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1

نام دارو

فیلگزاستیم

2

دسته
دارویی

فاوتًر رضذ َماتًپًئتیه

3

رده
درمانی

محزن مغش استخًان

4

اشکال
دارو

5

موارد
مصرف

6

عوارض
جانبی

Ingection:300mcg/mI,1mI,600mcg/mI,0.5mI
الف )واَص اتتال تٍ عفًوت پس اس ضیمی درماوی در تذ
خیمی َای غیز میلًئیذی ,وًتزيپىی ضذیذ ي مشمه
ب)پس اسپیًوذ مغش استخًان در تیماران سزعاوی
ج) AIDS
د)اومی اپالستیه
اعصاب مزوشی :خستگی ,تة ي سزدردللثی عزيلی  :اریتمی ,درد لفسٍ سیىٍ ,سىتٍ ی للثی,افت فطار خًن گذرا
دستگاٌ گًارش :یثًست ,اسُال ,مًوًسیت ,تًُع,استًماتیت ,استفزاغ
خًن :لىًسیتًس ,تزيمثً سیتً پىیعضالوی –اسىلتی :درد اسىلتیتىفسی :سزفٍ  ,دیسپىٍپًست :ریشش مً ياسىًلیت پًستی ,راش-سایز عًارض :ياوىص َای حساسیتی

 7مالحظات
اختصاصی

-1لثل اس درمان يَز دي َفتٍ حیه درمان  CBCتیمار
تزرسی ضًد .
-2درد استخًاوی ضایع تزیه عارضٍ ی داري است وٍ در
صًرت ضعیف تا متًسظ تًدن می تًان ان را تا ضذ درد َای
غیز اپیًئیذی تز عزف ومًد .

در صًرت ضذیذ تًدن درد َا می تًان اس مخذر َا استفادٌ
وزد .
 -3ياوىص َای الزصیه اس جملٍ راش  ,تثًرات جلذی ,يیش
,دیسپىٍ ,تاویىاردی ي افت فطار خًن تا ديس َای ايل ي یا
تعذی داري گشارش ضذٌ است .
ایه ياوىص َا تا تشریك يریذی يظزف  30دلیمٍ ايل تیطتز
رخ میذَذ.
-4تًجٍ ضًد وٍ تجًیش داري وثایذ سيدتز اس 24ساعت پس اس
ضیمی درماوی ي یا 24ساعت لثل اس ان ضزيع ضًد .
-5در تیماران مثتال تٍ اومی داسی ضىل می تًاوذ مىجز تٍ
تزيس تحزان ضًد تىاتزایه مصزف داري درایه تیماران تایذ
دالیل محىمی داضتٍ تاضذ.
6در مصزف تزای تیماریُای میلًئیذی احتیاط ضًد سیزا داري
می تًاوذ تٍ عىًان یه محزن رضذ تًمًر عمل ومایذ

8

شرایط
نگهداری
دلرو

ایه داري تا سمان مصزف در دمای 2-8درجٍ ساوتی گزاد
وگُذاری ضًد .
اس تىان دادن ضذیذ داري خًدداری گزدد.
اس  24ساعت لثل اس تشریك می تًان داري را در دمای اتاق
وگُذاری ومًد .

 9تهیه کننده

دوتز سیذ مُذی سجادی 1394/07/29

