
 1986 -) مستحَضرات( الصیادلة أنظمة جببمو للمستھلك نشرة
 یُسّوق الدواء وفق وصفة طبیب فقط

 ملغ 80فیرماچون 
 ملغ 120فیرماچون 

 لتحضیر محلول للحقن تحت الجلد وُمذیب مسحوق
 
 :لتركیبا

 Degarelix (as acetate) 80mg ملغ 80 (كـ أسیتات) دیچارلیكس یحتوي: ملغ 80فیرماچون 
 Degarelix (as acetate) 120mg ملغ 120 (كـ أسیتات) كسدیچارلی یحتوي: ملغ 120چون فیرما

 
 ".ةیّ إضاف"معلومات  6 البند اُنظر - غیر فعّالة مواد

 
  ن حتى نھایتھا وذلك قبل البدء باستعمال الدواء.اقرأ النشرة بتمعّ 

 الطبیب أو إلى الصیدلّي.ى إلة فتوّجھ سئلة إضافیّ انت لدیك أتحتوي ھذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا ك
 ضھم.حتى لو بدا لك تشابھ بین مرضك ومر  بھم،ھذا الدواء وصف لك لعالج مرضك. ال تعِطھ لآلخرین؛ ألنّھ قد یضرّ 

 
 ھذا الدواء معّد للرجال البالغین فقط.

 ھذا الدواء لیس معًدا الستعمال النساء.
 

 الّدواء؟. لَم أعّد ھذا 1
 
 البالغین.   متقدم لدى الرجالالت الج سرطان الپروستاعل
 

 .GnRH مضاد: العالجیّة الفصیلة
 

 ستعمال الدواءا. قبل 2
 

 لدواء إذا:یُمنع استعمال ا
 .بات األخرى التي یحتویھا الدواءاسیّة للماّدة الفعّالة أو ألحد المركّ وجدت لدیك حس

 
 

 :مال الدواءتحذیرات خاّصة متعلّقة باستع
 أعلم الطبیب إذا: ،وناچفیرمقبل العالج بـ 

ن تعاني منھ في لدیك أو من الممكن ظھور السكري إذا لم تكمن الممكن أن تعاني من تفاقم السكري الموجود  ،كنت تعاني من السكريّ  •
 .كثرأالسابق. إذا كنت تعاني من السكري، یجب قیاس مستویات الجلوكوز في الدم في أوقات متقاربة 

صل ) أو إذا كنت تحarrhythmia –أو في وتیرة القلب (اضطراب نظم القلب  في األوعیة الدمویّة ب،قلمشاكل في ال اني منكنت تع •
 . فیرماچونت نظم القلب ممكن أن تتفاقم أثناء استعمال الج ھذه المشكلة. اضطراباعلى أدویة لع

 د.ف عمل الكبقبة وظائیجب مرا كبد.كنت تعاني أو عانیت في الماضي من خلل في وظیفة ال •
 ض كلى خطیر.كنت تعاني من مرض في الكلى. العالج بفیرماچون لم یتم فحصھ لدى المرضى الذین یعانون من مر •
من الممكن أن  تستوستیرونالو من أي حالة التي ممكن أن تؤثر على قوة العظام. انخفاض في تركیز كنت تعاني من ھشاشة العظام أ •

 العظام). للختخیوم في العظام (سلاانخفاض الكیؤدي إلى 
 ردود فعل حادة من فرط الحساسیة. لم یتم فحص الدواء لدى المرضى معكنت تعاني من ردود فعل حادة من فرط الحساسیة،  •
 

 نول والمراھقاألطفا
 ھذا الدواء لیس معًدا لألطفال والمراھقین.

 
یة والمكّمالت الغذائیّة، فأخبر الطبیب أو الصیدلّي بّ ط ن وصفةاألدویة بدو ، بما في ذلكإذا كنت تتناول أو تناولت مؤّخًرا، أدویة أخرى

 أو الصیدلي إذا كنت تتناول:وبشكل خاّص یجب إعالم الطبیب ، بذلك
 )amiodarone( أمیودارون، )procainamide( روكایینامیدپ، )quinidine( اضطرابات نظم القلب (مثل كینیدینأدویة لعالج 

دواء لتخفیف األلم وكجزء ( )methadone( میثادونالتي ممكن أن تؤثر على نظم القلب (مثل ى أخرأدویة )) أو sotalol( الولوتوس
 أدویة مضادة للذھان). ،(مضاد حیوّي) )moxifloxacin(ین ام من المخدرات)، موكسیفلوكساسطلعالج للفمن ا

 



 ساء.الدواء لیس معًدا الستعمال الن :الحمل واإلرضاع
 

 :اتواستعمال الماكین ةالسیاق
عراض ممكن أن یل ماكینات خطرة. ھذا األقدرتك على السیاقة أو تشغ یؤثران فيالتعب والدوار ھما عارضان جانبیان شائعان، وممكن أن 

 ون لھا عالقة بالدواء أو بالمرض نفسھ.تك
  

 . كیف تستعمل الدواء؟3
 

 . دائًما یب،الطب تعلیمات حَسب الدواء استعمال یجب
 .متأّكًدا تكن لم إذا الصیدليّ  أو بیبلطا یجب علیك الفحص مع

 یتم حقن الدواء عادة من ِقبل طبیب أو ممرضة.
 :ھي عادة، الُمتّبعة، الجرعة .فقط الطبیب، سیحّددھما العالج وطریقة عةالجر

 ملغ. 120ملغ، التي تُعطى بحقنتین متتالیتین من  240جرعة ابتدائیّة من 
 الذي یُعطى شھًرا بعد الجرعة البدئیّة، مّرة في الشھر. غلم 80ن عالج استمراري م

 یُمنع تجاوز الجرعة الموصى بھا.
 طیلة شھر. دیچارلیكسیتحرر سائل الذي یتم حقنھ یُنتج جل، الذي منھ لا
 

 .تحت الجلد فقطحقن الفیرماچون بیجب حقن 
 دموي (داخل الورید).حقن فیرماچون إلى داخل وعاء  ممنوع
  موضع الحقن عادة یتغیر في منطقة البطن. ل الحذر لتجنب الحقن داخل الورید عن طریق الخطأ.ائوس ذاتخایجب 

 
 ج تحدد من قبل الطبیب.، فترة العالممتدلعالج  معدّ فیرماچون 

 
 إلى أو الطبیب ىإل ا،فورً  فتوّجھ، الخطأ طریق نع الدواء من كّمیة بابتالع طفل قام إذا أو مفرطة جرعة الخطأ طریق عن تناولت إذا

 . معك الدواء علبة وأحضر المستشفى، في الطوارئ غرفة
 ب. الرجاء استشر الطبی في الوقت المحّدد واءالدھذا إذا نسیت تناول 

 حَسب توصیة الطبیب. الدواء تناول یجب االستمرار في
 .الصیدليّ  أو الطبیب ارةتشاس وندب بالدواء العالج عن فوقّ الت یُمنع الصّحیة، حالتك على تحّسن طرأ إذا حتى

 
 النّظارات ضع. دواء فیھا اولتتن مّرة كلّ  في الدوائیّة الجرعة ومن اءعبّوة الدو على تحقّق من الملصق! الظالم في یةدواأل تناول یُمنع

 .إلیھا بحاجة كنت إذا الطّبیة
 .صیدليّ لا أو الطبیب فاستِشر الدواء مالتعاس إلى بالنسبة إضافیّة أسئلة لدیك كانت إذا
 

 الجانبیّة . األعراض4
 

 من. الجانبّیة األعراض قائمة قراءة عند تصدم ال. المستخدمین من قسم لدى ّیةجانب أعراًضافیرماچون كجمیع األدویة، قد یسّبب استعمال 
 .منھا أّيٍ  من تعاني أالّ  المحتمل

 
عالج طبّي فوري في حال ظھور طفح جلدي خطیر، حكة أو ي توجھ لتلقردود فعل تحسسیّة خطیرة جًدا للمستحضر ھي نادرة، یجب ال

 أو صعوبة في التنفس، التي ممكن أن تكون أعراض لرد فعل تحسّسي خطیر.ضیق تنفس 
 

 :)عشرة من واحد مستعمل من أكثر لدى تظھر أعراض( اشائعة جدً  جانبیّة أعراض
 

عند إعطاء الجرعة الدوائیة األولى،  األكثر شیوًعامنطقة الحقن ھي انبیة في أعراض ج حمرار في منطقة الحقن.ا، ألم والحرارةھبات 
  . المداومةوأقل شیوًعا عند إعطاء الجرعة الدوائیة 

 
 :)100 بین من مستعملین 10-1 لدى تظھر أعراض( شائعة ةجانبیّ  أعراض

 وتصلّب في منطقة الحقن  وءات، نتنتفاخا •
  ھة باإلنفلونزا بعد الحقنبیالشعور بوعكة ش سخونة أو ،قشعریرة •
 صعوبات في النوم، إرھاق، دوار، صداع •
 الكبد إنزیماتزیادة في الوزن، غثیان، إسھال، ارتفاع  •
 جلدي ا في ذلك التعّرق اللیلي)، طفحتعّرق زائد (بم •
 فقر الدم  •
 لعظام وفي العضالتألم وانعدام الراحة في ا •
 عجز جنسي صغر الخصیتین، انتفاخ الثدیین، •



 
 :)1,000 بین من مستعملین 10-1 لدى تظھر أعراض( شائعة غیر جانبیّة ضراأع
 دیینتھیّج في األعضاء التناسلیّة، ألم في الثمشاكل في قذف السائل المنوي،  فقدان الرغبة الجنسیّة، ألم في الخصیتین، ألم في الحوض، •
 اكتئاب نفسیة، صدمة •
 خدر وفقدان اإلحساس في الجلد ،دي الجلفتكتالت احمرار في الجلد، تساقط الشعر،  •
 رد فعل تحّسسي، شرى، حّكة  •
السكر في الّدم، ارتفاع في  مستویاتالبطن، ارتفاع في ھبوط الشھیة للطعام، إمساك، تقیّؤ، جفاف في الفم، ألم وانزعاج في  •

 الكالسیوم في الّدم، انخفاض في الوزن مستویاتت في الكولسترول، تغیرا
، شعور بعدم انتظام نظم القلب، )QT إطالة مقطع( لقلبل الكھربائي تخطیطالفي نظم القلب، تغیرات في  تغیراتضغط دم عالي،  •

 طیة صعوبات في التنفس، وذمة محی
 آالم في المفاصل ، قلة العظم انتفاخ وتصلب في المفاصل، تخلخل العظام /تشنج العضالت، ضعف عضلي،  •
 بول لیلي، مشاكل في وظیفة الكلیة، تسرب البولتالتبول،  لم عنداإللحاح وتكرار التبول، صعوبة أو أ •
 الرؤیةتشوش  •
 اض في نظم القلب نخفافاض في ضغط الدم وخناإنزعاج أثناء الحقن بما في ذلك  •
 ضعف •
 

 :),00010 بین من تعملینمس 10-1 لدى تظھر أعراض( نادرة جانبیة أعراض
 ء المصحوبة بُحمى)، نوبة قلبیة، قصور في القلبیات الدم البیضا(انخفاض في عدد كر قلة العدالتُحمى  •
 انحاللضالت ممكن أن تكون خطیرة، وھذا یشمل الع ةضعف عضالت. مشكل ألم أو تشنجات غیر مبررة في العضالت، حساسیة أو •

 لوي.ضرر ك العضالت الذي یؤدي إلى
 

 :)100,000 بین من ستعملینم 10-1 لدى تظھر أعراض( جًدا نادرة جانبیة أعراض
 ةفي موضع الحقن، ُخراج، غنغرین عدوى

 
 من أعراض جانبیّة غیر مذكورة في النشرة فعلیك استشارة الطبیب.إذا تفاقم أحد األعراض الجانبیّة أو إذا عانیت  إذا ظھر عرض جانبي،

 
ة نتیجة لعالج دوائي" الرابط "التبلیغ عن أعراض جانبیّ  كن تبلیغ وزارة الصّحة عن أعراض جانبیّة من خالل الضغط علىن الممم

للتبلیغ عن  نترنتالذي یحّولك إلى إستمارة عبر اإل )www.health.gov.il(الموجود على الصفحة الرئیسیة في موقع وزارة الصّحة 
 األعراض الجانبیّة، أو عبر دخول الرابط:  

https://sideeffects.health.gov.il 
 

 . كیف یخزن الدواء؟5
 

 األوالد و/أو األطفال، وھكذا تتجنّب التسّمم.  ا عن متناول أیديتجنّب التسّمم! یجب حفظ ھذا الدواء، وكّل دواء آخر، في مكان مغلق، بعیدً 
 نفس ھر على العبّوة. تاریخ انتھاء الصالحّیة ینسب إلى الیوم األخیر في) الظاexp. dateتناول الدواء بعد تاریخ انتھاء الصالحیّة (یُمنع 

 الشھر.
 .C25˚یمنع الخزن فوق 

  .التشكیلدة استعمال الدواء فوراً بعد إعا یجب
 

 إضافیّة معلومات .6
 

 توي الدواء، أیًضا:لة، یحباإلضافة إلى المواّد الفعّا
 Mannitol – مسحوق

 Water for injections – ُمذیب
 

 :العبّوة تحوي وماذا الدواء یبدو كیف
 حلول شفاف عدیم اللون.كریم، والُمذیب ھو م -المستحضر ھو مسحوق وُمذیب لتحضیر محلول للحقن، المسحوق ذات لون أبیض

عصا للمكبس، مالئم  یب،مل ُمذ 4.2نة مسحوق، محقنة جاھزة لالستعمال تحتوي على لى قنیمسوق في عبّوة تحتوي ع ملغ 80فیرماچون 
 .دیچارلیكسملغ  20محلول یحتوي على الملل من  1 إعادة التشكیل بعد للقنینة وإبرة للحقن.

 تینمل ُمذیب، عصا 3تحتویان على تعمال مسوق بعبّوة تحتوي على قنینتین من المسحوق، محقنتین حاضرتین لالس ملغ 120فیرماچون 
  .دیچارلیكس ملغ 40 على یحتوي محلولال من ملل 1إعادة التشكیل  بعدن. للحق تیني وإبرین للقنانللمكبس، مالئمَ 

 
 .3088900  كیساریا الصناعیة، المنطقة ،8 ھشیطا شارع ،.ض.م فارماسیوتیكالس فیرینچ صاحب التسجیل وعنوانھ:

 .ألمانیا ،فرینچ لمنتج وعنوانھ:اسم ا

http://www.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/


 
 2020ن رة في نیساھذه النش تحریرتّم 

  
 في وزارة الصّحة: یة الرسمّي اء في سجّل األدورقم تسجیل الدو

  145 05 32954 :ملغ 80فیرماچون 
   145 04 32955 :ملغ 120فیرماچون 

 


