
ــول  ــه محل ــرای تهی ــظ ب ــول غلی محل
جهــت انفوزیــون همــراه بــا رقیق کننــده

ــه  ــواي دفترچ ــن دارو محت ــرف ای ــروع مص ــش از ش پي
ــد. ــه کني ــت مطالع ــه دق ــا را ب راهنم
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پيـش از شـروع مصـرف کابوتکـس® محتـواي دفترچـه راهنمـا را بـه دقـت 
مطالعـه کنيـد. ایـن دفترچـه راهنما دربرگيرنده پاسـخ شـایع ترین سـواالت در 
مـورد داروی کابوتکـس® اسـت. در صورتـي که پاسـخ تمامي سـواالت شـما در 
ایـن برگـه راهنمـا نيامـده اسـت، مـي توانيد با پزشـک یا داروسـاز خـود تماس 
بگيریـد. ایـن دارو بـراي بيمـاري فعلـي شـما تجویز شـده اسـت؛ لـذا از مصرف 
آن در مـوارد مشـابه یـا توصيـه آن به دیگـران خـودداري نمایيـد. اطالعات این 
برگـه راهنمـا در تاریخـی کـه در آخریـن صفحـه آمـده اسـت، بـه روز رسـانی 
شـده و ممکـن اسـت در برگيرنده آخرین اطالعـات علمی در مورد داروی شـما 
نباشـد. بـرای اطـالع از آخرین داده هـای علمی در مـورد داروی خود با پزشـک 
یـا داروسـاز مشـورت کنيـد. همچنين برای کسـب اطالعات بيشـتر می توانيد به 
 www.nanoalvand.com وب سـایت شـرکت داروسـازی نانوالوند به آدرس

بخـش راهنمای بيمـاران مراجعـه فرمایيد.
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کابوتکس® چیست وحاوي چه ترکیباتي است؟

نــام اختصاصــی داروی شــما کابوتکــس® و نــام ژنریــک آن کابــازی تاکســل اســت. 
کابوتکــس® بــه دســته ای از داروهــای ضــد ســرطان بــا نــام »مشــتقات تاکســان« 
ــد و  ــرطانی، از تولي ــلول های س ــد س ــالل در رش ــاد اخت ــا ایج ــه ب ــق دارد ک تعل

ــد.  ــری می کن ــدن جلوگي ــا در ب ــترش آنه گس

کابوتکس® در دوز 60 ميلی گرم در 1/5 ميلی ليتر موجود می باشد. 

محلــول رقيــق کننــده جهــت آمــاده ســازی کابوتکــس® ترکيبــی از آب و اتانــول 
ــه دارو وجــود دارد.  ــر در جعب ــدار 5/7 ميلی ليت ــه مق اســت کــه ب

ــاده  ــرم م ــاوی 40 ميلی گ ــس® ح ــظ کابوتک ــول غلي ــر از محل ــک ميلی ليت ــر ی ه
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ــازی تاکســل اســت.  موثــره کاب

ــی ســوربات 80 و ســيتریک اســيد  ــرآورده از پل ــن ف ــی: در ســاخت ای ــواد جانب م
اســتفاده شــده اســت. 

کابوتکس® در چه مواردي تجویز مي شود؟

کابوتکــس® بــه همــراه داروی پردنيزولــون در درمــان ســرطان پروســتات کــه بــه 
بــه ســایر داروهــا پاســخ مناســبی نــداده و یــا بــه دیگــر ارگان هــای بــدن منتشــر 

شــده اســت، بــه کار مــی رود.  

کابوتکــس® هــم چنيــن ممکــن اســت در درمــان برخــی دیگــر از بيماری هــا کــه 
بــه ســایر داروهــا پاســخ مناســبی نــداده انــد نيــز تجویــز شــود. 
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چه افرادی نباید کابوتکس® را دریافت کنند؟

افــرادی کــه در گذشــته ســابقه واکنــش حساســيتی جــدی بــه کابــازی تاکســل 	 
داشــته انــد؛

افــرادی کــه در گذشــته ســابقه واکنــش حساســيتی جــدی بــه داروهــای حــاوی 	 
پلــی ســوربات 80 )ماننــد دسه تاکســل( داشــته انــد؛

افرادی که به بيماری های کبدی مبتال هستند؛	 

ــون( 	  ــفيد خ ــای س ــی از گلبول ه ــوع خاص ــل )ن ــزان نوتروفي ــه مي ــرادی ک اف
ــد؛  ــی دارن ــيار پایين بس
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قبـل از دریافـت داروی کابوتکـس® چه مـواردی را حتمـا باید به 
پزشـک خود اطـاع دهید؟

ــی 	  ــه پل ــن دارو )از جمل ــازنده ای ــزاي س ــا اج ــس® و ی ــه داروي کابوتک ــر ب اگ
ــد؛ ــيت داری ــوربات 80( حساس س

اگــر بــاردار هســتيد و یــا احتمــال مي دهيــد کــه بــاردار باشــيد. مصــرف ایــن 	 
ــه جنيــن شــود. ــد موجــب آســيب ب دارو مي توان

اگر به نوزاد خود شير می دهيد و یا قصد این کار را دارید؛	 

اگر سن شما باالی 65 سال است؛ 	 

اگر دچار ضعف سيستم ایمنی هستيد؛	 
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اگر دچار کمبود آب بدن هستيد؛	 

اگر دچار مشکالت تغذیه ای و یا سوء تغذیه هستيد؛	 

اگــر در حــال دریافــت داروهــای رقيــق کننــده خــون نظيــر آســپيرین، وارفاریــن 	 
ــا کلوپيدوگرل هســتيد؛ ی

اگــر در حــال دریافــت داروهــای ضــد التهــاب غيــر اســتروئيدی نظيــر 	 
ــواده هســتيد؛  ــا ســایر داروهــای ایــن خان ایبوبروفــن، ناپروکســن، دیکلوفنــاک و ی

اگــر در حــال دریافــت داروهــای کورتيکواســتروئيدی )ماننــد پردنيزولــون( بــرای 	 
درمــان ســایر بيماری هــا هســتيد؛

اگر سابقه ابتال به بيماری های کبدی دارید؛	 
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اگر سابقه ابتال به بيماری های کليوی دارید؛	 

اگر سابقه ابتال به بيماری های ریوی دارید؛	 

اگر سابقه ابتال به بيماری های معده یا روده دارید؛	 

اگر سابقه ابتال به عفونت طوالنی مدت دارید؛	 

اگر سابقه دریافت رادیوتراپی یا اشعه درمانی در ناحيه شکم دارید؛	 

اگر گلبول های سفيد خون بسيار پایينی دارید؛	 

اگر مبتال به بيماری های عفونی هستيد؛	 

اگر مبتال به بيماری های مغز استخوان هستيد؛	 
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اگــر در حــال مصــرف هــر دارویــی اعــم از داروهــای نســخه ای، داروهــای بــدون 	 
نســخه، مکمل هــای گياهــی یــا ویتامين هــا هســتيد؛

اگر سابقه ي حساسيت به دارو، مواد غذایی، رنگ و یا هر ماده دیگری دارید؛	 

ایمنی مصرف کابوتکس® در دوران بارداري و شیردهي چگونه است؟

مطالعــات کافــی در زمينــه ایمنــی مصــرف کابوتکــس® در دوران بــارداری و 
شــيردهی وجــود نــدارد. در صورتــی کــه بــاردار هســتيد، اســتفاده از داروی 
کابوتکــس® بــرای شــما توصيــه نمــی شــود. هــم چنيــن اگــر در ســنين بــاروری 
قــرار داریــد، توصيــه مــی شــود از دو روش همزمــان جهــت پيشــگيری از بــارداری 
ــاردار شــدید، فــورا پزشــک  اســتفاده کنيــد. چنانچــه عليرغــم آنچــه گفتــه شــد ب

ــد.  ــود را آگاه کني خ
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داروی کابوتکــس® احتمــاال وارد شــير مــادر مــی شــود؛ لــذا مصــرف آن در طــی 
شــيردهی توصيــه نمــی شــود. 

آیا کابوتکس® با سایر داروها تداخل دارد؟

ــای  ــم از داروه ــی اع ــوع داروی ــر ن ــرف ه ــال مص ــون در ح ــه اکن ــی ک در صورت
نســخه ای، بــدون نســخه، فرآورده هــای طبيعــی یــا گياهــی و ویتامين هــا هســتيد 
ــود  ــاز خ ــا داروس ــک ی ــا پزش ــد، ب ــرف کرده ای ــی مص ــرا داروی ــی اخي ــا حت و ی
مشــورت کنيــد؛ زیــرا کابوتکــس® بــا برخــی از داروهــا تداخــل داشــته و مصــرف 
ــدید  ــا تش ــش اثربخشــی و ی ــد موجــب کاه ــا می توان ــن داروه ــا ای ــان آن ب همزم
ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــا می ت ــه این ه ــود. از جمل ــی ش ــوارض جانب ع

از مصــرف همزمــان کابوتکــس® بــا علــف چــای خــودداری فرمایيــد. زیــرا علــف 	 
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چــای می توانــد منجــر بــه کاهــش اثربخشــی کابوتکــس® گــردد. 

)نظيــر 	  بيوتيک هــا  آنتــی  از  برخــی  بــا  کابوتکــس®  همزمــان  مصــرف 
ــوارض  ــدید ع ــه تش ــر ب ــد منج ــين( می توان ــا کالریترومایس ــين ی ایترومایس

جانبــی کابوتکــس® گــردد.

ــر 	  ــنج )نظي ــد تش ــای ض ــی از داروه ــا برخ ــس® ب ــان کابوتک ــرف همزم مص
ــه  ــد منجــر ب ــی توان ــدون( م ــن، و پریمي ــن، کاربامازپي ــی توئي ــال، فن فنوباربيت

ــردد. ــس® گ ــی کابوتک ــش اثربخش کاه

مصــرف همزمــان کابوتکــس® بــا برخــی از داروهــای مــورد اســتفاده در 	 
درمــان ایــدز )نظيــر ریتوناویــر( مــی توانــد منجــر بــه تشــدید عــوارض جانبــی 

ــردد. ــس® گ کابوتک
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مصــرف همزمــان کابوتکــس® بــا داروهــای ضــد انعقــاد یــا رقيــق کننده هــای 	 
ــرل( و  ــد کلوپيدوگ ــت )مانن ــد پالک ــای ض ــن(، داروه ــد وارفاری ــون )مانن خ
ــد منجــر  داروهــای ضــد التهــاب غيــر اســتروئيدی )ماننــد ناپروکســن( می توان
ــد کننــده حيــات گــردد. ــروز مشــکالت جــدی معــده و روده و گاهــی تهدی ــه ب ب

مصــرف همزمــان کابوتکــس® بــا داروهــای ضــد قــارچ )ماننــد ایتراکونــازول یــا 	 
کتوکونــازول( مــی توانــد منجــر بــه تشــدید عــوارض جانبــی کابوتکــس® گــردد.

کابوتکس® چگونه تجویز مي شود؟

کابوتکــس® در بيمارســتان یــا مراکــز درمانــی ویــژه توســط اعضــای کادر درمــان 
بــرای شــما تجویــز مــی شــود. محلــول غليــظ کابوتکــس® در ابتــدا توســط محلــول 
ــالين  ــال س ــرم نرم ــط س ــپس توس ــه دارو و س ــود در جعب ــده موج ــق کنن رقي
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ــق  ــدی( تزری ــل رگ )وری ــاعت داخ ــرض 1 س ــده و در ع ــق ش ــتروز رقي ــا دکس ی
می گــردد. 

ــون تجویــز  ــا داروی پردنيزول در درمــان ســرطان پروســتات، کابوتکــس® همــراه ب
ــم  ــيار مه ــج بس ــه پزشــک معال ــق توصي ــن دارو طب ــح ای ــود. مصــرف صحي می ش
ــود.  ــز می ش ــی تجوی ــه شــکل خوراک ــه ب ــول روزان ــون بطــور معم اســت. پردنيزول
ــرف  ــا آن را مص ــرده و ی ــوش ک ــن دارو را فرام ــک دوز از ای ــرف ی ــه مص چنانچ

ــازید.   ــج را آگاه س ــا پزشــک معال ــد، حتم نکردی

طبــق صالحدیــد پزشــک معالــج، معمــوال 30 دقيقــه قبــل از تزریــق کابوتکــس® 
داروهــای دیگــری جهــت پيشــگيری از تهــوع، اســتفراغ، واکنش هــای حساســيتی و 

ــا ســایر عــوارض جانبــی دریافــت می کنيــد. ی
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نحـوه آمـاده سـازی  محلـول کابوتکـس® بـه چه صورت اسـت؟ 
)ویـژه اعضـای کادر درمان(

رقيق سازی در دو مرحله صورت می گيرد:

ــه اول: رقیــق ســازی محلــول غلیــظ کابوتکــس® توســط رقیــق  مرحل
کننــده همــراه دارو

ــال  ــس و وی ــظ کابوتک ــول غلي ــاوی محل ــال ح  1- وی
رقيــق کننــده همــراه آن را از نظــر شــفاف بــودن و عــدم 

وجــود ذره بررســی نمایيــد.
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2- بــا اســتفاده از یــک ســرنگ، کل محتویــات ویــال 
ــه  ــپتيک ب ــرایط آس ــت ش ــا رعای ــده را ب ــق کنن رقي

ــد. ــال دهي داخــل ســرنگ انتق

3- کل محتویــات ســرنگ حــاوی رقيــق کننــده را بــه 
آرامــی بــه ویــال دارو اضافــه کنيــد. بــرای جلوگيــری از 
ایجــاد کــف، نــوک ســوزن را بــه جــداره داخلــی ویــال 

دارو تکيــه داده و بــه آرامــی حــالل را تزریــق کنيــد. 
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ــی  ــه آرام ــرون کشــيده و ب ــرنگ را بي ــوزن و س 4- س
ویــال را بــه مــدت 45 ثانيــه بــه حالــت بــاال و پایيــن 
تــکان دهيــد. از تــکان دادن شــدید محلــول خــودداری 

کنيــد.

5- حــدود 5 دقيقــه تامــل کنيــد تــا کــف ایجــاد شــده 
ــال را از  ــپس وی ــردد و س ــرف گ ــکان برط ــد ام ــا ح ت
لحــاظ یکنواخــت شــدن و عــدم وجــود ذره در آن 

ــد. بررســی نمایي
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وجــود اندکــی کــف بــر روی ســطح محلــول پــس از گذشــت ایــن زمــان طبيعــی 
بــوده و اشــکالی نــدارد.

محلول آماده شده حاوی mg/mL 10 کابازی تاکسل می باشد.

ــی(  ــه )نهای ــازی ثانوی ــق س ــه دوم: رقی مرحل
ــون ــت انفوزی جه

۱- مرحلــه دوم رقيــق ســازی را بایــد بالفاصلــه انجــام 
ــدار  ــار، مق ــی بيم ــم درمان ــه رژی ــه ب ــا توج ــد. ب دهي
محاســبه شــده ی دارو را از داخــل ویــال کشــيده 
ــه  ــی ک ــد. از آنجای ــده را دور بریزی ــول باقيمان و محل
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ممکــن اســت بــر روی جــداره ویــال کــف باقــی مانــده باشــد، توصيــه مــی شــود 
کــه بــرای خــارج کــردن مقــدار محلــول مــورد نظــر، ســوزن ســرنگ را در قســمت 

ــد. ــرار دهي ــول ق ــی محل ميان

ــد 0/9  ــدیم کلرای ــول س ــه محل ــدار را ب ــن مق 2- ای
درصــد و یــا محلــول دکســتروز 5 درصــد اضافــه 

ــد. نمایي
 0.10 mg/mL  غلظـت دارو در محلـول نهایی باید بين

تا mg/mL 0.26 باشد. 
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3- ســوزن را از ظــرف ســرم خــارج کــرده و بــا حرکات 
دورانــی محلــول نهایــی را تــکان دهيد.

4- محلــول نهایــی را از نظــر وجــود ذره و یــا تشــکيل 
کریســتال بررســی کنيــد. در صــورت وجــود ذره و یــا 
ــد.  ــودداری نمایي تشــکيل کریســتال از مصــرف آن خ

ایــن محلــول را بالفاصلــه مصــرف نمایيــد.
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نکته:
ــد 	  ــد فاق ــازی تاکســل بای ــق کاب ــورد اســتفاده در تزری ظــروف و ســت ســرم م

ــد. DEHP باش
ــر 0/22  	  ــرم دارای فيلت ــز از ســت های س ــان تجوی ــه در زم ــود ک ــه می ش توصي

ميکــرون اســتفاده شــود.
از مخلوط کردن فرآورده با سایر داروها خودداری نمایيد.	 

دوز کابوتکـس®، فواصـل تجویز و طـول دوره درمـان جهت درمان 
چقدر اسـت؟

دوز دارو بســته بــه نــوع بيمــاری، ســطح بــدن و شــرایط زمينــه ای شــما متفــاوت 
اســت. پزشــک معالــج بــر اســاس ایــن مــوارد، دوز مــورد نيــاز را بــرای شــما تجویــز 
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ــج  ــه نتای ــته ب ــز بس ــان ني ــول دوره درم ــرف دارو و ط ــل مص ــرد. فواص ــد ک خواه
ــت  ــن اس ــان، ممک ــه درم ــما ب ــخ ش ــزان پاس ــی و مي ــت عموم ــا، وضعي آزمایش ه

تغييــر کنــد.

ــراه داروی  ــه هم ــار ب ــه یکب ــه هفت ــر س ــس® mg/m2 25 ه ــول کابوتک دوز معم
پردنيزولــون می باشــد. 

انتخــاب دوز تجویــزی، طــول دوره درمــان و تعــداد ســيکل های درمانــی بــا داروی 
کابوتکــس® بســته بــه نــوع بيمــاری، شــرایط زمينــه ای و ميــزان پاســخ بــه درمــان 

متفــاوت اســت. 

در صــورت بــروز عــوارض جانبــی جــدی در طــی مــدت دریافــت دارو، ممکــن اســت 
پزشــک شــما تصميــم بگيــرد کــه درمــان را متوقــف ســازد و یــا اینکــه زمــان یــا 

دوز آن را تغييــر دهــد. 
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در صورت مصرف بیش از حد کابوتکس® چه باید کرد؟

ــز  ــما تجوی ــرای ش ــک ب ــارت پزش ــت نظ ــس® تح ــه داروی کابوتک ــی ک از آنجای
ــه  ــتری از دارو ب ــتباه، دوز بيش ــه اش ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــال کم ــود، احتم می ش

ــق شــود.  شــما تزری

چنانچــه کابوتکــس® بيشــتر از دوزهــای درمانــی مناســب بــه شــما تزریــق شــد، 
بالفاصلــه پزشــک خــود را در جریــان بگذاریــد. در ایــن شــرایط پزشــک درمــان را 
ــی و آزمایشــگاهی مناســب را انجــام می دهــد.  ــای بالين ــرده و ارزیابی ه ــف ک متوق
پزشــک ممکــن اســت بــرای شــما داروی G-CSF تجویــز نمایــد و در صــورت لــزوم 

ممکــن اســت درمــان عالمتــی بــرای شــما انجــام گيــرد. 
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در طـی مصـرف کابوتکس® چـه مـوارد احتیاطی را بایـد همواره 
به خاطر داشـته باشـید؟

شــما در معــرض خطــر بيشــتر ابتــال بــه عفونــت قــرار داریــد. لــذا دســت هاي 	 
ــه  ــال ب ــراد مبت ــا اف ــاس ب ــویيد و از تم ــون بش ــا آب و صاب ــب ب ــود را مرت خ

ــد. ــودداري کني ــرماخوردگي خ ــزا و س ــت، آنفلوان عفون

از آنجایــی کــه کابوتکــس® می توانــد منجــر بــه بــروز عفونــت گــردد، توصيــه 	 
ــد. هم چنيــن  ــب چــک کني ــدن خــود را بطــور مرت می شــود درجــه حــرارت ب
در صــورت بــروز نشــانه هایی چــون تــب، لــرز، گلــودرد، یــا راش پزشــک خــود 

را آگاه ســازید. 

کابوتکس® می تواند منجر به کاهش پالکت های خون شود. توصيه می شود:	 
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	 ــا ــت ی ــروز جراح ــه ب ــر ب ــت منج ــن اس ــه ممک ــی ک ــت های ــام فعالي از انج
نمایيــد. خــودداری  گردنــد  خون ریــزی 

	.از مسواک نرم و ریش تراش برقي استفاده نمایيد

	 ،ــون ــاي خ ــق کننده ه ــپيرین، رقي ــاوي آس ــاي ح ــرف فرآورده ه ــل از مص قب
ســير، جيــن ســينگ، جينکــو، ایبوبروفــن، داروهــاي ضــد درد، ویتاميــن E و یــا 

ترکيباتــي مشــابه بــا پزشــک خــود مشــورت کنيــد. 

	 ــا واژن ــان ی ــی، ده ــادی از بين ــای غيرع ــون ریزی ه ــاهده خ ــورت مش در ص
ــازید. ــع س ــود را مطل ــک خ پزش

	 در صــورت نيــاز بــه انجــام اقدامــات دندانپزشــکی و یــا جراحــی، حتمــا پزشــک
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مربوطــه را در ارتبــاط بــا مصــرف کابوتکــس® آگاه ســازید. 

ــتفراغ 	  ــا اس ــهال ی ــروز اس ــه ب ــر ب ــد منج ــس® می توان ــه کابوتک ــی ک از آنجای
ــن  ــت. بدی ــد گرف ــرار خواه ــدن ق ــم آب ش ــرض ک ــما در مع ــدن ش ــردد، ب گ
ــا  ــک ی ــا پزش ــی ب ــات کاف ــت مایع ــت دریاف ــود جه ــه می ش ــب توصي ترتي
داروســاز خــود مشــورت نمایيــد. چنــان چــه اســهال یــا اســتفراغ، شــدید باشــد 

ــد.  ــت کني ــی دریاف ــات تزریق ــا مایع ــاز اســت ت ني

ــودداری 	  ــس® خ ــا کابوتک ــان ب ــی درم ــده در ط ــن های زن ــت واکس از دریاف
نمایيــد. هم چنيــن در طــول درمــان بــا کابوتکــس® از تمــاس بــا افــرادی کــه 
ــن  ــرا ممک ــد. زی ــودداری کني ــد خ ــت کرده ان ــده دریاف ــن های زن ــرا واکس اخي
اســت ميکــروب ناشــی از واکســن وارد بــدن شــما شــود. چنــان چــه ایــن امــر 
امــکان پذیــر نبــود، از ماســک و پوشــش مناســب بــر روی بينــی و دهــان خــود 



27

ــامل  ــا ش ــور م ــود در کش ــده موج ــن های زن ــی از واکس ــد. برخ ــتفاده کني اس
واکســن ســه گانــه یــا MMR )ســرخک، اوریــون، ســرخجه(، واکســن خوراکــی 

ــه می باشــند.  ــان و واکســن حصب ــه مرغ ــال، واکســن آبل ــج اطف فل

ــا 	  ــن عارضــه ب ــه ای ــروز ســرگيجه شــود ک ــه ب ــد منجــر ب کابوتکــس® می توان
ــه می شــود در طــی  ــب توصي ــن ترتي ــه ای ــردد. ب ــکل تشــدید می گ مصــرف ال
ــز کــرده و  ــی پرهي ــا کابوتکــس® از مصــرف نوشــيدنی های الکل ــان ب دوره درم
هم چنيــن از انجــام فعاليت هایــی کــه نيــاز بــه هوشــياری کامــل دارنــد )نظيــر 

رانندگــی( خــودداری نمایيــد. 

ضمــن مصــرف کابوتکــس® نيــاز اســت تــا برخــی از تســت های آزمایشــگاهی 	 
ــن  ــد. در ای ــام دهي ــب انج ــور مرت ــی را بط ــلول های خون ــمارش س ــر ش نظي

ــد. ــه کني ــود توج ــک خ ــای پزش ــه توصيه ه ــاط ب ارتب
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کابوتکــس® می توانــد وارد مایعــات بــدن شــما )از جملــه ادرار، مدفــوع، 	 
ــق  ــد از تزری ــاعت بع ــا 48 س ــل ت ــذا حداق ــود. ل ــتفراغ( ش ــات اس ــا محتوی ی
ــا دســت ها و ســایر ســطوح بــدن خــود  کابوتکــس®، از تمــاس ایــن مایعــات ب

ــد.  ــودداری کني خ

بروز چه عائمی را باید فورا به پزشک اطاع دهید؟

کابوتکــس® می توانــد منجــر بــه بــروز واکنش هــای حساســيتی شــدید 	 
ــه ســریع پزشــکی  ــه مســتلزم مداخل ــات شــود ک ــده حي ــد کنن ــی تهدی و حت
ــا اورژانــس  ــا پزشــک خــود ی ــورا ب ــم ف ــن عالئ ــروز ای ــذا در صــورت ب اســت. ل

ــد. ــاس بگيری تم
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آیا مي دانيد عائم واکنش حساسیتی چيست؟

ــاول، 	  ــدن، خــارش، ت ــز شــدن کل ب ــر، قرم ــدی، کهي ــورات جل گرگرفتگــی، بث
پوســته پوســته شــدن پوســت

تورم ناگهانی در صورت، لب ها، زبان، گلو، اشکال در بلع	 
ــت 	  ــا صحب ــيدن ی ــس کش ــکل در نف ــس، مش ــی نف ــينه، تنگ ــس س ــس خ خ

ــدا ــول ص ــر معم ــدن غي ــن ش ــردن، خش ک
افت فشار خون، افزایش ضربان قلب، ضربان قلب نامنظم	 

تب یا لرز	 

در صــورت بــروز عالئمــی نظيــر کاهــش یــا قطــع ادرار، مشــاهده خــون در ادرار، 	 
ــورت  ــه ص ــورم در ناحي ــردن، و ت ــان ادرار ک ــوزش در زم ــا س ــاس درد ی احس
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ــيب  ــانه های آس ــد نش ــم می توانن ــن عالئ ــد. ای ــاس بگيری ــود تم ــا پزشــک خ ب
کليــوی باشــند.

در صــورت بــروز عالئمــی نظيــر تــب، تــورم لثه هــا، زخم هــای دردنــاک 	 
دهانــی، بلــع دردنــاک، زخم هــای پوســتی، عالئــم ســرماخوردگی یــا آنفلوانــزا، 
ــی از  ــد ناش ــم می توانن ــن عالئ ــد. ای ــاس بگيری ــود تم ــک خ ــا پزش ــرفه ب و س

ــند.  ــون باش ــفيد خ ــای س ــطح گلبول ه ــش س کاه

ــع خــون 	  ــا دف ــگ، و ی ــری رن ــا قي ــگ ی ــوع ســياه رن در صــورت مشــاهده مدف
ــم  ــن عالئ ــد. ای ــاس بگيری ــود تم ــک خ ــا پزش ــه ب ــوع بالفاصل ــراه مدف هم

ــند. ــی باش ــزی گوارش ــون ری ــانه خ ــد نش می توانن

در صــورت بــروز عالئمــی نظيــر احســاس ســوزش، درد، گزگــز و یــا بــی حســی 	 
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ــم  ــن عالئ ــد. ای ــاس بگيری ــود تم ــا پزشــک خ ــا ب انگشــتان در دســت ها و پاه
ــه اعصــاب محيطــی باشــند. می تواننــد ناشــی از آســيب ب

در صــورت بــروز عالئمــی نظيــر دردهــای عضالنــی، احســاس تشــنگی شــدید 	 
یــا عطــش، تعریــق شــدید، عــدم توانایــی ادرار کــردن، و خشــکی یــا داغ شــدن 
ــد نشــانه های  ــم می توانن ــن عالئ ــد. ای ــاس بگيری ــود تم ــا پزشــک خ پوســت ب

کــم آبــی بــدن باشــند.

در صــورت بــروز عالئمــی نظيــر تنگــی نفــس، ســختی در تنفــس، درد قفســه 	 
ســينه، ســرفه و تــب بــا پزشــک خــود تمــاس بگيریــد. ایــن عالئــم می تواننــد 

ــوی باشــند. نشــانه های آســيب ری

هم چنين در صورت بروز عالئم زیر فورا با پزشک خود تماس بگيرید:
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احساس درد شکم	 
اسهال یا استفراغ شدید 	 
یبوست طوالنی مدت	 

کابوتکس® ممکن است چه اثرات نامطلوبي داشته باشد؟

ماننــد تمامــی داروهــای دیگــر، کابوتکــس® نيــز می توانــد موجــب بــروز عــوارض 
ناخواســته ای شــود.

قابــل ذکــر اســت کــه ایــن عــوارض در همــه افــراد مصــرف کننــده بــروز نخواهــد 
ــروز عــوارض حســاس تر باشــند.  ــه ب ــه نظــر می رســد ســالمندان نســبت ب کــرد. ب
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عوارضــی کــه در اینجــا نــام بــرده می شــوند، همــه عــوارض احتمالــی کابوتکــس® 
را شــامل نمی شــوند. جهــت کســب اطالعــات بيشــتر در ایــن زمينــه از پزشــک یــا 

داروســاز خــود کمــک بگيریــد.

آیا مي دانيد منظور از عوارض بسیار شایع چيست؟

ــده دارو  ــراد مصــرف کنن ــش از 10% اف ــه در بي ــایع اســت ک عارضــه اي بســيار ش
ــن عارضــه را  ــر ای ــک نف ــل ی ــر حداق ــر 10 نف ــي از ه ــه عبارت ــا ب ــد ی ــاق بيافت اتف

ــد. ــه کنن تجرب

آیا مي دانيد منظور از عوارض شایع چيست؟

عارضه اي شایع است که در 10%-1% افراد مصرف کننده دارو اتفاق بيافتد. 
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آیا مي دانيد منظور از عوارض نادر چيست؟

عارضه اي نادر است که در کمتر از 1% افراد مصرف کننده دارو اتفاق بيافتد.

ــزان  ــاری، دوز دارو، مي ــوع بيم ــه ن ــته ب ــس® بس ــی کابوتک ــوارض جانب ــدت ع ش
ــا  ــد بيشــتر ی ــی توان ــان م ــی همزم ــای مصرف ــوی و داروه ــدی و کلي ــرد کب عملک

ــر شــود. کمت

عوارض بسیار شایع کابوتکس® عبارتند از:
احساس ضعف و خستگی	 
اسهال، یبوست، تهوع، استفراغ	 
بی حسی و یا احساس گزگز یا مورمور در دست ها و پاها	 
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تب	 
تغييرات حس چشایی	 
تورم یا قرمزی محل تزریق	 
درد پشت	 
درد معده	 
درد مفاصل	 
سرفه، تنگی نفس	 
سرگيجه	 
سوء هاضمه	 
کاهش اشتها	 
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کاهش سلول های قرمز خونی، کم خونی	 
کاهش تعداد پالکتها	 
کاهش وزن خفيف	 
گرفتگی عضالنی	 
وجود خون در ادرار	 

عوارض شایع کابوتکس® عبارتند از:
احساس سوزش سر دل	 
افزایش سطح آنزیم های کبدی	 
تورم دست ها و پاها	 
ریزش مو	 
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سردرد، سرگيجه	 
عفونت ادراری	 
کم آب شدن بدن	 

عــوارض نــادر کابوتکــس® عبارتنــد از واکنــش هــای ازدیــاد حساســيت، نارســایی 
کليــه، ورود عفونــت بــه خــون

کابوتکس® را در چه شرایطي باید نگهداري کرد؟ 

ــانتی گراد و  ــه س ــا 30 درج ــن 15 ت ــای بي ــردن در دم ــل از باز ک ــس را قب کابوتک
خــارج از یخچــال نگهــداری نمایيــد.

جهــت محافظــت از نــور ویــال را تــا زمــان مصــرف درون جعبــه نگهــداری نمایيــد.
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داروی کابــازی تاکســل شــفاف و رنــگ آن از زرد تــا زرد مایــل بــه قهــوه ای متغيــر 
اســت. محلــول رقيــق کننــده شــفاف و بــی رنــگ اســت.

ــی، فــرآورده رقیــق ســازی شــده  ــه علــت احتمــال آلودگــی میکروب ب
ــتروز 5  ــه در دکس ــد و چ ــد 0/9 درص ــدیم کلرای ــول س ــه در محل )چ
درصــد( بایــد بافاصلــه بعــد از آمــاده ســازی مصــرف شــود و محلــول 

ــود. ــه ش ــده دور ریخت باقیمان

پــس از رقيــق ســازی، فــرآورده بایــد شــفاف و عــاری از ذره و کریســتال باشــد در 
غيــر ایــن صــورت از مصــرف آن خــودداری نمایيــد.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنيد.

کابوتکــس® نبایــد بعــد از موعــد تاریــخ انقضا که بــر روی آن درج شــده اســت، مصرف شــود. 
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نـکات کلی کـه ضمـن مصـرف کابوتکـس® باید همـواره بـه یاد 
باشید: داشـته 

در صورتــي کــه عالئــم و مشــکالت مربــوط بــه بيمــاري تــان بهبــود نيافتــه و یــا 	 
بدتــر شــد، بــا پزشــک خــود تمــاس بگيریــد.

داروهــاي خــود را بــا دیگــران ســهيم نشــوید و نيــز از مصــرف داروهــاي افــراد 	 
دیگــر خــودداري کنيــد.

ــط 	  ــده توس ــز ش ــوارد تجوی ــز م ــه ج ــرایطي ب ــس®  در ش ــرف کابوتک از مص
ــد. ــودداري کني ــک خ پزش

ــترس 	  ــد و دس ــه دور از دی ــس® را ب ــه کابوتک ــود از جمل ــاي خ ــام داروه تم
ــد. ــرار دهي ــي ق ــات خانگ ــز حيوان ــودکان و ني ک
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روش صحيح دور انداختن داروهاي بالاستفاده را بياموزید.	 

قبــل از شــروع مصــرف هــر داروي جدیــدي اعــم از داروهــاي نســخه اي، بــدون 	 
ــا  ــک ی ــا پزش ــا، ب ــن ه ــي و ویتامي ــا گياه ــي ی ــاي طبيع ــرآورده ه ــخه، ف نس

داروســاز خــود مشــورت کنيــد. 

کابوتکس® تنها توسط پزشک متخصص انکولوژی قابل تجویز است.	 

چنانچــه در مــورد کابوتکــس® ســوالي در ذهــن داریــد کــه در ایــن دفترچــه 	 
بــه آن پاســخی داده نشــده اســت، بــا پزشــک، داروســاز و یــا ســایر اعضــاي کادر 

درمــان تمــاس بگيریــد.
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