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אלטרומבופג
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:חשובה אזהרה

 תרופות עם אלטרומבופג נוטל ואתה) בכבד לפגוע שעלול מתמשך ויראלי זיהום( כרוניתC  כבד דלקת לך יש אם
 סיכון יש), ועוד ריבספירה, רבטול, קופגוס( וריבאווירין) ועוד פגינטרון, פגינטרפרון( אינטרפרון הנקראותC  להפטיטיס

 או העור של הצהבה: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. לכבד חמור נזק שתפתח מוגבר
.בלבול או הקיבה באזור נפיחות, הקיבה של העליון הימני בחלק כאב, יתר עייפות, כהה שתן, העיניים

 הטיפול ובמהלך לפני מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לאלטרומבופג שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי שלך

 טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל באלטרומבופג

(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך

)/ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs
http://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.

.אלטרומבופג בנטילת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 במבוגרים לדימום הסיכון את להפחית כדי) הדם לקרישת המסייעים תאים( הטסיות מספר להגדלת משמש אלטרומבופג
 או חריגות לחבלות לגרום שעלול מתמשך מצב(ITP;  כרונית חיסונית מטרומבוציטופניה הסובלים ומעלה שנה מגיל וילדים
 לרבות, אחרים בטיפולים בהם לטפל ניתן לא או נעזרו ושלא) בדם דם טסיות של חריג באופן נמוך מספר עקב דימום

 מסוג כבד מדלקת הסובלים אנשים אצל הטסיות מספר להגדלת גם משמשת אלטרומבופג. הטחול להסרת ניתוח או תרופות
C)ועוד פגינטרון, פגינטרון( באינטרפרון בטיפול ולהמשיך להתחיל יכולים שהם כך) בכבד לפגוע שעלול ויראלי זיהום (

באפלסטי לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב גם משמש אלטרומבופג). רבטול( וריבאווירין
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 לטיפול גם משמש הוא. ומעלה שנתיים מגיל וילדים במבוגרים) חדשים דם תאי מספיק מייצר אינו הגוף בו מצב( אנמיה
 כדי מספיק הטסיות מספר להגדלת משמשEltrombopag . אחרות בתרופות נעזרו שלא מבוגרים אצל אפלסטית באנמיה
 אצל וריבאווירין באינטרפרון טיפול לאפשר כדי או, אפלסטית אנמיה אוITP  עם אנשים אצל לדימום הסיכון את להפחית
 באלטרומבופג להשתמש אין. נורמלית רמה הטסיות מספר להגדלת משמש אינו הוא, זאת עםC.  הפטיטיס עם אנשים
. אפלסטית אנמיה אוC  הפטיטיסITP,  שאינם מצבים עקב דם טסיות של נמוך מספר להם שיש באנשים לטיפול

 במח לתאים שגורם בכך עובד זה. לטרומבופואטין לקולטן אגוניסטים הנקראות תרופות בקבוצת נמצא אלטרומבופג
.דם טסיות יותר לייצר העצם

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

, ריקה בטן על ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה) נוזל( פומי לתרחיף וכאבקה כטבליה מגיע אלטרומבופג
 על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך אלטרומבופג קח. האכילה לאחר שעתיים או לפני אחת שעה לפחות
 לפי בדיוק אלטרומבופג קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית

.הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות

, חלב מוצרי כגון, סידן הרבה המכילים מזונות שותה או אוכל שאתה אחרי שעות4  או לפני שעתיים לפחות אלטרומבופג קח
 וטופו; קולארד וירקות תרד כגון עליים ירוקים ירקות; צדפות; פֹורלֶ; ולחמים שועל שיבולת, דגנים, בסידן מועשרים מיצים
 אלטרומבופג ליטול מועיל שתמצא יתכן. סידן הרבה מכיל מזון אם בטוח אינך אם שלך הרופא את שאל. אחרים סויה ומוצרי
.שלך הערות שעות ברוב אלו מזונות לאכול שתוכל כך, שלך היום לסוף או לתחילת קרוב

.נוזלים או מזון לתוך אותם ולערבב אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין. בשלמותן הטבליות את לבלוע יש

 אלו הוראות. לתרופה המצורפות היצרן של השימוש הוראות את בעיון קרא, פה לתרחיף האבקה את נוטל אתה אם
 האבקה את לערבב אין. השימוש לפני קרים או קרים מים עם האבקה את ערבבו. המינון את ולמדוד להכין כיצד מתארות

 את השלך, נוזל נשאר אם או דקות30  תוך נלקח לא זה אם. המנה את לבלוע יש ההכנה לאחר מיד. חמים מים עם
).לכיור אותה לשפוך אין( לפח התערובת

 לרופא התקשר. וסבון במים מיד אותה שטף, שלך העור על האבקה את נשפך אם. שלך בעור לגעת לאבקה תאפשר אל
.כלשהן שאלות לך יש אם או עורית תגובה לך יש אם שלך

, הטיפול בתחילת. לתרופה לתגובתך בהתאם המינון את ויתאים אלטרומבופג של נמוך במינון יתחיל כנראה שלך הרופא
 הטסיות רמת אם שלך המינון את להגדיל עשוי שלך הרופא. בשבוע פעם הטסיות רמת לבדיקת דם בדיקת יזמין שלך הרופא
 אלטרומבופג לך לתת לא או המינון את להפחית עשוי שלך הרופא, מדי גבוהה שלך הטסיות רמת אם. מדי נמוכה שלך

 הטסיות רמת, עבורך שעובד האלטרומבופג מינון את מצא שלך והרופא מה זמן נמשך שלך שהטיפול לאחר. מה זמן למשך
 נטילת הפסקת לאחר לפחות שבועות4  במשך שבוע מדי גם תיבדק שלך הטסיות רמת. יותר נמוכה בתדירות תיבדק שלך

.האלטרומבופג

 את להפחית עשוי שלך הרופא. אלטרומבופג עם יחד במצבך לטיפול אחרות תרופות שתקבל ייתכן, כרוניITP  לך יש אם
.עבורך טוב עובד אלטרומבופג אם הללו התרופות מינון
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, מה זמן במשך אלטרומבופג שנטלת לאחר מספיק עולה לא שלך הטסיות רמת אם. כולם עבור עובד לא אלטרומבופג
.אלטרומבופג לקחת להפסיק לך לומר עשוי שלך הרופא

 תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם אלטרומבופג לקחת המשך. אותו ירפא לא אך במצבך לשלוט לעזור עשוי אלטרומבופג
.שלך הרופא עם לדבר מבלי אלטרומבופג ליטול

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אלטרומבופג נטילת לפני
. אלטרומבופג בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לאלטרובופאג אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון) דם מדללי( קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

;bosentan )Tracleer( ;(כולסטרול להורדת תרופות )סטטינים (כגון  atorvastatin ,Lipitor)ב -
,fluvastatin )Lescol(, pitavastatin )Livalo, Zypitamag(, pravastatin )Pravachol(, rosuvastatin )Crestor( ,(Caduet

ב, זטיה( אזטימיבVytorin( - ;simvastatin )Zocor, Flolopid, in ו

;glyburide )Diabeta, Glynase(; imatinib )Gleevec( ;(Vytorin-אירינוטקאן  ;(Camptosar, Onivyde)אולמסארטן )
; מיטוקסנטרון); אחרים(methotrexate ,Rasuvo, Trexall (Tykerb);  לאפטיניב); בטריבנזור, באזור, בניקר

Rifamate, Rifater(; sulfasalazine repaglinide )Prandin(: rifampin )Rimactane, Rifadin, in)אזולפידין ;(
 יצטרך שלך שהרופא ייתכן-Exforge). ב-Entresto, ב-Byvalson, ב(Valsartan- ,Diovan ו(Hycamtin),  טופוטקן
 גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות

 שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, אלטרומבופג עם אינטראקציה לקיים הן
.זו ברשימה מופיעות

 או ויטמינים תוספי או(Maalox, Mylanta, Tums)  מגנזיום או אלומיניום, סידן המכילים חומצה סותרי נוטל אתה אם
.נטילתם לאחר שעות4  או לפני שעתיים אלטרומבופג קח, סלניום או אבץ, ברזל, סידן המכילים מינרלים

 פעם אי לך היה או לך יש ואם) קוריאני או טייוואני, יפני, סיני( אסיאתי מזרח ממוצא אתה אם שלך לרופא ספר
 שתפתח הסיכון את שמגביר מצב כל, דם קרישי), ראייה לבעיות לגרום שעלולה העין עדשת של עכירות( קטרקט
. כבד מחלת או), לסרטן להוביל שעלולה דם הפרעת(MDS;  מיאלודיספלסטית תסמונת, דימום בעיות, דם קריש
.הטחול להסרת ניתוח עברת אם שלך לרופא גם ספר

. באלטרומבופג הטיפול במהלך להריון להיכנס אסור. להריון להיכנס מתכננת או, בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 להריון נכנסת אם. שלך האחרונה המנה לאחר ימים7  ובמשך טיפול מקבל שאתה בזמן יעיל מניעה באמצעי השתמש

.שלך לרופא התקשר, אלטרומבופג נטילת בזמן

.אלטרומבופג נוטל שאתה בזמן להניק אסור. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

 כדי ניתן אלטרומבופג. באלטרומבופג שלך הטיפול במהלך ולדימום לפציעה לגרום שעלולות מפעילויות להימנע המשך
.דימום שייתכן סיכון קיים עדיין אך, חמור דימום שתחווה הסיכון את להפחית

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא
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?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 אין. שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג
.אחד ביום אלטרומבופג של אחת ממנה יותר ליטול

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול אלטרומבופג
:חולף לא

גב כאב

עוויתות או שרירים כאבי

ראֹׁש ּכאְבֵ

גוף וכאבי צמרמורות, עייפות, שיעול, גרון כאב, ראש כאב, חום כגון שפעת תסמיני

חּולׁשהָ

קיצונית עייפות

מופחת תיאבון

בגרון או בפה נפיחות או כאב

שיער איבוד

פריחה

העור בצבע שינויים

צריבה או גירוד, בעור עקצוץ

התחתונות הרגליים או הרגליים, הקרסוליים של נפיחות

)ילדים אצל( שיניים כאב

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

אחת ברגל אדמומיות או חום, רגישות, כאב, נפיחות

עמוקה בנשימה כאבים, מהירה נשימה, מהיר דופק, דם שיעול, נשימה קוצר

סחרחורת, קרה בזיעה התפרצות, בבטן או בלסת, בצוואר, בגב, בזרועות, בחזה כאבים

 ראייה בעיות, פתאומי ראש כאב, הרגל או היד, הפנים של תחושה חוסר או פתאומית חולשה, קשה או איטי דיבור
בהליכה פתאומי קושי, פתאומיות

שלשולים, הקאות, בחילות, בטן כאבי

אחרים בראייה שינויים או מטושטשת, עכורה ראייה

.התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול אלטרומבופג
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 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 והרחק החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 חומר המכילה קטנה חבילה( ייבוש חומרי חבילת עם הגיעה שלך התרופה אם). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי
.אותה לבלוע לא הקפד אך בבקבוק החבילה את השאר), יבשה התרופה על לשמור כדי לחות הסופג

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

פריחה

הלב פעימות את האט

יתר עייפות

?אחר מידע לדעת צריך

.באלטרומבופג הטיפול ובמהלך לפני עיניים בדיקת יזמין שלך הרופא

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 מוצר כל גם כמו, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
.אחרים תזונתיים או מינרלים, ויטמינים כגון
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, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. תזונה תוספי
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב

רנד שמות

®פרומקטה

15/02/2019-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים
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