
PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER 

zaltrap® 25 mg / ml concentration for solution for infusion
aflibercept 

Read all of this leaflet carefully before you are given this medicine because it contains 
important information for you. 
• Keep this leaflet. You may need to read it again, or provide it to future healthcare

providers.
• If you have any further questions, ask your doctor, pharmacist or nurse.
• If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any

possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet 

1. What ZALTRAP is and what it is used for
2. What you need to know before you are given ZALTRAP
3. How ZALTRAP is given
4. Possible side effects
5. How to store ZALTRAP
6. Contents of the pack and other information

1. WHAT ZALTRAP IS AND WHAT IT IS USED FOR

What ZALTRAP is and how it works 
ZALTRAP contains the active substance aflibercept, a protein that works by blocking the 
growth of new blood vessels within the tumour. The tumour needs nutrients and oxygen from 
blood in order to grow. By blocking the growth of blood vessels, ZALTRAP helps to stop or 
slow down the growth of the tumour. 

What ZALTRAP is used for 
ZALTRAP is a medicine used to treat advanced cancers of the colon or rectum (parts of the 
large intestine) in adults. It will be given with other medicines called ‘chemotherapy’, 
including ‘5-fluorouracil’, ‘folinic acid’, and ‘irinotecan’.  

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU ARE GIVEN ZALTRAP

Contraindications: 

Do not use ZALTRAP: 
• if you are allergic to aflibercept or any of the other ingredients of this medicine (listed in

section  6).
• in your eye, since it may severely damage it.

Please also read the package leaflets for the other medicines (‘chemotherapy’) that are part 
of your treatment, to see if they are suitable for you. If you are unsure, ask your doctor, 
pharmacist or nurse if there are any reasons why you cannot use these medicines. 

1



Warnings and precautions  
Talk to your doctor, pharmacist or nurse before you are given ZALTRAP and during your 
treatment if: 
• you have any bleeding problems or if you notice any bleeding after treatment (see section 

4) or if you feel extreme tiredness, weakness, dizziness, or have changes in the colour of 
your stool. If the bleeding is severe, your doctor will stop your treatment with ZALTRAP. 
This is because ZALTRAP may increase the risk of bleeding. 
 

• you have any problems with your mouth or teeth such as poor dental health, gum 
disease, or a planned tooth extraction and especially if you have previously been treated 
with a bisphosphonate (used to treat or prevent bone disorders). A side effect called 
osteonecrosis (bone damage in the jaw) has been reported in cancer patients treated 
with ZALTRAP. You may be advised to have a dental check-up before you start 
treatment with ZALTRAP. While being treated with ZALTRAP, you should maintain good 
oral hygiene (including regular teeth brushing) and receive routine dental check-ups. If 
you wear dentures you should make sure these fit properly. If you also have previously 
received or are receiving intravenous bisphosphonates dental treatment or dental 
surgery, (e.g. tooth extractions), should be avoided. Inform your doctor about your dental 
treatment and tell your dentist that you are being treated with ZALTRAP.  Contact your 
doctor and dentist immediately during and after treatment with ZALTRAP if you 
experience any problems with your mouth or teeth such as loose teeth, pain or swelling, 
or non-healing of sores or discharge, as these could be signs of osteonecrosis of the jaw. 

 
• you have illnesses where your gut is inflamed, such as an infected section of the bowel 

wall (also called ‘diverticulitis’), stomach ulcers or colitis. This is because ZALTRAP may 
increase the risk of developing holes in the gut wall. If this should happen to you, your 
doctor will stop your treatment with ZALTRAP. 

 
• you have had any abnormal tube-like connections or passageways inside the body 

between internal organs and skin or other tissues (also called ‘fistula’). If you develop 
such a connection or passageway during treatment, your doctor will stop your treatment 
with ZALTRAP. 

 
• you have high blood pressure. Zaltrap may increase blood pressure (see section 4) and 

your doctor will need to monitor your blood pressure and may adjust your blood pressure 
medicines or your dose of ZALTRAP. It is therefore also important to tell your doctor, 
pharmacist or nurse if you have other heart problems since high blood pressure could 
make these worse.  

 
• you have or have had an aneurysm (enlargement and weakening of a blood vessel wall) 

or a tear in a blood vessel wall. 
 

• you experience shortness of breath (dyspnea) when you exert yourself or when you lie 
down, excessive tiredness or leg swelling which may be signs of heart failure. 
 

• you experience signs of a blood clot (see section 4). The signs of a blood clot may vary 
depending on where it appears (e.g. lungs, leg, heart or brain) but may include symptoms 
such as chest pain, coughing, being short of breath or having difficulty breathing. Other 
signs may include swelling in one or both legs, pain or tenderness in one or both legs, 
discolouration and warmth of the skin on the affected leg or visible veins. It may also 
present itself as a sudden numb or weak feeling in the face, arms, or legs. Other signs 
include feeling confused, problems with sight, walking, coordination or balance, problems 
in saying words or slurring of speech. If you experience any of these symptoms, talk to 
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your doctor immediatley since your doctor may want to treat your symptoms and stop 
your treatment with ZALTRAP. 

 
• you have kidney problems (protein in the urine), since your doctor will monitor your 

kidney function and may need to adjust your dose of ZALTRAP. 
 
• your number of white blood cells is too low. Zaltrap may reduce the number of white cells 

in your blood and your doctor will monitor your white blood cell count and may give you 
additional medicines to increase it. If your white blood cells are low, your doctor may 
need to delay your treatment. 

 
• you have severe or long-lasting diarrhoea, feel sick (nausea) or are being sick (vomiting) 

- these could cause severe loss of body fluids (called ‘dehydration’). Your doctor may 
need to treat you with other medicines and/or fluids given intravenously. 

 
• you have ever had any allergies - serious allergic reactions can happen during treatment 

with ZALTRAP (see section 4). Your doctor may need to treat the allergic reaction or stop 
your treatment with ZALTRAP. 

 
• you have had a tooth removed or any form of surgery in the last 4 weeks, or you are 

going to have an operation or a dental or medical procedure, or you have a wound after 
surgery that has not healed. Your doctor will temporarily stop the treatment before and 
after surgery. 

 
• you experience fits (seizures). If you experience changes in your vision or confusion, your 

doctor may stop your treatment with ZALTRAP. 
 
• you are 65 years of age or older and experience diarrhoea, dizziness, weakness, weight 

loss, or severe loss of body fluids (called ‘dehydration’). Your doctor should monitor you 
carefully. 

 
• your level of everyday activities is limited or worsens on treatment. Your doctor should 

monitor you carefully. 
 
If any of the above apply to you (or you are not sure), talk to your doctor, pharmacist or nurse 
before you are given ZALTRAP and during your treatment.  
 
During treatment, your doctor will perform a number of tests to monitor the function of your 
body and how the medicine is working. Tests may include blood and urine tests, x-ray or 
other scanning techniques and/or other tests. 
 
ZALTRAP is given by a drip (infusion) into one of your veins (‘intra-venous’) to treat 
advanced cancers of the colon or rectum. ZALTRAP must not be injected into the eye, since 
it may severely damage it. 
 
Children and adolescents  
This medicine is not for children or adolescents under the age of 18 years because the safety 
and benefit of using ZALTRAP in children and adolescents have not been shown.  
 
Other medicines and ZALTRAP 
Tell your doctor, pharmacist or nurse if you are taking, have recently taken or might take any 
other medicines. This may include medicines obtained without a prescription or herbal 
medicines. 
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Pregnancy, breast-feeding and fertility 
You should not use ZALTRAP during pregnancy unless you and your doctor decide that the 
benefit for you is greater than any possible risk to you or your unborn baby. 
If you are a woman that could become pregnant you should use effective contraception (see 
“Contraception” section below for details on male and female contraception). This medicine 
may harm your unborn baby since it may stop new blood vessels from forming. 
 
Talk to your doctor before being given this medicine if you are breast-feeding. This is 
because it is not known if the medicine passes into breast milk. 
 
ZALTRAP may affect male and female fertility. Talk to your doctor for advice if you plan to 
have or father a child. 
 
Contraception  
Men and women who can father or have children should use effective contraception: 
• during treatment with ZALTRAP and  
• for at least 6 months after the last dose of treatment. 
 
 
 
Driving and using machines  
You may have side effects that affect your sight, concentration or ability to react. If this 
happens, do not drive or use any tools or machines. 
 
 
3. HOW ZALTRAP IS GIVEN 
 
ZALTRAP will be given to you by a doctor or a nurse that is experienced in the use of 
‘chemotherapy’. It is given by a drip (infusion) into one of your veins (‘intra-venous’). 
ZALTRAP must not be injected into the eye, since it may severely damage it. 
 
The medicine must be diluted before it is given. Practical information for handling and 
administration of ZALTRAP for doctors, nurses and pharmacists when using this medicine is 
provided with this leaflet. 
 
How much and how often you will receive treatment 
• The drip (infusion) lasts for about 1 hour. 
• You will usually be given an infusion once every 2 weeks. 
• The recommended dose is 4 mg for each kilogram of your body weight. Your doctor will 

decide the correct dose for you. 
• Your doctor will decide how often you will be given the medicine and if you need a 

change in the dose. 
 
ZALTRAP will be given with other chemotherapy medicines including ‘5-fluorouracil’, ‘folinic 
acid’, and ‘irinotecan’. Your doctor will decide the appropriate doses for these other 
chemotherapy medicines. 
 
Treatment will continue as long as your doctor thinks the treatment is of benefit to you, and 
the side effects are acceptable.  
 
If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor, pharmacist or 
nurse. 
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4. POSSIBLE SIDE EFFECTS 
 
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. 
The side effects listed below were seen when ZALTRAP was given together with 
chemotherapy.  
 
Serious side effects 
 
Talk to your doctor straight away, if you notice any of the following serious side 
effects - you may need urgent medical treatment:  
• Bleeding: Very common (may affect more than 1 in 10 people) - this includes bleeding 

from the nose, but may also include severe bleeding in your gut and other parts of the 
body, which may lead to death. Signs may include feeling very tired, weak, and/or dizzy, 
or having changes in the colour of your stool. 
 

• Pain in the mouth, teeth and/or jaw, swelling or non-healing sores in the mouth or 
jaw, discharge, numbness or a feeling of heaviness in the jaw, or loosening of a 
tooth: Uncommon (may affect up to 1 in 100 people) - These symptoms could be signs 
of bone damage in the jaw (osteonecrosis). Tell your doctor and dentist immediately if 
you experience such symptoms while being treated with ZALTRAP or after stopping 
treatment. 
 

• Holes in the gut (also called ‘gastro-intestinal perforation’): Uncommon (may affect up 
to 1 in 100 people) - this is a hole in the stomach, food pipe, gut or bowel. This can lead 
to death. Signs may include stomach pain, being sick (vomiting), fever or chills.  

 
• Connections or passageways inside the body between internal organs and skin or 

other tissues (also called ‘fistula’): Common (may affect up to 1 in 10 people) - these 
abnormal tube-like connections or passageways can form for example, between the gut 
and your skin. Sometimes, depending on where this happens, you may get an unusual 
discharge at that place.  If you are uncertain contact your doctor.  

 
• High blood pressure (also called ‘hypertension’): Very common (may affect more than 

1 in 10 people) - this may develop or get worse. If blood pressure is not controlled, it may 
cause stroke, heart and kidney problems. Your doctor should check your blood pressure 
throughout your treatment. 

 
• Heart failure (also called cardiac failure); Uncommon (may affect up to 1 in 100 people) 

– Signs may include shortness of breath when you lie down or when you exert yourself, 
excessive tiredness or leg swelling.  
 

• Blocking of the arteries by a blood clot (also called ‘arterial thrombo-embolic events’): 
Common (may affect up to 1 in 10 people) - this may lead to a stroke or heart attack. 
Signs may include chest pain or heaviness in the chest, sudden numb or weak feeling in 
the face, arms, or legs. Other signs include feeling confused; problems with sight, 
walking, coordination or balance; or problems in saying words or slurring of speech. 

 
• Blocking of the veins by a blood clot (also called ‘venous thrombo-embolic events’): 

Common (may affect up to 1 in 10 people) - this may include a blood clot in the lungs or 
legs. Signs may include chest pain, coughing, being short of breath, difficulty breathing or 
coughing up blood. Other signs include swelling in one or both legs, pain or tenderness in 
one or both legs while standing or walking, warmth of the skin on the affected leg, red or 
discoloured skin in the affected leg or visible veins. 
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• Protein in the urine (also called ‘proteinuria’): Very common (may affect more than 1 in 

10 people) – this is very commonly seen in tests. This may include swelling of the feet or 
whole body and may be related to kidney disease.  

 
• Low white blood cell count (also called ‘neutropenia’): Very common (may affect more 

than 1 in 10 people) - this can cause serious infections. Your doctor will do blood tests 
regularly to check your white blood cell counts throughout your treatment. They may also 
prescribe a medicine called ‘G-CSF’ to help prevent complications if your white blood cell 
count is too low. Signs of infection may include fever, chills, cough, burning on passing 
water or muscle ache. You should take your temperature often during treatment with this 
medicine. 

 
• Diarrhoea and dehydration: Very common (may affect more than 1 in 10 people) for 

diarrhoea and Common (may affect up to 1 in 10 people) for dehydration - severe 
diarrhoea and being sick (vomiting) can cause you to lose too much body fluid (called 
‘dehydration’) and body salts (electrolytes). Signs may include dizziness especially when 
going from sitting to standing. You may need to go to the hospital for treatment. Your 
doctor may give you medicines to stop or treat diarrhoea and being sick (vomiting). 

 
• Allergic reactions: Common (may affect up to 1 in 10 people) - these may happen 

within a few minutes after your infusion. Signs of allergic reaction may include rash or 
itching, skin redness, feeling dizzy or faint, being short of breath, tight chest or throat, or 
swelling of the face. Tell your doctor or nurse straight away if you have any of these signs 
during or soon after an infusion of ZALTRAP. 

 
• Wounds which heal slowly or not at all: Uncommon (may affect up to 1 in 100 

people) - this is when a scar has trouble healing or staying closed, or if a healed wound 
re-opens. Your doctor will stop this medicine for at least 4 weeks before planned surgery 
and until the wound is fully healed. 

 
• A side effect which affects your nervous system (called ‘posterior reversible 

encephalopathy syndrome’ or PRES): Uncommon (may affect up to 1 in 100 people) - 
signs may include headache, sight changes, feeling confused or fits with or without high 
blood pressure.  

 
Talk to your doctor straight away, if you notice any of the side effects above.  
 
Other side effects include: 
 
Very common (may affect more than 1 in 10 people) 
• drop in the number of white blood cells (leucopenia) 
• drop in the number of certain cells in the blood that help it to clot (thrombocytopenia) 
• decreased appetite 
• headache 
• nose bleeds 
• change of the voice, e.g. developing a hoarse voice 
• difficulty when breathing 
• painful sores in the mouth 
• stomach pain 
• swelling and numbness of the hands and feet that happens with chemotherapy (called 

‘Palmar-Plantar Erythrodysaesthesia syndrome’) 
• feeling tired or weak 
• weight loss  
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• kidney problem with an increase in creatinine (a marker of kidney function) 
• liver problem with an increase in liver enzymes.  
 
Common (may affect up to 1 in 10 people) 
• urinary tract infection 
• inflammation inside the nose and upper part of the throat 
• pain in the mouth or throat 
• runny nose 
• haemorrhoids, bleeding or pain in the back passage 
• inflammation inside the mouth 
• toothache  
• changes in the colour of the skin. 
 
Uncommon (may affect up to 1 in 100 people) 
• an increase in protein in the urine, an increase in cholesterol in the blood, and swelling 

from excess fluid (oedema) (also called ‘nephrotic syndrome’) 
• blood clot in very small blood vessels (also called ‘thrombotic microangiopathy’). 
 
Not known (frequency cannot be estimated from the available data) 
• an enlargement and weakening of a blood vessel wall or a tear in a blood vessel wall 

(aneurysms and artery dissections) 
 

Reporting of side effects 
If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any 
possible side effects not listed in this leaflet. By reporting side effects you can help provide 
more information on the safety of this medicine.  
 
 
5. HOW TO STORE ZALTRAP 
 
Keep this medicine out of the sight and reach of children. 
 
Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the outer carton and on the 
label of the vial after EXP. The expiry date refers to the last day of that month. 
 
Store in a refrigerator (2°C - 8°C). 
Store in the original package in order to protect from light. 
 
Information about storage and the time to use ZALTRAP, after it has been diluted and is 
ready to use, is described in the ‘Practical information for healthcare professionals on 
preparation and handling of ZALTRAP 25 mg / ml concentrate for solution for infusion’ at the 
end of this leaflet.  
 
Do not use ZALTRAP if you notice particles or discolouration of the medicine in the vial or 
infusion bag. 
 
Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist 
how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the 
environment. 
 
 
6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER INFORMATION 
 

7



What ZALTRAP contains  
• The active substance is aflibercept. One ml of concentrate contains 25 mg aflibercept. 

One 4 ml vial of concentrate contains 100 mg aflibercept. One 8 ml vial of concentrate 
contains 200 mg aflibercept. 

• The other ingredients are: sucrose, sodium chloride, sodium citrate dihydrate, citric acid 
monohydrate, polysorbate 20, sodium phosphate dibasic heptahydrate, sodium 
phosphate monobasic monohydrate, sodium hydroxide and/or hydrochloric acid and 
water for injections.  

 
What ZALTRAP looks like and contents of the pack 
ZALTRAP is a concentrate for solution for infusion (sterile concentrate). The concentrate is a 
clear, colourless to pale yellow solution. 
• 4 ml of concentrate in a 5 ml clear borosilicate glass vial (type I), sealed by a flanged 

stopper with flip-off cap and inserted coated sealing disc. Pack size of 1 vial or 3 vials. 
• 8 ml of concentrate in a 10 ml clear borosilicate glass vial (type I), sealed by a flanged 

stopper with flip-off cap and inserted coated sealing disc. Pack size of 1 vial. 
 
Not all pack sizes may be marketed.  
 
Marketing Authorisation Holder  
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
75008 Paris 
France 
 
Manufacturer 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Industriepark Hoechst 
65926 Frankfurt am Main 
Germany 
 
 
This leaflet was last revised in October 2019. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
The following information is intended for healthcare professionals only: 
 
PRACTICAL INFORMATION FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS 
ON PREPARATION AND HANDLING OF ZALTRAP 25 mg / ml CONCENTRATE FOR 
SOLUTION FOR INFUSION 
 
This information supplements the sections 3 and 5 for the user. 
It is important that you read the entire content of this procedure prior to the preparation of 
infusion solution. 
 
ZALTRAP is a sterile, preservative-free and non-pyrogenic concentrate, therefore the 
solution for infusion should be prepared by a healthcare professional using safe-handling 
procedures and aseptic technique. 
Caution should be exercised when handling ZALTRAP, taking into account the use of 
containment devices, personal protective equipment (e.g. gloves), and preparation 
procedures. 
 
Preparation of the infusion solution 
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• Inspect the ZALTRAP vial visually prior to use. The concentrate solution must be 
clear and without particles.  

• Based on the required dose for the patient, withdraw the necessary volume of 
ZALTRAP concentrate from the vial. More than one vial could be needed for the 
preparation of the infusion solution.  

• Dilute it to the required administration volume with sodium chloride 9 mg / ml (0.9 %) 
solution or 5 % glucose solution for infusion. The concentration of the final ZALTRAP 
solution for intravenous infusion should be kept within the range of 0.6 mg / ml to 
8 mg / ml of aflibercept. 

• PVC containing DEHP infusion bags or polyolefin infusion bags should be used. 
• The diluted solution should be inspected visually for particulate matter and 

discolouration prior to administration. If any discolouration or particulate matter is 
observed, the reconstituted solution should be discarded. 

• ZALTRAP is a single-use vial. Do not re-enter the vial after the initial puncture. Any 
unused concentrate should be discarded. 

 
Shelf-life after dilution in the infusion bag 
Chemical and physical in-use stability has been demonstrated for 24 hours at 2°C to 8°C and 
for 8 hours at 25°C. 
 
From a microbiological point of view, the solution for infusion should be used immediately. 
If not used immediately, in-use storage times and conditions prior to use are the 
responsibility of the user and would normally not be longer than 24 hours at 2°C to 8°C 
unless dilution has taken place in controlled and validated aseptic conditions. 
 
Method of administration 
ZALTRAP is to be administered only as an intravenous infusion over 1 hour. Due to 
hyperosmolality (1000 mOsmol / kg) of the ZALTRAP concentrate, undiluted ZALTRAP 
concentrate must not be administered as an intravenous push or bolus. ZALTRAP must not 
be administered as an intravitreal injection (see section 2 of the package leaflet). 
 
Each vial of concentrate for solution for infusion is for single use (single-dose) only. 
 
Diluted solutions of ZALTRAP should be administered using infusion sets containing a 
0.2 micron polyethersulfone filter. 
 
The infusion sets should be made of one of the following materials: 
• polyvinyl chloride (PVC) containing bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)  
• DEHP free PVC containing trioctyl-trimellitate (TOTM) 
• polypropylene  
• polyethylene lined PVC 
• polyurethane 
 
Filters made of polyvinylidene fluoride (PVDF) or nylon must not be used.   
 
Disposal 
Any unused medicine or waste material should be disposed of in accordance with local 
requirements. 
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 نشرة دوائیّة: معلومات للمستعمل

Zaltrap®    ملغ/مل، ُركازة لتحضیر محلول للتسریب 25 ®زالتراب
 أفلیبرسیبت 

إقرأ كامل ھذه النشرة بعنایة قبل أن تتلقّى ھذا الدواء ألنّھا تحتوي على معلومات مھّمة لك. 
 تھا مجددًا، أو قد تعطیھا إلى مزّودي خدمات رعایة صحیّة مستقبلیین. ءاحتفظ بھذه النشرة فقد تحتاج إلى قرا •
 إذا كان لدیك أّي أسئلة أخرى،اطرحھا على الطبیب أو الصیدلّي أو الممّرضة.   •
یتضّمن ھذا أّي تأثیرات جانبیّة محتملة  .إذا أصبت بأّي تأثیرات جانبیّة، تحدّث إلى الطبیب أو الصیدلي أو الممّرضة •

  . 4غیر مذكورة في ھذه النشرة. راجع القسم 

 ماذا تحتوي ھذه النشرة 
 زالتراب وما ھي دواعي استعمالھما ھو  .1
 ما الذي تحتاج إلى معرفتھ قبل أن تُعطى زالتراب .2
 كیف یُعطى زالتراب .3
 التأثیرات الجانبیّة المحتملة .4
 كیف یُحفظ زالتراب .5
 محتویات العلبة ومعلومات أخرى  .6

 ما ھو زالتراب وما ھي دواعي استعمالھ .1

 ما ھو زالتراب وكیف یعمل
یحتوي زالتراب على المادة الفاعلة أفلیبرسیبت وھي عبارة عن بروتین یعمل عبر منع نمّو أوعیة دمویّة جدیدة داخل الورم.  

من الدم بغیة أن ینمو. عبر منع نمّو األوعیة الدمویّة، یساعد زالتراب على  كسجین األفالورم یحتاج إلى عناصر غذائیّة وإلى 
    إیقاف أو إبطاء نمّو الورم. 

 لماذا یُستعمل زالتراب 
البالغین.   لدى  الغلیظة)  المستقیم (أجزاء من األمعاء  أو  القولون  المتقدّمة في  السرطانات  زالتراب ھو دواء یُستعمل لعالج 

 و"إیرینوتیكان".      "حمض الفولینیك "سیل" وأفلیورور-5یُعطى مع أدویة أخرى تُسّمى "المعالجة الكیمیائیّة"، بما فیھا "

 . ما الذي تحتاج إلى معرفتھ قبل أن تُعطى زالتراب2

 موانع االستعمال:
 ال تستعمل زالتراب:

 ).6إذا كنت تعاني من حساسیّة ضدّ أفلیبرسیبت أو ضدّ أّي مكّون آخر من مكّونات ھذا الدواء (المذكورة في القسم  •
 في العین ألنّھ قد یؤذیھا بشدّة.   •

الرجاء أن تقرأ أیًضا النشرات الدوائیّة لألدویة األخرى ("المعالجة الكیمیائیّة") التي ھي جزء من عالجك، لترى إذا كانت 
ھذه  مناسبة لك. إذا لم تكن متأّكدًا، إسأل الطبیب أو الصیدلي أو الممّرضة إذا كان ھناك أّي أسباب تمنعك من استعمال 

 األدویة. 

 تحذیرات واحتیاطات
 تحدّث إلى الطبیب أو الصیدلي أو الممّرضة قبل أن تُعطى زالتراب وفي خالل فترة عالجك:

) أو إذا شعرت بتعب كبیر أو  4إذا كنت تعاني من أّي مشاكل نزف أو إذا الحظت أّي نزف بعد العالج (راجع القسم   •
ضعف أو دوار أو إذا كان ھناك تغییرات في لون برازك. إذا كان النزف حادًا، سوف یوقف طبیبك عالجك بزالتراب 

 ھذا ألّن زالتراب قد یزید خطر النزف. 
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ن أّي مشاكل في فمك أو أسنانك مثل ضعف صّحة األسنان أو مرض في اللثة أو إذا كنت تنوي قلع إذا كنت تعاني م •
ضرس وبخاصة إذا عولجت سابقًا بثنائي الفوسفونات (یُستعمل لعالج اضطرابات العظام أو لمنع حصولھا). أفید عن  

ن بالسرطان معالجین بزالتراب. قد یُطلب  تأثیر جانبّي یُسّمى تنّخر العظم (تلف العظام في الفّك) لدى مرضى مصابی
للفم   تُعالج بزالتراب، یجب علیك أن تحافظ على نظافة جیّدة  العالج بزالتراب. وأنت  تبدأ  أن  قبل  أسنانك  منك فحص 
(بما في ذلك تنظیف األسنان بالفرشاة بانتظام) وأن تخضع لفحوصات دوریّة في األسنان. وإذا كنت تضع طقم أسنان 

تحر أن  طریق  یجب  عن  الفوسفونات  ثنائي  حالیًا  تتلقّى  كنت  أو  تلقّیت  أن  لك  سبق  وإذا  جیّدًا.  یالئمك  أنّھ  على  ص 
الورید، یجب تفادي عالج األسنان أو جراحة األسنان (مثالً قلع أسنان). أعلم طبیبك بعالج األسنان الذي تتبعھ وأعلم 

ب األسنان على الفور في خالل العالج بزالتراب وبعده إذا طبیب األسنان بأنّك تُعالج بزالتراب. اتصل بطبیبك وبطبی
واجھت أّي مشاكل في فمك أو أسنانك مثل عدم ثبات األسنان أو األلم أو التوّرم أو عدم شفاء التقّرحات أو إفرازات، 

        ألّن ھذه المشاكل قد تدّل على تنّخر عظم الفّك.

ھبة، مثل التھاب جزء من جدار األمعاء (یُسّمى أیًضا "التھاب الرتج")  إذا كنت مصابًا بأمراض تكون فیھا أمعاؤك ملت •
أو قرحة المعدة أو التھاب القولون. ھذا ألّن زالتراب قد یزید خطر حصول ثقوب في جدار األمعاء. في حال حصل ھذا  

 معك، سوف یوقف طبیبك عالجك بزالتراب. 

أو أنسجة أخرى   • أو ممرات غیر طبیعیّة تشبھ األنابیب بین أعضاء داخلیّة والجلد  إذا كان في داخل جسمك وصالت 
(یُسّمى ھذا أیًضا بـ"الناسور"). إذا حصل ھذا معك في خالل مدّة العالج، سوف یوقف طبیبك العالج بزالتراب. 

) وسوف یحتاج طبیبك إلى مراقبة ضغط دمك  4جع القسم  إذا كان ضغط دمك مرتفعًا. قد یرفع زالتراب ضغط الدم (را •
وقد یعدّل جرعة أدویة ضغط الدم أو جرعة زالتراب. لذلك من المھّم أیًضا أن تُعلم طبیبك أو الصیدلّي أو الممّرضة إذا  

 كنت تعاني من مشاكل أخرى في القلب بما أّن ارتفاع ضغط الدم قد یزید ھذه المشاكل سوًءا. 

لدیكإذا   • وعاء   كان  جدار  في  تمّزق  أو  دموي)  وعاء  جدار  (توّسع وضعف  الدمویّة  األوعیة  بتمدد  أصبت  أو  حالیًا 
 دموي. 

أو بتوّرم في الساق مما   • أو بتعب شدید  أو عندما تتمدّد  إذا كنت تصاب بضیق نفس (ضیق تنفّس) عندما تُجھد نفسك 
 یمكن أن یدّل على فشل القلب.   

). قد تتغیّر إشارات تخثّر الدم حسب مكان ظھورھا (مثالً في الرئتین أو  4(راجع القسم  إذا أصبت بعوارض تخثّر الدم   •
الساق أو القلب أو الدماغ) ولكن قد تتضّمن عوارض مثل ألم الصدر أو السعال أو ضیق النفس أو صعوبة التنفّس. قد  

با اإلیالم  أو  األلم  أو  كلیھما  أو  الساقین  إحدى  توّرم  أخرى  بشرة  تتضّمن عالمات  في  أو حرارة  اللون  تغیّر  أو  للمس 
أو   الذراعین  أو  الوجھ  في  بالضعف  شعور  أو  مفاجئ  كخدر  التخثّر  یظھر  كما  ظاھرة.  أوردة  أو  المتضررة  الساق 
الساقین. وتتضّمن العوارض األخرى الشعور بارتباك ومشاكل في البصر أو السیر أو تنسیق الحركات أو التوازن أو 

ات أو تعثّر النطق. إذا أصبت بأّي من ھذه العوارض، تحدّث إلى طبیبك على الفور ألنّھ قد یرید مشاكل في قول الكلم
 معالجة عوارضك وإیقاف عالجك بزالتراب.     

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى (بروتین في البول)، بما أّن طبیبك سیراقب وظیفتك الكلویّة وقد یحتاج إلى ضبط  •
 أخذھا.  جرعة زالتراب التي ت

البیضاء لدیك وسوف یراقب   • الدم  البیضاء لدیك منخفًضا جد�ا. قد یقلّل زالتراب عدد كریات  الدم  إذا كان عدد كریات 
لدیك  البیضاء  الدم  كریات  عدد  كان  وإذا  لزیادتھ.  إضافیّة  أدویة  یعطیك  وقد  لدیك  البیضاء  الدم  كریات  عدد  طبیبك 

  منخفًضا، قد یقّرر طبیبك تأخیر عالجك. 

تقیّؤ   • أو من  أو من غثیان  أو طویل األمد  فقدانًا حادًا لسوائل   –إذا كنت تعاني من إسھال حاد  الحاالت  تسبّب ھذه  قد 
 الجسم (یُسّمى "التجفاف").  قد یحتاج طبیبك إلى عالجك بأدویة أخرى و/أو سوائل تُحقن عن طریق الورید. 

یمكن حصول ارتكاسات تحسسیّة خطیرة في خالل العالج بزالتراب (راجع   –إذا سبق لك أن أُصبت بأّي حساسیّات   •
 ). قد یُضطر طبیبك إلى عالج االرتكاس التحسسي أو إیقاف عالجك بزالتراب.     4القسم 

أ • الماضیة،  الجراحة في خالل األسابیع األربعة  أو ألّي شكل من  لقلع ضرس  أو  إذا خضعت  لعملیّة  و كنت ستخضع 
الجراحة   قبل  العالج مؤقّتًا  الجراحة. سوف یوقف طبیبك  یلتئم جرحك بعد  لم  أو  إلجراء في األسنان أو إلجراء طبّي 

 وبعدھا.  

إذا تعّرضت لنوبات صرع. وإذا واجھت تغییرات في بصرك أو تشّوًشا، قد یوقف طبیبك عالجك بزالتراب.  •

الخامسة والستین • في  أو    إذا كنت  الوزن  فقدان  أو  الضعف  أو  الدوار  أو  اإلسھال  تعاني من  أكثر وكنت  أو  العمر  من 
 فقدان حاد لسوائل الجسم (یُسّمى "تجفاف"). یجب أن یراقبك طبیبك مراقبة دقیقة.  
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 إذا كان مستوى نشاطاتك الیومیّة محدودًا أو إذا ساء مع العالج. یجب أن یراقبك طبیبك مراقبة دقیقة.   •
 

إذا كانت إحدى الحاالت أعاله تنطبق علیك (أو لم تكن متأّكدًا)، تحدّث إلى الطبیب أو الصیدلّي أو الممّرضة قبل أن تُعطى  
 زالتراب وفي خالل عالجك.  

 

تتضّمن   قد  الدواء.  یعمل  وكیف  جسمك  وظیفة  لیراقب  الفحوصات  من  عددًا  طبیبك  یُجري  سوف  العالج،  خالل  في 
 وبول و/أو تصویًرا باألشعّة السینیّة أو تقنیّات أخرى من المسح الضوئي و/أو فحوصات أخرى.  الفحوصات فحوصات دم 

 

یُعطى زالتراب عبر التقطیر (التسریب) في أحد أوردتك ("عن طریق الحقن الوریدي") لمعالجة السرطانات المتقدّمة في 
 ؤذیھا بشدّة.   القولون أو المستقیم. ال ینبغي حقن زالتراب في العین ألنّھ قد ی

 
 األطفال والمراھقون 

عاًما بسبب عدم إقامة البرھان على سالمة استعمال زالتراب ومنفعتھ   18ال یُعطى ھذا الدواء لألطفال أو المراھقین ما دون  
 لدى األطفال والمراھقین.  

 
 أدویة أخرى وزالتراب 

ت مؤّخًرا أو قد تأخذ أّي أدویة أخرى بما فیھا األدویة التي  أعلم الطبیب أو الصیدلي أو الممّرضة إذا كنت تأخذ حالیًا أو أخذ 
 تحصل عالیھا بدون وصفة طبیّة أو األدویة العشبیّة. 

 
 الحمل واإلرضاع والخصوبة

إذا قررت أنِت وطبیبِك أن المنفعة لك أكبر من أّي خطر محتمل  ال ینبغي بك استعمال زالتراب في خالل فترة الحمل إالّ 
 علیك أو على جنینك. 

إذا كنت امرأة في سّن اإلنجاب یجب علیك استعمال وسیلة منع حمل فعّالة (راجعي فقرة "منع الحمل" أدناه للحصول على  
 نع الحمل لدى الذكور واإلناث). قد یؤذي ھذا الدواء جنینك بما أنّھ قد یمنع تكّون أوعیة دمویّة جدیدة. تفاصیل حول وسائل م

تحدّثي إلى طبیبك قبل أن تتلقّي ھذا الدواء إذا كنِت تُرِضعین ھذا ألنّھ من غیر المعروف إذا كان ھذا الدواء یمّر إلى حلیب 
 الثدي.  

 قد یؤثّر زالتراب على الخصوبة لدى الرجال والنساء. یجب استشارة طبیبك إذا كنت تنویین أو كنت تنوي اإلنجاب.  
 

 منع الحمل
 یجب على الرجال والنساء القادرین على اإلنجاب استعمال وسیلة منع حمل فعّالة:

 في خالل العالج بزالتراب •

 من العالج. أشھر على األقّل بعد الجرعة األخیرة 6ولمدّة  •
 

 قیادة السیّارات واستعمال اآلالت
قد تُصاب بتأثیرات جانبیّة قد تؤثّر على بصرك أو تركیزك أو قدرتك على التفاعل. في حال حصول ھذا، ال تقد سیّارة وال 

 تستعمل أّي أدوات أو آالت.  
 

 . كیف یُعطى زالتراب3

التقطیر  بخبرة في استعمال "المعالجة الكیمیائیّة". یُعسوف یعطیك زالتراب طبیب أو ممّرضة یتمتّعان   طى زالتراب عبر 
 (التسریب) في أحد أوردتك (حقن "عن طریق الورید"). ال ینبغي حقن زالتراب في العین ألنّھ قد یؤذیھا بشدّة. 
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یجب تخفیف ھذا الدواء قبل إعطائھ. ترد في ھذه النشرة معلومات عملیّة لتحضیر وإعطاء زالتراب وھي موّجھة لألطبّاء  
 والممّرضات والصیادلة عند استعمال ھذا الدواء.  

 
 ما ھي كمیّة العالج التي ستتلقاھا وكم مّرة 

 یدوم التقطیر (التسریب) ساعة تقریبًا.   •
 ا واحدًا مّرة كّل أسبوعین.  سوف تُعطى عادة تسریبً  •
 ملغ لكّل كیلوغرام من وزن الجسم. سوف یقرر طبیبك الجرعة المناسبة لك.   4تبلغ الجرعة الموصى بھا  •
 سوف یقّرر طبیبك عدد مّرات استعمال ھذا الدواء وإذا كنت تحتاج إلى تغییر في الجرعة.   •

 
أدویة معالجة كیمیائیّة أخرى تتضّمن   الفولینیك"وفلیوروراسیل"  -5"سوف یُعطى زالتراب مع  و"إیرینوتیكان".   " حمض 

   سوف یقّرر طبیبك الجرعات المناسبة من أدویة المعالجة الكیمیائیّة األخرى ھذه.
 

 الجانبیّة مقبولة. سوف یستمّر العالج طالما یرى طبیبك أّن العالج یفیدك وطالما تكون التأثیرات 
 

 إذا كان لدیك أسئلة أخرى حول استعمال ھذا الدواء، اسأل الطبیب أو الصیدلي أو الممّرضة.  
 

 . التأثیرات الجانبیّة المحتملة4

كلّھا، األدویة  عند    مثل  التالیة  الجانبیّة  التأثیرات  ظھرت  كلّھم.  المرضى  تصیب  ال  جانبیّة  تأثیرات  الدواء  ھذا  یسبّب  قد 
   استعمال زالتراب مع المعالجة الكیمیائیّة. 

 
 التأثیرات الجانبیّة الخطیرة 

 
 تحتاج إلى عالج طبّي طارئ: فقد  –تحّدث إلى طبیبك على الفور، إذا الحظت أی�ا من التأثیرات الجانبیّة الخطیرة التالیة 

یتضّمن النزف نزفًا من األنف، ولكنّھ   –أشخاص)    10(قد یُصیب أكثر من شخص من أصل    النزف: تأثیر شائع جًدا •
قد یتضّمن أیًضا نزفًا حادًا في أمعائك أو في أجزاء أخرى من جسمك مما قد یؤدّي إلى الوفاة. قد تتضّمن اإلشارات  

 و/أو بدوار أو حصول تغییرات في لون برازك.  الشعور بتعب كبیر وبضعف 
ألم في الفم و/أو األسنان و/أو الفّك، توّرم أو تقّرحات ال تلتئم في الفم أو الفّك، إفرازات، خدر أو شعور بثقل في الفّك   •

شائعة غیر  تأثیرات  سّن:  في  بتخلخل  أصل    أو  من  شخص  حتّى  تصیب  ھذه    –شخص)    100(قد  تكون  أن  یمكن 
ھذه العوارض   واجھت  إذا  الفور  على  األسنان  وطبیب  طبیبك  أعلم  العظم).  (تنّخر  الفّك  عظام  في  تلف  عالمات 

 العوارض في فترة عالجك بزالتراب أو بعد إیقاف العالج.  
األمعاء   • في  معديثقوب  "انثقاب  أیًضا  شائع  معوي"):  -(تًسّمى  غیر  أصل  تأثیر  من  حتّى شخص  یُصیب    100(قد 

دة أو المريء أو األمعاء أو األحشاء مما قد یسبّب الوفاة. قد تتضّمن العوارض ألم المعدة أو  ثقب في المع  –شخص)  
 التقیّؤ أو الحمى أو القشعریرات.  

أخرى   • أنسجة  أو  والجلد  داخلیّة  أعضاء  بین  ممرات  أو  بـ"الناسور").   وصالت  أیًضا  ھذا  شائع  (یُسّمى  (قد  تأثیر 
التي تشبھ   –أشخاص)    10یُصیب حتّى شخص من أصل   الطبیعیّة ھذه  الممرات غیر  أو  الوصالت  أن تتكّون  یمكن 

األنابیب مثالً بین األمعاء والجلد. أحیانًا وحسب مكان حصولھا، قد یحصل معك إفراز غیر طبیعي في ذلك المكان. في  
 حال الشّك، اتصل بطبیبك.  

الدم   • ضغط  الدم"):  ارتفاع  ضغط  "فرط  أیًضا  جدً (یُسّمى  شائع  أصل    اتأثیر  من  شخص  من  أكثر  یُصیب    10(قد 
أو   –أشخاص)   قد یسبّب سكتة دماغیّة  الدم،  التحّكم بضغط  قد یزداد سوًءا. في حال عدم  أو  قد یحصل ھذا االرتفاع 

 مشاكل في القلب أو الكلى. یجب على طبیبك قیاس ضغط دمك طیلة مدّة عالجك.  
قد تتضّمن   –شخص)   100(قد یُصیب حتّى شخص من أصل  شائع    تأثیر غیر(یُسّمى أیًضا الفشل القلبي)؛  فشل القلب   •

   العوارض ضیق نفس عند االستلقاء أو عندما تُجھد نفسك أو تعبًا حادًا أو توّرًما في الساقین.  
(قد یُصیب حتّى شخص تأثیر شائع  (یُسّمى أیًضا "االنسداد التجلّطي الشریاني"):  انسداد الشرایین بفعل خثرة دمویّة   •

قد یؤدّي ھذا االنسداد إلى سكتة دماغیّة أو نوبة قلبیّة. قد تتضّمن العالمات ألًما في الصدر أو  –أشخاص)  10صل من أ
العوارض األخرى   الساقین. وتتضّمن  الذراعین أو  أو  الوجھ  أو شعوًرا بالضعف في  في الصدر أو خدًرا مفاجئًا  ثقالً 

ت أو  السیر  أو  البصر  في  ومشاكل  بارتباك  أوالشعور  الحركات  تعثّر  نسیق  أو  الكلمات  قول  في  مشاكل  أو  التوازن 
 النطق.

(قد یُصیب حتّى شخص من  تأثیر شائع  "):  الوریدي(یُسّمى أیًضا "االنسداد التجلّطي  انسداد األوردة بفعل خثرة دمویّة   •
ألم الصدر أو السعال أو    –أشخاص)    10أصل   قد یتضّمن خثرة دمویّة في الرئتین أو الساقین. قد تتضّمن اإلشارات 
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ضیق النفس أو صعوبة التنفّس أو بصق دم مع السعال. وتتضّمن اإلشارات األخرى توّرم إحدى الساقین أو كلیھما أو  
باللمس في   اإلیالم  أو  أو  األلم  المتضررة  الساق  في بشرة  أو حرارة  المشي  أو  الوقوف  أو كلیھما عند  الساقین  إحدى 

 احمرار البشرة أو تغیّر لونھا في الساق المصابة أو أوردة ظاھرة. 
أشخاص)    10(قد یُصیب أكثر من شخص من أصل  تأثیر شائع جًدا  (یُسّمى أیًضا "بیلة بروتینیّة"):  بروتین في البول   •

التأثیر بصورة شائعة جدًا في الفحوصات. قد یتضّمن ھذا توّرم الساقین أو الجسم كلّھ ویمكن أن یكون لھ یظھر ھذا    –
 عالقة بمرض الكلى.  

(قد یُصیب أكثر من شخص من أصل تأثیر شائع جًدا (یُسّمى أیًضا "قلّة العدالت"): انخفاض عدد كریات الدم البیضاء  •
ت عدوى خطیرة. سوف یُجري طبیبك فحوصات دم بانتظام للتحقق من عدد  یمكن أن یسبّب ھذا حاال  –أشخاص)    10

للمساعدة على منع المضاعفات إذا  ’G-CSF‘ كریات الدم البیضاء في خالل مدّة العالج. قد یصف أیًضا دواء یُسّمى  
وحریقًا في   كان عدد كریات الدم البیضاء لدیك منخفًضا جدًا. قد تتضّمن عوارض العدوى حمى وقشعریرات وسعاالً 

 البول وألًما في العضالت. یجب علیك أن تأخذ حرارتك غالبًا في خالل عالجك بھذا الدواء.  
(قد یُصیب حتّى  شائع  أشخاص) لإلسھال و 10(قد یُصیب أكثر من شخص من أصل  إسھال وتجفاف: تأثیر شائع جًدا   •

أصل   من  للتجفاف    10شخص  وال  –أشخاص)  الحاد  اإلسھال  یسبّب  أن  الجسم  یمكن  سوائل  من  الكثیر  فقدانك  تقیّؤ 
إلى   الجلوس  االنتقال من  الدوار بخاصة عند  العوارض  قد تتضّمن  (الشوارد).  الجسم  بالتجفاف) وأمالح  (یُسّمى ھذا 

 الوقوف. قد تحتاج إلى الذھاب إلى المستشفى للعالج. قد یعطیك طبیبك أدویة إلیقاف أو عالج اإلسھال والتقیّؤ.  
تحسس • شائع  ارتكاسات  تأثیر  أصل  یّة:  من  حتّى شخص  یُصیب  في    –أشخاص)    10(قد  التأثیرات  ھذه  تحصل  قد 

غضون بضع دقائق بعد التسریب. قد تتضّمن عالمات االرتكاس التحسسي الطفح أو الحّكة أو احمرار الجلد أو الشعور 
الطبیب أو الممّرضة على الفور إذا  بدوار أو اإلغماء أو ضیق النفس أو ضیق الصدر أو الحلق أو توّرم الوجھ. أعلم  

 أصبت بأّي من ھذه العوارض في خالل أو بُعَْید تسریب زالتراب. 
ھذا   –شخص)    100(قد یُصیب حتّى شخص واحد من أصل  جروح ال تلتئم بسرعة أو ال تلتئم أبًدا: تأثیر غیر شائع   •

أسابیع    4عندما یتأّخر التئام جرح أو بقاؤه مختوًما، أو إذا فُتح جرح ملتئم مجددًا. سوف یوقف طبیبك ھذا الدواء لمدّة  
 على األقّل قبل أّي جراحة مقررة وحتّى یلتئم الجرح تماًما.  

العصبي    • جھازك  على  یؤثّر  جانبّي  العكوس"):  (یُ تأثیر  الخلفّي  الدماغ  اعتالل  "متالزمة  شائع  سّمى  غیر  (قد  تأثیر 
قد تتضّمن العالمات الصداع أو تغییرات في البصر أو الشعور بتشّوش    –شخص)    100یُصیب حتّى شخص من أصل  

 أو سكتات دماغیّة مع أو بدون ارتفاع ضغط الدم. 
   

 تحدّث إلى طبیبك على الفور إذا الحظت أی�ا من التأثیرات الجانبیّة أعاله. 
 

 تتضّمن التأثیرات الجانبیّة األخرى ما یلي: 
 

 أشخاص) 10(قد تُصیب أكثر من شخص من أصل  التأثیرات الشائعة جًدا
 ) اء(نقص الكریات البیض اءانخفاض في عدد كریات الدم البیض •
 یا في الدم التي تساعد على التخثّر (قلّة الصفیحات) انخفاض في عدد بعض الخال •
 ضعف الشھیّة •
 صداع  •
 نزف من األنف  •
 تغییر في الصوت، مثالً بّحة في الصوت •
 صعوبة في التنفّس •
 تقّرحات مؤلمة في الفم  •
 ألم في المعدة •
 س الراحي األخمصي")توّرم وخدر في الیدین والقدمین یحدث مع المعالجة الكیمیائیّة (یُسّمى "متالزمة خلل اإلحسا •
 الشعور بالتعب أو بالضعف •
 فقدان الوزن  •
 مشكلة كلویّة مع ارتفاع في الكریاتینین (عالمة على الوظیفة الكلویّة) •
 مشكلة في الكبد مع ارتفاع في انزیمات الكبد.   •

 

 
 أشخاص)  10(قد تُصیب حتّى شخص من أصل  التأثیرات الشائعة

 التھاب المسالك البولیّة •
 التھاب في داخل الفم والجزء األعلى من الحلق  •
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 ألم في الفم أو الحلق  •
 سیالن األنف  •
 بواسیر أو نزف أو ألم في المستقیم •
 التھاب داخل الفم  •
 ألم في األسنان  •
 تغییرات في لون البشرة.  •
 

 

 شخص)  100صیب حتّى شخص  من أصل (قد تُ  التأثیرات غیر الشائعة
"المتالزمة  • أیًضا  (یُسّمى  (وذمة)  السوائل  فائض  بسبب  وتوّرم  الدم،  كولستیرول  ارتفاع  البول،  في  البروتین  ارتفاع 

 الكلویّة")
 خثرة دمویّة في األوعیة الدمویّة الصغیرة جدًا (تُسّمى أیًضا "اعتالل األوعیة الدقیقة الخثاري").   •
 

 (ال یمكن تقدیر عدد مّرات حصولھا من البیانات المتوفرة) التأثیرات الجانبیّة غیر المعروفة 

 توّسع وضعف جدار وعاء دموي أو تمّزق في جدار وعاء دموي (تمدّد األوعیة وتسلّخ األوعیة).   •
 

 
 اإلفادة عن التأثیرات الجانبیة 

إذا أُصبت بأّي تأثیرات جانبیّة، تحدّث إلى الطبیب أو الصیدلي أو الممّرضة، ویتضّمن ذلك أّي تأثیرات جانبیّة محتملة غیر 
 مذكورة في ھذه النشرة. 

 باإلفادة عن التأثیرات الجانبیّة یمكنك المساعدة على تزوید المزید من المعلومات حول سالمة ھذا الدواء. 
 

 تراب . كیف یُحفظ زال5

 بعیدًا عن نظر األطفال ومتناولھم.   إحفظ ھذا الدواء
 

القارورة بعد كلمة   ال تستعمل ھذا الدواء بعد انقضاء تاریخ الصالحیّة المدّون على علبة الكرتون الخارجیّة وعلى لُصاقة 
EXP .یشیر تاریخ انتھاء الصالحیّة إلى الیوم األخیر من الشھر المذكور . 

 
 درجات مؤیّة).   8یُحفظ في البّراد (من درجتین مئویّتین إلى 

 األصلیّة لحمایتھ من النور.  یُحفظ في العلبة
 

فقرة  في  موصوفة  لالستعمال،  جاھًزا  یصبح  أن  وبعد  تخفیفھ  بعد  استعمالھ  ووقت  زالتراب  حفظ  حول  المعلومات  إّن 
زالتراب   واستعمال  تحضیر  حول  الصحیّة  الرعایة  أخّصائیي  إلى  موّجھة  عملیّة  لتحضیر    25"معلومات  ُركازة  ملغ/مل 

 محلول للتسریب" في نھایة ھذه النشرة.  
 

 الدواء في القارورة أو كیس التسریب.   لون راب إذا الحظت ُجسیمات أو تغییًرا فيال تستعمل زالت
 

ال ینبغي رمي األدویة في میاه الصرف الصّحي أو مع النفایات المنزلیّة. إسأل الصیدلي عن كیفیّة التخلّص من األدویة التي  
 لم تعد تستعملھا، فمن شأن ھذه اإلجراءات حمایة البیئة.   

 

 محتویات العلبة ومعلومات أخرى . 6
 

 ماذا یحتوي زالتراب 
 4ملغ من أفلیبرسیبت. تحتوي القارورة الواحدة من   25مل من الركازة على  1المادة الفاعلة ھي أفلیبرسیبت. یحتوي  •

 ملغ من أفلیبرسیبت.  200مل على  8ملغ من أفلیبرسیبت. تحتوي القارورة الواحدة من  100مل من الُركازة على 
التمیّھ، ا • الوحید  الستریك  التمیّھ، حمض  الثنائي  الصودیوم  الصودیوم، سترات  كلورید  األخرى ھي: سكروز،  لمكّونات 

، فوسفات الصودیوم الثنائي القاعدة السباعي التمیّھ، فوسفات الصودیوم األحادي القاعدة الوحید التمیّھ،  20بولیسوربات  
 یك وماء للحقن.  ھیدروكسید الصودیوم و/أو حامض الھیدروكلور
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 كیف ھو شكل زالتراب ومحتویات العلبة
 زالتراب ھو ُركازة لتحضیر محلول للتسریب (ُركازة معقّمة). الُركازة ھي محلول صاٍف عدیم اللون إلى أصفر باھت. 

)، مختومة بسدادة مع غطاء یفتح 1مل (النوع  5مل من الركازة في قارورة زجاجیّة صافیة من البوروسیلیكات سعة  4 •
 قواریر.  3بالنقر وقرص ختم مغلّف مدمج. حجم العلبة قارورة واحدة أو 

سدادة مع غطاء یفتح )، مختومة ب1مل (النوع  10مل من الركازة في قارورة زجاجیّة صافیة من البوروسیلیكات سعة  8 •
 بالنقر وقرص ختم مغلّف مدمج. حجم العلبة قارورة واحدة. 

 
 قد ال تكون أحجام العلب كلّھا مسّوقة في بلدك.  

 
 حامل رخصة التسویق 

sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 

75008 Paris 
France 

 
 المصنّع

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Industriepark Hoechst 

65926 Frankfurt am Main 
Germany 

 
 .  2019تمّت مراجعة ھذه النشرة للمّرة األخیرة في تشرین األّول /أكتوبر  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 المعلومات التالیة موّجھة إلى أخّصائیي الرعایة الصحیّة فقط: 
 

واستعمال   تحضیر  حول  الصحیّة  الرعایة  أخّصائیي  إلى  موّجھة  عملیّة  لتحضیر    25زالتراب  معلومات  ُركازة  ملغ/مل 
 محلول للتسریب 

 
 من نشرة المستعمل.   5و  3تكّمل ھذه المعلومات القسَمْین 

 من المھّم أن تقرأ المحتوى الكامل لھذا اإلجراء قبل تحضیر محلول التسریب. 
 

ّضر محلول التسریب أخّصائي  زالتراب ُركازة معقمة وخالیة من المواد الحافظة وغیر مولّدة للحمى وبالتالي یجب أن یح
 في الرعایة الصحیّة باستعمال إجراءات تعامل آمنة وتقنیّة تعقیم. 

یجب اعتماد الحذر عند التعامل مع زالتراب، مع األخذ بعین االعتبار استعمال أدوات احتواء وأجھزة حمایة شخصیّة (مثالً  
 "قفّازات")، وإجراءات تحضیر مناسبة.  

 
 ب تحضیر محلول التسری

 افحص قارورة زالتراب بصریًا قبل االستعمال. یجب أن یكون محلول الُركازة صافیًا وبدون جزیئات.  •
استنادًا إلى الجرعة المطلوبة للمریض، اسحب الحجم المطلوب من ركازة زالتراب من القارورة. یمكن أن یكون ھناك   •

 حاجة إلى أكثر من قارورة واحدة لتحضیر محلول التسریب.  
%) أو محلول الغلوكوز 0.9ملغ/مل (  9خفّف المحلول حتّى حجم الحقن المطلوب بواسطة محلول كلورید الصودیوم   •

مدى  5للتسریب   ضمن  الورید  داخل  للتسریب  النھائي  زالتراب  محلول  تركیز  إبقاء  یجب  إلى    %0.6.    8ملغ/مل 
 ملغ/مل من أفلیبرسیبت.  

 .  DEHPیجب استعمال أكیاس تسریب من الكلورید المتعدد الفینیل تحتوي على مادة  •
ل • أو تغیّر  فیھ  المخفّف بصریًا لكشف وجود ُجسیمات  المحلول  قبل اإلعطاء. وفي حال احتوائھ على  یجب فحص  ونھ 

 ُجسیمات أو في حال تغیّر لونھ، یجب رمي المحلول المعاد تشكیلھ. 
أّي ُركازة    إدخالزالتراب ھو عبارة عن قارورة تُستعمل مّرة واحدة. ال تعد   • الثقب األّولي. یجب رمي  القارورة بعد 

 غیر مستعملة.   
 

 

 تسریب مدّة الحفظ بعد التخفیف في كیس ال
الكیمیائي   الثبات  على  البرھان  لمدّة    الفیزیائيوأقیم  االستعمال  إلى    24قید  درجتین  في حرارة  ولمدّة    8ساعة    8درجات 

 درجة.   25ساعات في حرارة 
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من وجھة نظر میكروبیولوجیّة، یجب استعمال محلول التسریب على الفور. في حال عدم استعمالھ على الفور، تكون أوقات 
8ساعة في حرارة درجتین إلى    24وشروط الحفظ قید االستعمال قبل االستعمال من مسؤولیّة المستعمل وال تتخّطى عادة  

 قق منھا.  درجات إالّ إذا حصل في ظروف معقّمة تّم التح

 طریقة الحقن 
) أسمولیّة   فرط  بسبب  واحدة.  ساعة  لمدّة  الورید  داخل  كتسریب  فقط  زالتراب  حقن  ُركازة    1000یجب  موسمول/كلغ) 

زالتراب، یجب عدم حقن ُركازة زالتراب غیر المخففة دفعة واحدة أو بجرعة كبیرة داخل الورید. ال ینبغي إعطاء زالتراب 
 من النشرة الدوائیّة).  2جع القسم كحقنة في جسم زجاجي (را

كّل قارورة من محلول التسریب تُستعمل مّرة واحدة فقط (جرعة وحیدة).  

من   فلتر  على  تحتوي  تسریب  أجھزة  باستعمال  زالتراب  من  المخففة  المحالیل  حقن  البولي   0.2یجب  من  میكرون 
 إثیرسولفون.   

 إحدى المواد التالیة: یجب أن تكون أجھزة التسریب مصنوعة من 
 (DEHP)إثیلإلكسیل) -2فتاالت (-كلورید متعدد الفینیل یحتوي على بیس •
 (TOTM)تریمیلیتات -یحتوي على تریوكتیل DEHPكلورید متعدد الفینیل خاٍل من  •
 بولیبروبیلین  •
 كلورید متعدد الفینیل من البولي إیثیلین  •
 بولي یوریثین  •

أو النایلون.  (PVDF)ال ینبغي استعمال فالتر من البولیفینیلدین فلوراید 

 التخلّص 
یجب التخلّص من أّي دواء أو مخلّفات غیر مستعملة وفقًا للشروط المحلیّة.  

THIS MEDICAMENT 
Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is 
dangerous for you.  
Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the 
pharmacist who sold the medicament.  

• The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
• Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
• Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
• Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers, 
Union of Arab Pharmacists. 

 ان ھذا الدواء
 مستحضر یوثر على صحتك واستھالكـھ خالفا للتعلیمات یعرضك للخطر.  

 اتبع بدقة وصفـة الطبیب وطریقـة االستعمال المنصوص علیھا وتعلیمات الصیدلي الذي صرفھا لك.
الطبیب والصیدلي ھما الخبیران في الدواء وفي نفعھ وضرره.   •
ال تقطع مدة العالج المحددة لك من تلقاء نفسك.   •
 ال تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبیب.   •
 ال تترك االدویة في متناول االطفال.  •

مجلس وزراء الصحـة العرب  
بواتحاد الصیادلـــة العر  
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	 إذا كنت تعاني من أيّ مشاكل في فمك أو أسنانك مثل ضعف صحّة الأسنان أو مرض في اللثة أو إذا كنت تنوي قلع ضرس وبخاصة إذا عولجت سابقًا بثنائي الفوسفونات (يُستعمل لعلاج اضطرابات العظام أو لمنع حصولها). أفيد عن تأثير جانبيّ يُسمّى تنخّر العظم (تلف العظام في...
	 إذا كنت تعاني من أيّ مشاكل في فمك أو أسنانك مثل ضعف صحّة الأسنان أو مرض في اللثة أو إذا كنت تنوي قلع ضرس وبخاصة إذا عولجت سابقًا بثنائي الفوسفونات (يُستعمل لعلاج اضطرابات العظام أو لمنع حصولها). أفيد عن تأثير جانبيّ يُسمّى تنخّر العظم (تلف العظام في...
	 إذا كنت تعاني من أيّ مشاكل في فمك أو أسنانك مثل ضعف صحّة الأسنان أو مرض في اللثة أو إذا كنت تنوي قلع ضرس وبخاصة إذا عولجت سابقًا بثنائي الفوسفونات (يُستعمل لعلاج اضطرابات العظام أو لمنع حصولها). أفيد عن تأثير جانبيّ يُسمّى تنخّر العظم (تلف العظام في...
	 إذا كنت مصابًا بأمراض تكون فيها أمعاؤك ملتهبة، مثل التهاب جزء من جدار الأمعاء (يُسمّى أيضًا "التهاب الرتج") أو قرحة المعدة أو التهاب القولون. هذا لأنّ زالتراب قد يزيد خطر حصول ثقوب في جدار الأمعاء. في حال حصل هذا معك، سوف يوقف طبيبك علاجك بزالتراب.
	 إذا كنت مصابًا بأمراض تكون فيها أمعاؤك ملتهبة، مثل التهاب جزء من جدار الأمعاء (يُسمّى أيضًا "التهاب الرتج") أو قرحة المعدة أو التهاب القولون. هذا لأنّ زالتراب قد يزيد خطر حصول ثقوب في جدار الأمعاء. في حال حصل هذا معك، سوف يوقف طبيبك علاجك بزالتراب.
	 إذا كنت مصابًا بأمراض تكون فيها أمعاؤك ملتهبة، مثل التهاب جزء من جدار الأمعاء (يُسمّى أيضًا "التهاب الرتج") أو قرحة المعدة أو التهاب القولون. هذا لأنّ زالتراب قد يزيد خطر حصول ثقوب في جدار الأمعاء. في حال حصل هذا معك، سوف يوقف طبيبك علاجك بزالتراب.
	 إذا كان في داخل جسمك وصلات أو ممرات غير طبيعيّة تشبه الأنابيب بين أعضاء داخليّة والجلد أو أنسجة أخرى (يُسمّى هذا أيضًا بـ"الناسور"). إذا حصل هذا معك في خلال مدّة العلاج، سوف يوقف طبيبك العلاج بزالتراب.
	 إذا كان ضغط دمك مرتفعًا. قد يرفع زالتراب ضغط الدم (راجع القسم 4) وسوف يحتاج طبيبك إلى مراقبة ضغط دمك وقد يعدّل جرعة أدوية ضغط الدم أو جرعة زالتراب. لذلك من المهمّ أيضًا أن تُعلم طبيبك أو الصيدليّ أو الممرّضة إذا كنت تعاني من مشاكل أخرى في القلب بما ...
	 إذا كان لديك حاليًا أو أصبت بتمدد الأوعية الدمويّة (توسّع وضعف جدار وعاء دموي) أو تمزّق في جدار وعاء دموي.
	 إذا كنت تصاب بضيق نفس (ضيق تنفّس) عندما تُجهد نفسك أو عندما تتمدّد أو بتعب شديد أو بتورّم في الساق مما يمكن أن يدلّ على فشل القلب.
	 إذا أصبت بعوارض تخثّر الدم (راجع القسم 4). قد تتغيّر إشارات تخثّر الدم حسب مكان ظهورها (مثلاً في الرئتين أو الساق أو القلب أو الدماغ) ولكن قد تتضمّن عوارض مثل ألم الصدر أو السعال أو ضيق النفس أو صعوبة التنفّس. قد تتضمّن علامات أخرى تورّم إحدى الساقي...
	 إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى (بروتين في البول)، بما أنّ طبيبك سيراقب وظيفتك الكلويّة وقد يحتاج إلى ضبط جرعة زالتراب التي تأخذها.
	 إذا كان عدد كريات الدم البيضاء لديك منخفضًا جدًّا. قد يقلّل زالتراب عدد كريات الدم البيضاء لديك وسوف يراقب طبيبك عدد كريات الدم البيضاء لديك وقد يعطيك أدوية إضافيّة لزيادته. وإذا كان عدد كريات الدم البيضاء لديك منخفضًا، قد يقرّر طبيبك تأخير علاجك.
	 إذا كنت تعاني من إسهال حاد أو طويل الأمد أو من غثيان أو من تقيّؤ – قد تسبّب هذه الحالات فقدانًا حادًا لسوائل الجسم (يُسمّى "التجفاف").  قد يحتاج طبيبك إلى علاجك بأدوية أخرى و/أو سوائل تُحقن عن طريق الوريد.
	 إذا سبق لك أن أُصبت بأيّ حساسيّات – يمكن حصول ارتكاسات تحسسيّة خطيرة في خلال العلاج بزالتراب (راجع القسم 4). قد يُضطر طبيبك إلى علاج الارتكاس التحسسي أو إيقاف علاجك بزالتراب.
	 إذا خضعت لقلع ضرس أو لأيّ شكل من الجراحة في خلال الأسابيع الأربعة الماضية، أو كنت ستخضع لعمليّة أو لإجراء في الأسنان أو لإجراء طبّي أو لم يلتئم جرحك بعد الجراحة. سوف يوقف طبيبك العلاج مؤقّتًا قبل الجراحة وبعدها.
	 إذا خضعت لقلع ضرس أو لأيّ شكل من الجراحة في خلال الأسابيع الأربعة الماضية، أو كنت ستخضع لعمليّة أو لإجراء في الأسنان أو لإجراء طبّي أو لم يلتئم جرحك بعد الجراحة. سوف يوقف طبيبك العلاج مؤقّتًا قبل الجراحة وبعدها.
	 إذا خضعت لقلع ضرس أو لأيّ شكل من الجراحة في خلال الأسابيع الأربعة الماضية، أو كنت ستخضع لعمليّة أو لإجراء في الأسنان أو لإجراء طبّي أو لم يلتئم جرحك بعد الجراحة. سوف يوقف طبيبك العلاج مؤقّتًا قبل الجراحة وبعدها.
	 إذا تعرّضت لنوبات صرع. وإذا واجهت تغييرات في بصرك أو تشوّشًا، قد يوقف طبيبك علاجك بزالتراب.
	 إذا كنت في الخامسة والستين من العمر أو أكثر وكنت تعاني من الإسهال أو الدوار أو الضعف أو فقدان الوزن أو فقدان حاد لسوائل الجسم (يُسمّى "تجفاف"). يجب أن يراقبك طبيبك مراقبة دقيقة.
	  إذا كان مستوى نشاطاتك اليوميّة محدودًا أو إذا ساء مع العلاج. يجب أن يراقبك طبيبك مراقبة دقيقة.
	إذا كانت إحدى الحالات أعلاه تنطبق عليك (أو لم تكن متأكّدًا)، تحدّث إلى الطبيب أو الصيدليّ أو الممرّضة قبل أن تُعطى زالتراب وفي خلال علاجك.
	في خلال العلاج، سوف يُجري طبيبك عددًا من الفحوصات ليراقب وظيفة جسمك وكيف يعمل الدواء. قد تتضمّن الفحوصات فحوصات دم وبول و/أو تصويرًا بالأشعّة السينيّة أو تقنيّات أخرى من المسح الضوئي و/أو فحوصات أخرى.
	يُعطى زالتراب عبر التقطير (التسريب) في أحد أوردتك ("عن طريق الحقن الوريدي") لمعالجة السرطانات المتقدّمة في القولون أو المستقيم. لا ينبغي حقن زالتراب في العين لأنّه قد يؤذيها بشدّة.
	الأطفال والمراهقون
	لا يُعطى هذا الدواء للأطفال أو المراهقين ما دون 18 عامًا بسبب عدم إقامة البرهان على سلامة استعمال زالتراب ومنفعته لدى الأطفال والمراهقين.
	أدوية أخرى وزالتراب
	أعلم الطبيب أو الصيدلي أو الممرّضة إذا كنت تأخذ حاليًا أو أخذت مؤخّرًا أو قد تأخذ أيّ أدوية أخرى بما فيها الأدوية التي تحصل عاليها بدون وصفة طبيّة أو الأدوية العشبيّة.
	أعلم الطبيب أو الصيدلي أو الممرّضة إذا كنت تأخذ حاليًا أو أخذت مؤخّرًا أو قد تأخذ أيّ أدوية أخرى بما فيها الأدوية التي تحصل عاليها بدون وصفة طبيّة أو الأدوية العشبيّة.
	أعلم الطبيب أو الصيدلي أو الممرّضة إذا كنت تأخذ حاليًا أو أخذت مؤخّرًا أو قد تأخذ أيّ أدوية أخرى بما فيها الأدوية التي تحصل عاليها بدون وصفة طبيّة أو الأدوية العشبيّة.
	الحمل والإرضاع والخصوبة
	لا ينبغي بك استعمال زالتراب في خلال فترة الحمل إلاّ إذا قررت أنتِ وطبيبكِ أن المنفعة لك أكبر من أيّ خطر محتمل عليك أو على جنينك.
	إذا كنت امرأة في سنّ الإنجاب يجب عليك استعمال وسيلة منع حمل فعّالة (راجعي فقرة "منع الحمل" أدناه للحصول على تفاصيل حول وسائل منع الحمل لدى الذكور والإناث). قد يؤذي هذا الدواء جنينك بما أنّه قد يمنع تكوّن أوعية دمويّة جديدة.
	تحدّثي إلى طبيبك قبل أن تتلقّي هذا الدواء إذا كنتِ تُرضِعين هذا لأنّه من غير المعروف إذا كان هذا الدواء يمرّ إلى حليب الثدي.
	قد يؤثّر زالتراب على الخصوبة لدى الرجال والنساء. يجب استشارة طبيبك إذا كنت تنويين أو كنت تنوي الإنجاب.
	منع الحمل
	يجب على الرجال والنساء القادرين على الإنجاب استعمال وسيلة منع حمل فعّالة:
	 في خلال العلاج بزالتراب
	 ولمدّة 6 أشهر على الأقلّ بعد الجرعة الأخيرة من العلاج.
	قيادة السيّارات واستعمال الآلات
	قد تُصاب بتأثيرات جانبيّة قد تؤثّر على بصرك أو تركيزك أو قدرتك على التفاعل. في حال حصول هذا، لا تقد سيّارة ولا تستعمل أيّ أدوات أو آلات.
	3. كيف يُعطى زالتراب
	4. التأثيرات الجانبيّة المحتملة
	 توسّع وضعف جدار وعاء دموي أو تمزّق في جدار وعاء دموي (تمدّد الأوعية وتسلّخ الأوعية).

	5. كيف يُحفظ زالتراب
	6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى




