
ما شكل كبسوالت نينالرو؟
كبسوالت نينالرو® متوفرة يف جرعات من 4 مجم )كبسوالت برتقالية خفيفة(، و3 مجم )كبسوالت رمادية خفيفة( و2.3 مجم 

)كبسوالت وردية(، وسوف يوضح لك طبيبك بشكل فردي الجرعة األفضل لك.

كيف يتم تخزين نينالرو®؟
يُحفظ العقار يف درجة حرارة الغرفة )بدون تجميد(.  

  ويفضل إخراج الكبسوالت من العبوة مبارشة قبل االستخدام, وال ينصح بالتخزين خارج العبوة لعدم تأثر عقار نينالرو® 
بالرطوبة. نصيحة: احرص عىل متييز رشيط الكبسوالت بعالمة بحيث ال تنس أن تتناوله.

كيف يتم تناول نينالرو®؟
يتم استعامل نينالرو® كجزء من كورس عالج مع اثنني من األدوية األخرى، هام ليناليدوميد وديكساميثازون، وتعترب الدورة 

الكاملة لتناول العقار أربعة أسابيع، ومن املهم أن تتناول نينالرو® مع األدوية املصاحبة بشكل صحيح وبصفة منتظمة بحيث 
يتم تحقيق التأثري األمثل. يف كل دورة مدتها أربعة أسابيع

عقار نينالرو® يف أيام 1 و8 و15.  

عقار ليناليدوميد من يوم 1 إىل 21.  

عقار ديكساميثازون يف أيام 1 و8 و15 و22.  

نرشة طبية للمرىض

نينالرو® )إيكسازوميب(

يقع اختيار معظم األطباء عىل عقار نينالرو®، ومن خالل تعاونك والتزامك مبواعيد تناول العقار فإنك تسهم بشكل كبري يف 

نجاح عالجك، ولذلك ينبغي االطالع عىل املعلومات التالية.

كيف يتم استعامل عقار نينالرو®؟
يتم ابتالع كبسولة من نينالرو® كاملة مع كوب من املاء، ويجب أال يتم كرس الكبسولة أو فتحها أو مضغها.   

تأكد من تناول كبسوالت نينالرو® يف نفس الوقت من اليوم تقريبًا.   

   تجنب استعامل كبسوالت نينالرو® يف نفس الوقت أثناء تناول الطعام )أو الوجبات الخفيفة(، ولكن احرص عىل استعامله 
بعد حوايل ساعتني من تناول الطعام أو قبل موعد الوجبة املقبلة بحوايل ساعة.

جدول الجرعات املقررة عىل مدار 28 يوًما

يوم 22 يوم 15 يوم 8 يوم 1

نينالرو®

*

ليناليدوميد

ديكساميتازون

 *ال يتم تناول جرعة من عقار نينالرو® يف يوم 22

يام استعامل نينالرو®: مثال عىل أوقات االستعامل يف أيام 1 و8 و15

06.00 مساًء

وجبة العشاء

12.30 صباًحا

وجبة الغذاء

10.00 صباًحا

ساعتان بعد اإلفطار

8.00 صباًحا

وجبة اإلفطار

تناول عقار ليناليدوميد مع 
كوب من املاء

تناول عقار نينالرو® مع 
كوب من املاء

تناول عقار 
ديكساميثازون مع كوب 

من املاء

ال تتوافق الصور املرفقة بهذه النرشة الطبية مع حجم الكبسولة الفعيل.

مجم 4
الجرعة القياسية

3 مجم  2.3 مجم



  اتجنب تناول الشاي بإفراط سواء الشاي األخرض أو األسود، فقد يؤثر عىل فعالية نينالرو®.

  امن املهم أن تكون عىل علم بجميع مواعيد املتابعة مع طبيبك املعالج.

متى يجب إبالغ الفريق الطبي املعالج بشأن أي أعراض؟
يجب عليك إبالغ الفريق املعالج بشأن أي آثار جانبية، وخاصة يف الحاالت التالية حيث يتعني اإلخطار الفوري بها:

عند وجود عالمات نزيف )مثل نزيف األنف والكدمات(.  

يف حالة الغثيان والقيء واإلسهال.  

يف حالة الشعور بالتخدر أو وخز أو حرقان باليدين أو القدمني.  

يف حالة تورم الساقني أو القدمني.  

يف حالة الطفح الجلدي.  

يف حالة ضعف العضالت، وفقدان الشعور بأصابع القدمني أو وجود شلل بالساقني.  

التغريات يف الرؤية أو الحالة النفسية أو وجود نوبات رصع.  

عندما تقل كمية البول، أو يف حالة ضيق التنفس أو عدم انتظام رضبات القلب.  

جهة االتصال

الطبيب

مقدم الرعاية

الصيديل

يف حالة الطوارئ
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يف حالة وجود أي آثار جانبية أو أسئلة عاجلة، يرجى االتصال بطبيبك املعالج وال تنتظر حتى موعد الزيارة التالية.

هذه النرشة الطبية هي ملحق لنرشة العبوة وتحتوي عىل معلومات إضافية.

يف حال كان لديك أي أسئلة أو استفسارات أخرى بشأن عقار نينالرو®، اسأل طبيبك املعالج.

إصدار: أبريل 2017

  إذا نسيت تناول جرعة من نينالرو®، ميكنك تناولها بعد تذكرها خالل مدة أقصاها ثالثة أيام )72 ساعة( قبل تناول الجرعة 
املقررة املقبلة، ولكن تجنب تناول ¬الجرعة املنسية يف حال تذكرها إذا كانت الفرتة املتبقية لتناول الجرعة املقررة املقبلة 

أقل من 72 ساعة.

يف حالة التقيؤ بعد تناول جرعة نينالرو®، ال تكرر الجرعة، ولكن استمر يف تناول الجرعات املقررة املجدولة التالية.  

ما هي اآلثار الجانبية الشائعة لعقار نينالرو®؟
  اضطرابات يف الجهاز الهضمي )مثل اإلسهال، واإلمساك، والغثيان، والتقيؤ(، إذا لزم األمر، قد يصف لك طبيبك أدوية 

إضافية، عىل سبيل املثال لعالج الغثيان أو اإلسهال.

  اتغريات يف عدد صفائح الدم )انخفاض عدد الصفائح الدموية و/أو خاليا الدم البيضاء(.

  ااعتالل األعصاب املحيطية )األرضار التي تلحق باألعصاب، مثل وخز يف اليدين أو القدمني، أو الشعور بالتخدر أو 
النعاس(.

  اتورم الساقني أو الذراعني )وذمة طرفية(.

  االطفح الجلدي.

  االعدوى )مثل عدوى الجهاز التنفيس العلوي، الهربس النطاقي(.

  ااالضطرابات العضلية الهيكلية والنسيج الضام )آالم الظهر(.

لالطالع عىل القامئة الكاملة لآلثار الجانبية املحتملة، انظر النرشات الطبية لعقاقري نينالرو®، وليناليدوميد، وديكساميثازون.

ما هي املعلومات األخرى التي يجب وضعها يف االعتبار؟
  ايف حال تناول جرعات أكرث من الجرعات املوصوفة من عقار نينالرو®، يجب استشارة طبيبك املعالج أو مقدم الرعاية 

الصحية أو اذهب إىل املستشفى عىل الفور، وينصح بأخذ الدواء معك.

  اال تقم بتغيري جرعة نينالرو® أو األدوية املصاحبة من تلقاء نفسك، وال تتوقف عن تناول هذا الدواء دون استشارة 
الطبيب.

  اأخرب طبيبك املعالج أو أخصايئ الرعاية الصحية إذا كنت تتناول حاليًا أو تناولت يف املايض أي أدوية أخرى، وينطبق ذلك 
أيضا عىل العقاقري التي ال تستلزم وصفة طبية )مثل نبتة سانت جون(، ويعد ذلك أمرًا رضوريًا ألن األدوية األخرى لها 

تأثري عىل فعالية عقار نينالرو®.

ماذا عيل أن أفعل إذا نسيت تناول كبسولة من العقار؟
يوم 8يوم 1

نينالرو®

ال تتناول الجرعة املنسية يف أقرب وقت عندما تتذكر تناول الجرعة 
املنسية
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