حقن المحلول .قبل الحقن الھواء خراج فقاعةإل
     یمكنك اآلن إستعمال المحقنة الجاھزة لإلستعمال. )4
 

 أین یتوجب علي حقن الحقنة الخاصة بي؟
إذا تم الحقن لك من قبل شخص آخر،  .القسم العلوي من الفخذین والبطن للحقن ھي فضلاألماكن األ

 . كذراعیلفباإلمكان الحقن أیضاً في القسم الخلفي 
 تغییر مكان الحقن إذا كنت تالحظ إحمرار أو ألم في منطقة الحقن. یمكنك

 
 
 

 الحقنة الخاصة بي؟حقن  يكیف یتوجب عل
 إبھامك والسبابة.الجلد بین (من دون ضغط) قرص كحولي وأ مندیل بواسطة كجلدقم بتعقیم  )1
 أدخل اإلبرة بكاملھا لداخل الجلد كما أراك الممرضة أو الطبیب. )2
 وثابت، حافظ على قرص جلدك طیلة الوقت، حتى فراغ المحقنة. ءبطيإدفع المكبس بضغط  )3
 أخرج اإلبرة ودع الجلد. )4
 تغطیة یمكنكإذا الحظت بقعة من الدم، یمكنك إزالتھا بالربت اللطیف بكرة من القطن أو مندیل. ال تفرك مكان الحقن.  )5

 ستر، إذا دعت الحاجة.پالالحقن بـ  مكان
 المتبقي داخل المحقنة. پوچیننیوإستعمل كل محقنة لحقن واحد فقط. ال تستعمل الـ  )6
 

  إذا واجھتك أیة مشاكل، فال تخشى طلب المساعدة واإلستشارة من طبیبك أو من الممرضة.تذكر: 
 

 رمي المحاقن المستعملة
 ، ألنھ قد تسبب الوخز الذاتي بالخطأ.ال یجوز إعادة الغطاء إلى اإلبر المستعملة •
 یجب حفظ المحاقن المستعملة بعیداً عن مجال رؤیة ومتناول أیدي األطفال. •
أو المحاقن المستعملة  كیفیة التخلص من الخاص بك یعرف صیدليال. یجوز رمي المحاقن إلى القمامة المنزلیةال  •

 التي لم تعد ضروریة بعد.المحاقن 


