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پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول جهت انفوزیون

پیش از شـروع مصرف ایـن دارو محتوای دفترچه 
راهنمـا را به دقـت مطالعه کنید.
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پيش از شروع مصرف الُوپم® محتواي دفترچه راهنما را به دقت مطالعه 
کنيد. این دفترچه راهنما دربرگيرنده پاسخ شایع ترین سواالت در مورد 
داروی الُوپم® است. درصورتي که پاسخ تمامي سواالت شما در این برگه 
راهنما نيامده است، مي توانيد با پزشک یا داروساز خود تماس بگيرید. 
آن  از مصرف  لذا  است؛  تجویز شده  فعلي شما  بيماري  براي  دارو  این 
اطالعات  نمایيد.  دیگران خودداري  به  آن  توصيه ی  یا  درموارد مشابه 
روز  به  است،  آمده  آخرین صفحه  در  که  تاریخی  در  راهنما  برگه  این 
رسانی شده و ممکن است در برگيرنده آخرین اطالعات علمی در مورد 
داروی شما نباشد. برای اطالع از آخرین داده های علمی در مورد داروی 
خود با پزشک یا داروساز مشورت کنيد. همچنين برای کسب اطالعات 
آدرس به  نانوالوند  داروسازی  شرکت  سایت  وب  به  توانيد  می  بيشتر 
مراجعه  بيمار  به  آموزش  بخش   ،www.nanoalvand.com

فرمایيد. 

الُوپم® چیست و حاوي چه ترکیباتي است؟

نام ژنریک آن پمترکسد  الُوپم® و  نام اختصاصی داروی شما 
است. الُوپم® یک داروی ضد سرطان است که با ایجاد اختالل 
در رشد سلول های سرطانی، از گسترش آنها در بدن جلوگيری 

می کند. 

صورت  به  و  بوده  استریل  ليوفيليزه  پودر  شکل  به  دارو  این 
بسته بندی های تک عددی و دو دوز 100 و 500 ميلی گرمی 

موجود می باشد.

در  و  آب  و  مانيتول  از  فرآورده  این  ساخت  در  جانبی:  مواد 
و سدیم  اسيد  از هيدروکلریک   pH تنظيم  برای  نياز  صورت 

هيدروکسيد استفاده شده است.
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چه افرادی نباید الُوپم® را دریافت کنند؟

حساسيتی  واکنش  سابقه  گذشته  در  که  افرادی  در  الُوپم® 
فرآورده  در  موجود  جانبی  مواد  سایر  یا  پمترکسد  به  جدی 
)به عنوان مثال سابقه حساسيت به مانيتول( داشته اند، نباید 

تجویز شود.

را  مواردی  چه  الُوپم®  داروی  دریافت  از  قبل 
حتما باید به پزشک خود اطالع دهید؟

اگر در گذشته سابقه واکنش حساسيتی جدی به پمترکسد 	 
و یا سایر اجزای سازنده الُوپم® از جمله مانيتول داشته اید؛

اگر سابقه ي حساسيت به داروهای دیگر، مواد غذایی، رنگ، 	 
و یا هر ماده دیگری دارید، 

الُوپم® در چه مواردي تجویز مي شود؟

الُوپم® در درمان نوعی از سرطان ریه به نام سرطان سلول های 
نداده  مناسبی  پاسخ  درمان ها  سایر  به  که  ریه  کوچک  غير 
است، تجویز می شود. الُوپم® هم چنين به همراه دارویی به نام 
سيس پالتين در درمان مزوتليومای بدخيم 	 نوعی از سرطان 

ریه که در اثر تماس با آزبست بوجود می آید- بکار می رود. 

به  بيماران مبتال  الُوپم® ممکن است تحت شرایط خاصی در 
عود کننده ی  یا  پيشرفته  سرطان  مثانه،  پيشرفته ی  سرطان 
دهانه ی رحم، سرطان عود کننده و یا مقاوم به درمان تخمدان 

و بدخيمی تيموس تجویز شود.

ایمنی و اثربخشی مصرف الُوپم® در کودکان ثابت شده نيست. 
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افيوژن )جمع شدن مایع در اطراف ریه( و یا آسيت )جمع 
شدن مایع در اطراف کبد( هستيد 

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

دوران  در  الُوپم®  مصرف  ایمنی  زمينه ی  در  کافی  مطالعات 
بارداری و شيردهی وجود ندارد.

برای  الُوپم®  داروی  از  استفاده  هستيد،  باردار  که  صورتی  در 
قرار  باروری  سنين  در  اگر  هم چنين  نمی شود.  توصيه  شما 
از  پيشگيری  جهت  مناسبی  روش  از  می شود  توصيه  دارید، 
بارداری استفاده کنيد. چنانچه علی رغم آنچه گفته شد باردار 

شدید، فورا پزشک خود را مطلع سازید. 

باشيد. 	  باردار  که  مي دهيد  احتمال  یا  و  هستيد  باردار  اگر 
مصرف این دارو مي تواند موجب آسيب به جنين شود.

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

نسخه ای، 	  داروهای  از  اعم  دارویی  هر  مصرف  حال  در  اگر 
داروهای بدون نسخه، مکمل های گياهی یا ویتامين ها هستيد؛

اگر به بيماری های کليوی مبتال هستيد )بخصوص اگر همزمان 	 
در حال مصرف داروهای ضد درد نظير ایبوبروفن هستيد(؛

اگر به بيماری های کبدی مبتال هستيد؛	 

اگر دچار ضعف سيستم ایمنی هستيد؛	 

اگر مایع اضافی در فضای اطراف ریه، کبد و یا سایر اعضای 	 
داخلی بدن شما وجود دارد؛ به عبارت دیگر اگر دچار پلورال 
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داروی الُوپم® ممکن است وارد شير مادر شود. لذا مصرف آن 
در طی شيردهی توصيه نمی شود. 

آیا الُوپم® با سایر داروها تداخل دارد؟

اعم  دارویی  نوع  هر  مصرف  حال  در  اکنون  که  صورتی  در 
یا  طبيعی  های  فرآورده  نسخه،  بدون  نسخه ای،  داروهای  از 
مصرف  دارویی  اخيرا  یا حتی  و  هستيد  ویتامين ها  و  گياهی 
کرده اید، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنيد. زیرا الُوپم® 
با برخی از داروها تداخل داشته و مصرف همزمان آن با این 
یا تشدید عوارض  و  اثربخشی  داروها می تواند موجب کاهش 

جانبی شود.

این عارضه  به کليه ها شود که  الُوپم® می تواند موجب آسيب 
تشدید  داروها  از  برخی  با  آن  همزمان  مصرف  در  بخصوص 

می گردد. این داروها شامل داروهای ضد درد غير استروئيدی 
ایندومتاسين،  دیکلوفناک،  ناپروکسن،  ایبوبروفن،  جمله  )از 
پيروکسيکام، سلکوکسيب، ملوکسيکام( داروهای ضد ویروس، 
داروهای  استخوان،  پوکی  کننده  درمان  تزریقی  داروهای 
درمان کننده بيماری های روده ای، آنتی بيوتيک های تزریقی، 
داروهای جلوگيری کننده از پس زدن پيوند، و برخی از دیگر 

داروهای شيمی درمانی می باشد. 

الزم به ذکر است که داروهای ضد درد غيراستروئيدی، طيف 
وسيعی را شامل می شوند، بنابراین اگر نسبت به داروی خود 
مطمئن نيستيد حتما از پزشک و یا داروساز در مورد داروی 

ضد درد مصرفی خود مشاوره بگيرید.

مي تواند  و  داشته  تداخل  واکسن ها  برخي  با  الُوپم® هم چنين 
باعث کاهش پاسخ ایمني به واکسن و بروز عوارض شدید شود. 
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طبق صالحدید پزشک معالج، ممکن است همزمان با الُوپم® 
داروهای دیگری نيز دریافت نمایيد. 

دوز الُوپم® جهت درمان چقدر است؟

شرایط  و  بدن  سطح  وزن،  بيماری،  نوع  به  بسته  دارو  دوز 
زمينه ای شما متفاوت است. پزشک معالج بر اساس این موارد، 

دوز مورد نياز را برای شما تجویز خواهد کرد.

الُوپم®  با  درمان  دوره  طول  و  تجویز  فواصل 
چگونه است؟

طور  به  می شود.  تعيين  پزشک  توسط  دارو  تجویز  فواصل 
معمول الُوپم® هر سه هفته یکبار تجویز می گردد. دوز دارو و 
فواصل مصرف آن بسته به نتایج آزمایش ها، وضعيت عمومی و 

سيستم  کننده  تضعيف  داروهاي  با  نباید،  دارو  این  عالوه  به 
ایمني استفاده شود.

محلول تزریقی الُوپم® چگونه تجویز مي شود؟

الُوپم® در بيمارستان یا مراکز درمانی ویژه توسط اعضای کادر 
تزریق  صورت  به  دارو  این  می شود.  تجویز  شما  برای  درمان 
داخل رگ در طی زمان مشخصی )انفوزیون( تجویز می گردد. 

ميلی ليتر   4/2 با  ميلی گرمی  ویال های 100  در  موجود  پودر 
و پودر موجود در ویال های 500 ميلی گرمی با 20 ميلی ليتر 
از محلول سدیم کلراید 0/9 درصد حل می شود. پس از حل 
شدن پودر ها، رقيق سازی بيشتر با محلول سدیم کلراید 0/9 
درصد صورت می گيرد و سپس محلول نهایی حداقل طی زمان 

10 دقيقه انفوزیون می شود.
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برخی  کاهش  جهت  معالج  پزشک  است  ممکن  چنين  هم 
عوارض الُوپم® )نظير واکنش های پوستی حين تزریق( برای 
شما داروهای استروئيدی )یا کورتون( تجویز کند که در مورد 
پزشک تان  توصيه های  به  دقت  به  آنها  مصرف  نحوه  و  مقدار 
توجه فرمایيد. به طور معمول قرص دگزامتازون 4 ميلی گرمی 
را باید به صورت روزی دو بار در روز قبل از تجویز، روز بعد 
روز(   3 مدت  به  )یعنی  الُوپم®  تجویز  روز  همان  و  تجویز  از 

دریافت کنيد. 

الُوپم® با داروی سيس پالتين  آنجایی که مصرف همزمان  از 
ممکن  است،  همراه  استفراغ  و  تهوع  بروز  احتمال  افزایش  با 
است پزشک معالج داروهایی را جهت کنترل این عارضه برای 

شما تجویز نماید. 

الُوپم® می تواند موجب کاهش سلول های خونی شما -که در 

ميزان پاسخ شما به درمان، ممکن است تغيير کند. 

طول دوره درمان شما با داروی الُوپم® نيز بسته به نوع بيماری، 
شرایط زمينه ای و ميزان پاسخ به درمان متفاوت است. 

نياز  الُوپم®،  از بروز برخی عوارض خطرناک  جهت پيشگيری 
است تا شما مکمل اسيد فوليک و آمپول ویتامين B12 دریافت 
کنيد. دریافت این دو مکمل بسيار مهم بوده و در مورد مقدار 
داروساز خود مشورت  یا  با پزشک  آنها حتما  نحوه مصرف  و 
کنيد. به طور معمول مصرف روزانه نصف یا یک قرص اسيد 
فوليک 1 ميلی گرمی از 7 روز قبل شروع درمان با الُوپم® آغاز 
شده و تا 21 روز بعد از اتمام آخرین دوز درمانی الوپم® ادامه 
روز   7 ميلی گرم   1 بصورت  نيز   B12 ویتامين  آمپول  می یابد. 
قبل از شروع درمان با الُوپم® و سپس هر 9 هفته یکبار بصورت 

عضالنی تزریق می شود. 
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در طی مصرف الُوپم® چه موارد احتیاطی را باید 
همواره به خاطر داشته باشید؟

شما در معرض خطر بيشتر ابتال به عفونت قرار دارید. لذا 	 
دست هاي خود را مرتب با آب و صابون بشویيد و از تماس 
با افراد مبتال به عفونت، آنفلوانزا و سرما خوردگي خودداري 
پزشک  با  عفونت،  از  عالئمی  مشاهده ی  صورت  در  کنيد. 

خود تماس بگيرید.

راحتي 	  به  الُوپم® ممکن است  آنجایي که ضمن دریافت  از 
دچار خونریزي شوید مراقب بوده و از بروز هر گونه جراحت 

پيشگيري کنيد.

به هنگام استفاده از اجسام تيز مانند ریش تراش یا ناخن گير 	 
و هم چنين در زمان مسواک زدن و یا استفاده از نخ یا خالل 
از  می شود  توصيه  کنيد.  رعایت  را  احتياط  جوانب  دندان، 

مبارزه با عفونت نقش مهمی دارند- شود. لذا نياز است تا در 
فواصل منظم آزمایش خون انجام داده تا پزشک شما بر آن 

اساس، زمان های تزریق بعدی را تعيين کند. 

در صورت مصرف بیش از حد الُوپم® چه باید کرد؟

شما  برای  پزشک  نظارت  تحت  الُوپم®  داروی  که  آنجایی  از 
دوز  اشتباه،  به  که  دارد  وجود  احتمال کمی  می شود،  تجویز 

بيشتری از دارو به شما تزریق گردد. 

شما  به  مناسب  درمانی  دوزهای  از  بيشتر  الُوپم®  چنانچه 
تزریق شد، بالفاصله پزشک خود را در جریان بگذارید. در این 
شرایط پزشک درمان را متوقف کرده و ارزیابی های بالينی و 
آزمایشگاهی مناسب را انجام می دهد. در صورت لزوم ممکن 

است درمان عالمتی برای شما انجام گيرد. 



1617

بر روی بينی و دهان خود استفاده کنيد. برخی از واکسن های 
 MMR زنده ی موجود در کشور ما شامل واکسن سه گانه یا
اطفال،  فلج  خوراکی  واکسن  سرخجه(،  اوریون،  )سرخک، 

واکسن آبله مرغان، و واکسن حصبه می باشند. 

الُوپم® می تواند وارد مایعات بدن شما )از جمله ادرار، مدفوع، 	 
یا محتویات استفراغ( شود. لذا حداقل تا 48 ساعت بعد از 
تزریق الُوپم®، از تماس این مایعات با دست ها و سایر سطوح 

بدن خود خودداری کنيد.

ليست تمام داروهایي را که مصرف مي کنيد )اعم از داروهاي 	 
نسخه اي، فرآورده هاي گياهي، ویتامين ها و داروهاي بدون 
پزشک  به  را  ليست  این  و  باشيد  داشته  همراه  به  نسخه( 
با برخي داروها  الُوپم® ممکن است  و داروساز خود بدهيد. 

ناسازگار باشد. 

مسواک نرم و ریش تراش برقي استفاده نمایيد.

از انجام فعاليت ها یا ورزش هایی که ضمن انجام آنها احتمال 	 
بروز آسيب دیدگی یا کبودی وجود دارد، خودداری کنيد.

اعمال 	  سایر  یا  و  دندانپزشکی  مداخله ی  هر  انجام  از  قبل 
جراحی با پزشک خود مشورت کنيد.

اتمام 	  از  بعد  ماه  تا سه  الُوپم® و حداقل  با  در طول درمان 
نوع  هر  تزریق  از  خود  پزشک  با  مشورت  بدون  درمان، 

واکسنی خودداری نمایيد.

اخيرا 	  که  افرادی  با  تماس  از  الُوپم®  با  درمان  طول  در 
زیرا  کنيد.  خودداری  کرده اند  دریافت  زنده  واکسن های 
ممکن است ميکروب ناشی از واکسن وارد بدن شما شود. 
چنانچه این امر امکان پذیر نبود، از ماسک و پوشش مناسب 
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قبل از مصرف فرآورده هاي حاوي آسپيرین، رقيق کننده هاي 	 
خون، سير، جين سينگ، جينکو، داروهاي ضد درد )مانند 
و  پزشک  با  مشابه  ترکيباتي  یا  و   E ویتامين  ایبوبروفن(، 
با  داروساز خود مشورت کنيد. مصرف همزمان این داروها 
الُوپم® ممکن است موجب افزایش خطر بروز خونریزی شود.

در صورتی که خانم هستيد و در سنين باروری قرار دارید، 	 
از روش هاي مناسب پيشگيري از بارداري استفاده کنيد تا 
شوید.  مطمئن  دارو  مصرف  طي  در  بارداري  بروز  عدم  از 
توصيه می شود همزمان از دو روش پيشگيری از بارداری 

استفاده نمایيد. 

جهت 	  دارید،  جنسي  روابط  و  هستيد  آقا  که  صورتي  در 
مطمئن  روش  یک  از  خود،  همسر  بارداري  از  جلوگيري 
پيشگيري از بارداري استفاده کنيد. توصيه می شود حداقل 
تا 6 ماه پس از اتمام دوره ی درمان با الُوپم® از اقدام برای 

فرزند آوری خودداری نمایيد. 

چشم ها، 	  به  زدن  دست  از  الُوپم®  انفوزیون  زمان  طی  در 
بينی و دهان خود خودداری کنيد. حتما پس از تزریق دارو 

دست های خود را با آب و صابون بشویيد. 

به پزشک اطالع  فورا  باید  را  بروز چه عالئمی 
دهید؟

الُوپم® می تواند منجر به بروز واکنش های حساسيتی شدید 	 
مداخله ی  مستلزم  که  شود  حيات  تهدید کننده ی  حتی  و 
فورا  عالئم  این  بروز  صورت  در  لذا  است.  پزشکی  سریع 

پزشک خود را در جریان بگذارید.
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آیا مي دانید عالئم واکنش حساسیتی چیست؟

بدن،  کل  شدن  قرمز  کهير،  جلدی،  بثورات  گرگرفتگی،   -
خارش، تاول، پوسته پوسته شدن پوست

- تورم ناگهانی در صورت، لب ها، زبان، گلو، اشکال در بلع

- خس خس سينه، تنگی نفس، مشکل در نفس کشيدن یا 
صحبت کردن، خشن شدن غير معمول صدا

- افت فشار خون، افزایش ضربان قلب، ضربان قلب نامنظم

-  تب یا لرز

تنگی 	  وزن،  سریع  افزایش  چون  عالئمی  بروز  صورت  در 
نفس، درد و ناراحتی قفسه سينه، ضعف و خستگی بسيار 
شدید، تنفس نامنظم، ضربان قلب نامنظم، تورم بيش از حد 

دست ها، پاها، مچ و قوزک پا با پزشک خود تماس بگيرید. 
در  ادم(  )یا  مایع  احتباس  نشانه های  می توانند  عالئم  این 

بدن شما باشند.

زخم های 	  لثه ها،  تورم  تب،  نظير  عالئمی  بروز  صورت  در 
درد،  گلو  آنفلوانزا،  یا  عالئم سرماخوردگی  دهانی،  دردناک 
رنگ پریدگی، خونریزی یا کبودی، زخم های پوستی، ادرار 
سبکی  احساس  تند،  قلب  ضربان  رنگ،  صورتی  یا  قرمز 
سر و تنگی نفس با پزشک خود تماس بگيرید. این عالئم 

می توانند نشانه های سرکوب مغز استخوان باشند.

ناگهانی، 	  وزن  افزایش  تورم،  نظير  عالئمی  بروز  صورت  در 
کاهش یا قطع ادرار، و مشکل در ادرار کردن با پزشک خود 
تماس بگيرید. این عالئم می توانند نشانه های بروز مشکالت 

کليوی باشند.
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o .اسهال شدید که ادامه دار باشد 

الُوپم® ممکن است چه اثرات نامطلوبي داشته باشد؟

بروز  موجب  می تواند  الُوپم® نيز  دیگر،  داروهای  تمامی  مانند 
عوارض ناخواسته ای شود.

قابل ذکر است که این عوارض در همه افراد مصرف کننده بروز 
نخواهد کرد. به نظر می رسد سالمندان نسبت به بروز برخی 

عوارض مانند عوارض کليوی حساس تر باشند. 

عوارضی که در اینجا نام برده می شوند، همه عوارض احتمالی 
الُوپم® را شامل نمی شوند. جهت کسب اطالعات بيشتر در این 

زمينه از پزشک یا داروساز خود کمک بگيرید.

احساس 	  عضالنی،  دردهای  نظير  عالئمی  بروز  صورت  در 
تشنگی شدید یا عطش، تعریق شدید، عدم توانایی ادرار کردن، 
و خشکی یا داغ شدن پوست با پزشک خود تماس بگيرید. این 

عالئم می توانند نشانه های کم آبی بدن شما باشند.

در صورت بروز عالئمی نظير تب، گلودرد، تورم در صورت یا 	 
زبان، احساس سوزش چشم ها، و احساس درد در ناحيه ی 
پوست که به دنبال ظاهر شدن بثورات صورتی یا قرمز رنگ 
بر روی پوست )بخصوص در ناحيه ی صورت و تنه( همراه 
می توانند  عالئم  این  بگيرید.  تماس  خود  پزشک  با  باشد، 

نشانه های واکنش های شدید پوستی باشند.

هم چنين در صورت بروز عالئم زیر فورا با پزشک خود تماس 	 
بگيرید:

o .استفراغ شدید که ادامه دار باشد 
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دارو،  دوز  بيماری،  نوع  به  الُوپم® بسته  جانبی  عوارض  شدت 
می تواند  همزمان  مصرفی  داروهای  و  کبدی  عملکرد  ميزان 

بيشتر یا کمتر شود.

عوارض بسیار شایع الُوپم® عبارتند از:

احساس خستگی )بخصوص در چند روز اول پس از تزریق الُوپم®(	 
بثورات پوستی که معموال در فواصل بين تزریق های الُوپم® 	 

بروز کرده و تا زمان تزریق بعدی از بين می روند.
بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، اسهال	 
خونریزی که ممکن است با عالئمی مانند خونریزی از لثه، 	 

مدفوع سایه رنگ، کبودی های زیر پوست بروز کند.
کم خونی، کاهش سلول های خونی	 

آیا مي دانید منظور از عوارض بسیار شایع چیست؟

عارضه اي بسيار شایع است که در بيش از %10 افراد مصرف 
کننده دارو اتفاق بيافتد یا به عبارتي از هر 10 نفر حداقل یک 

نفر این عارضه را تجربه کنند.

آیا مي دانید منظور از عوارض شایع چیست؟

عارضه اي شایع است که در %1-%10 افراد مصرف کننده دارو 
اتفاق بيافتد. 

آیا مي دانید منظور از عوارض نادر چیست؟

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



2627

آب  کم  قلب،  ریتم  اختالالت  از  الُوپم® عبارتند  نادر  عوارض 
نارسایی کبد،  نارسایی کليه،  افزایش فشار خون،  شدن بدن، 

واکنش های شدید پوستی، عفونت ریه، آمبولی ریه

الُوپم® را در چه شرایطي باید نگهداري کرد؟ 

الُوپم® را قبل از باز کردن باید در دمای بين 15 تا 30 درجه 
اصلی(  )داخل جعبه  نور  مستقيم  تابش  از  دور  و  سانتی گراد 

نگهداری نمایيد.

به علت احتمال ایجاد آلودگی میکروبی، فرآورده بعد از 
رقیق سازی اولیه باید فورا مصرف شود. 

الُوپم® نباید بعد از موعد تاریخ انقضا که بر روی آن درج شده 
است، مصرف شود. الُوپم® چندان نسبت به نور حساس نيست.

گلودرد چرکی	 

عوارض شایع الُوپم® عبارتند از:

احساس گزگز مورمور در دست ها و پاها	 
افزایش آنزیم های کبدی	 
تب	 
تورم	 
خارش پوست	 
ریزش مو	 
کاهش عملکرد کليه	 
کاهش وزن، دل درد، یبوست	 
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پزشک خودداري کنيد.
و 	  دید  از  دور  به  را  الُوپم®  جمله  از  خود  داروهاي  تمام 

دسترس کودکان و نيز حيوانات خانگي قرار دهيد.
روش صحيح دور انداختن داروهاي بالاستفاده را بياموزید.	 
داروهاي 	  از  اعم  جدیدي  داروي  هر  مصرف  شروع  از  قبل 

و  گياهي  یا  طبيعي  فرآورده هاي  نسخه،  بدون  نسخه اي، 
ویتامين ها، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنيد. 

الُوپم® تنها توسط پزشک فوق تخصص انکولوژی قابل تجویز 	 
است.

این 	  در  که  دارید  ذهن  در  الُوپم® سوالي  مورد  در  چنانچه 
دفترچه به آن پاسخی داده نشده است، با پزشک، داروساز و 

یا سایر اعضاي کادر درمان تماس بگيرید.

توجه: فرآورده بصورت پودر سفيد مایل به زرد روشن یا زرد-
سبز بوده و بعد از رقيق سازی محلولی شفاف و بی رنگ یا با 

رنگ سفيد مایل به زرد-سبز خواهد بود. 

پس از آماده سازی فرآورده باید شفاف و عاری از ذره باشد، در 
غير این صورت از مصرف آن خودداری کنيد.

نکات کلی که ضمن مصرف الُوپم® باید همواره 
به یاد داشته باشید:

در صورتي که عالئم و مشکالت مربوط به بيماري تان بهبود 	 
نيافته و یا بدتر شد، با پزشک خود تماس بگيرید.

مصرف 	  از  نيز  و  نشوید  سهيم  دیگران  با  را  خود  داروهاي 
داروهاي افراد دیگر خودداري کنيد.

از مصرف الُوپم® در شرایطي به جز موارد تجویز شده توسط 	 
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هشدار براي اعضاي کادر درمان

مانند سایر داروهاي سایتوتوکسيک، آماده سازي و کار 
است.  ویژه  احتياط هاي  رعایت  نيازمند  الُوپم®  با  کردن 
جهت کسب اطالعات بيشتر می توانيد به گایدالین های 
 ASHP و NIOSH، OSHA مفيد بين المللی که توسط
ارائه شده است، و یا از اطالعاتی که در بروشور انگليسی 
بفرمایيد. هم چنين  استفاده  است،  آورده شده  فرآورده 
برای  الُوپم®  پودر  سازی  آماده  روش  از  آگاهی  برای 
تهيه ی محلول غليظ جهت تهيه ی محلول انفوزیون نيز 

به راهنمای انگليسی فرآورده مراجعه کنيد.

تاریخ آخرین بازنگری: 
دسامبر 2015 برابر با آذر ماه 1394 
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