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אפירוביצין
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:חשובה אזהרה

 האחות או הרופא. נזק או חמור לגירוי ולגרום הסובבת הרקמה לתוך לדלוף עלול זה, זאת עם. בווריד רק להינתן צריך.
: שלך לרופא מיד התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. זו תגובה עבור שלך הניהול אתר אחר יעקוב שלך
Epirubicin התרופה הוזרק שבו במקום פצעים או שלפוחיות, נפיחות, אדמומיות, גירוד, כאב

 לך שאסור לך לומר עשוי שלך הרופא). דם לשאוב הלב יכולת את למדוד כדי קול בגלי המשתמשת בדיקה( לב ואקו.
 אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר. ירדה דם לשאוב שלך הלב שיכולת מראות הבדיקות אם זו תרופה לקבל
 פעם אי קיבלת או נוטל אתה אם ולרוקח לרופא ספר. החזה לאזור) רנטגן( בהקרנות טיפול או לב מחלת של סוג פעם

), אידמיצין( אידרוביצין), דוקסיל( דוקסורוביצין), סרובידין( דאונורוביצין כגון לסרטן מסוימות כימותרפיות תרופות
 מהתסמינים אחד חווה אתה אם). הרצפטין( טרסטוזומאב או), ציטוקסן( ציקלופוספאמיד), נובנטרון( מיטוקסנטרון

 הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים של נפיחות; נשימה קשיי; נשימה קוצר: מיד לרופא התקשר, הבאים
 לגרום  עלול ;ECG(הלב של החשמלית הפעילות את המתעדת בדיקה )דופק או סדיר לא, מהיר דופק או; התחתונות

 שלך הרופא. הטיפול סיום לאחר שנים עד חודשים או הטיפול במהלך עת בכל חיים מסכנות או חמורות לב לבעיות
. אפירוביצין בבטחה לקבל שתוכל כדי טוב מספיק עובד שלך הלב אם לראות כדי הטיפול ובמהלך לפני בדיקות יזמין

Epirubicin אלקטרוקרדיוגרמה לכלול עשויות אלו בדיקות

 במינונים ניתן הוא כאשר במיוחד), הלבנים הדם תאי של סרטן( לוקמיה לפתח שלך הסיכון את להגביר עשוי.
Epirubicin אחרות מסוימות כימותרפיות תרופות עם יחד או גבוהים

 את להגביר ועלול מסוימים לתסמינים לגרום עלול זה. שלך העצם במח הדם תאי במספר חמורה לירידה לגרום יכול.
, גרון כאב, חום: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. דימום או חמור זיהום שתפתח הסיכון
Epirubicin חריגות חבורות או דימום; זיהום של אחרים סימנים או, וגודש מתמשך שיעול

Epirubicin כימותרפיות בתרופות בשימוש ניסיון עם רופא בפיקוח רק להינתן צריך.

.אפירוביצין בקבלת ים/הסיכון על שלך הרופא עם שוחח
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?זו תרופה נרשמה האם היי

 בגוף סרטניים תאים של הצמיחה של עצירה או האטה ידי על פועל זה. אנתרציקלינים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 הגידול להסרת ניתוח שעברו בחולים השד בסרטן לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב משמשEpirubicin . שלך

Epirubicin

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

. אחרות כימותרפיות תרופות עם יחד רפואי במתקן אחות או רופא ידי על) לווריד( לווריד להזרקה) נוזל( כתמיסה מגיע.
 מחזורי שישה למשך ימים28  כל-8) ו1  בימים( פעמיים להזריק או טיפול מחזורי6  למשך יום-21 ל אחת להזריק ניתן

Epirubicin טיפול

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אפירוביצין הזרקת קבלת לפני
 דאונורוביצין, לאפירוביצין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

,Doxorubicin )Doxil(, Idarubicin )Idamycin( ,(Cerubidine, DaunoXome)אחד כל או, אחרת תרופה כל 
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. אפירוביצין בהזרקת מהמרכיבים

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 סידן תעלות חוסמי: מהבאים אחד וכל החשובה האזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

(DynaCirc),  איסרדיפין), פלנדיל( פלודיפין), ועוד טיאזאק, דילאקור, קרדיזם( דילטיזם), נורבסק( אמלודיפין כגון
וnifedipine )Adalat, Procardia(, nimodipine )Nimotop(, nisoldipine )Sular( ,(Cardene) . ניקרדיפין

;verapamil )Calan, Isoptin, Verelan(-כגון מסוימות כימותרפיות תרופות docetaxel )Taxotere( או

;paclitaxel )Abraxane, Onxol( סימטידין או  .(Tagamet)של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 
 עם אינטראקציה לקיים גם עשויות אחרות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות

,אפירוביצין

.כליות או כבד ממחלת סבלת או סבלת אם או בקרינה טיפול בעבר קיבלת אם שלך לרופא ספר

 אצל הזרע ייצור את להפסיק ועלול בנשים) מחזור( התקין החודשי למחזור להפריע עלול שאפירוביצין לדעת עליך
. להריון אחר מישהו להכניס יכול לא שאתה או להריון להיכנס יכול לא שאתה להניח צריך לא אתה, זאת עם. גברים
 להניק או להריון להיכנס אסור. זו תרופה לקבל מתחילות שהן לפני לרופאיהן לספר צריכות מניקות או בהריון נשים
 עם שוחח. שלך לרופא התקשר, אפירוביצין קבלת בזמן להריון נכנסת אם. אפירוביצין הזרקת מקבל שאתה בזמן

.לעובר להזיק עלולEpirubicin . שלך הטיפול במהלך לשימוש הריון למניעת שיטות על שלך הרופא

.שלך הרופא עם לדבר מבלי חיסונים לך אין

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם
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.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

בחילה

הקֲָאָה

ובגרון בפה פצעים

בטן כאב

ׁשלִׁשּול

משקל או תיאבון אובדן

חריגים חולשה או עייפות

שיער איבוד

חום גלי

)המנה לאחר יומיים עד1  במשך( בשתן אדום צבע שינוי

אדומות או כואבות עיניים

עין כאב

הציפורניים או העור של כהה

 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

חיוור עור

התִעלַפְּות

סחְרַחֹורתֶ

פריחה

כוורות

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

Epirubicin התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

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

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

ובגרון בפה פצעים

זיהום של אחרים סימנים או צמרמורות, גרון כאב, חום

חריגות חבורות או דימום

וזפתית שחורה צואה

בצואה אדום דם

מדממת הקאה

קפה שאריות כמו שנראה הקיא חומר

?אחר מידע לדעת צריך

 שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לאפירוביצין

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

רנד שמות

®אלנס

15/03/2012-  לאחרונה מתוקן

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

/a603003.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


,14/4/2216:31MedlinePlusתרופות על מידעEpirubicin: 

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד

/a603003.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov5/5

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

