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ארלוטיניב
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?זו תרופה נרשמה האם היי

 לתאים שמאותת תקין לא חלבון של פעולתו חסימת ידי על פועל זה. קינאז מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 שהתפשט הלבלב בסרטן לטיפולErlotinib . סרטניים תאים התפשטות את לעצור או להאט עוזר זה. להתרבות סרטניים
 בסוגים לטיפול  משמש( גמציטאבין )]Gemzar[בניתוח בו לטפל ניתן ולא בגוף אחרים לחלקים או סמוכות לרקמות
 טופלו שכבר בחולים בגוף אחרים לחלקים או סמוכות לרקמות שהתפשט קטנים לא תאים ריאות סרטן של מסוימים

Erlotinib נוספת תרופה עם בשילוב גם משמש ארלוטיניב. השתפרו ולא אחרת אחת כימותרפית בתרופה לפחות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 לאחר שעתיים או לפני אחת שעה לפחות, ביום פעם ריקה בטן על כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע.
, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך ארלוטיניב קח. חטיף או ארוחה אכילת
 פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק ארלוטיניב קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש
Erlotinib שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו

 עבורך התרופה של היעילות במידת תלוי זה. הטיפול במהלך שלך הארלוטיניב מינון את להפחית עשוי שלך הרופא
 אם גם ארלוטיניב ליטול המשך. הטיפול במהלך מרגיש אתה איך על שלך הרופא עם שוחח. חווה שאתה הלוואי ובתופעות

.שלך הרופא עם לדבר מבלי ארלוטיניב ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,ארלוטיניב נטילת לפני
. ארלוטיניב בטבליות מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל, לארלוטיניב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש

. לקחת מתכוון או לוקח אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי )bevacizumab )Avastin; כגון אנגיוגנזה מעכבי: מהבאים אחד כל להזכיר הקפד
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( פוסאקונאזול), ניזורל( קטוקונאזול), ספורנוקס( איטראקונאזול כגון מסוימים אנטי-פטרייתיים חומרים); קומדין( וורפרין
Cipro, Proquin); (XR  ציפרלקס(Tegretol);  קרבמזפין(Vfend); )Victrelis( boceprevir;  וווריקונזול) נוקספיל

כגוןHIV  פרוטאז מעכביconivaptan )Vaprisol( ;(Biaxin);  קלריתרמיצין

/ritonavir )Kaletra(, nelfinavir )Viracept(, ritonavir )Norvir( 
atazanavir )Reyataz(, indinavir )Crixivan(, lopinavirו ;saquinavir )Fortovase, Invirase(-כגון חוסמים2ח

cimetidine )Tagamet(, famotidine )Pepcid(, nizatidine )Axid( ו ;ranitidine )Zantac(-כגון לאקנה תרופות 
 תרופותVersed(: nefazodone( midazolam; ); אחריםBenzamycin, - בBenzaClin, - ב-Epiduo, ב( פרוקסיד בנזואיל
 סטרואידים(Aleve, Naprosyn);  ונפרוקסן) מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDs)  סטרואידיות לא דלקת נוגדות

); סולפוטון, לומינל( פנוברביטל); דלתזון( ופרדניזון) מדרול( מתילפרדניזולון), דקסון, דקרון( דקסמתזון כגון הפה דרך
 אומפרזול )Nexium(, Lansoprazole )Prevacid( esomeprazole, כגון פרוטון משאבת מעכבי); דילנטין( פניטואין

pantoprazole )Protonix( ,(Prilosec)ו

;rabeprazole )AcipHex(; rifabutin )Mycobutin(; rifampin )Rifadin, Rimactane(-מסוג תרופות; ריפאפנטין 
 טריפלונומיד-)Abraxane, Taxol(; telithromycin )Ketek( paclitaxel; ו )docetaxel )Taxotere כגון לסרטן טקסאן

;(Aubagio)ו troleandomycin )TAO(-)או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). ב"בארה זמין לא 
 לכן, ארלוטיניב עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח

.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו

.ארלוטיניב נטילת לאחר שעות מספר או לפני שעות מספר אותם קח, חומצה סותרי נוטל אתה אם

wort. ון'ג סנט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

 של בגלים המשתמש בסרטן טיפול( קרינה או כימותרפי בטיפול לאחרונה טופלת או מטופל אתה אם שלך לרופא ספר
 או ריאות במחלת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא גם ספר). סרטניים תאים להרוג כדי גבוהה אנרגיה חלקיקי

 מחלת או), דלקתיים להיות ועלולים הגס במעי נוצרים תקינים לא כיסים שבו מצב( מפרקים מחלת, קיבה כיבי, זיהום
.כליות או כבד

 ולפחות ארלוטיניב נוטל שאתה בזמן להריון להיכנס אסור. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 אתה אם. להשתמש תוכל בהן הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח. שלך האחרונה המנה לאחר אחד חודש
.לעובר להזיק עלול ארלוטיניב. מיד שלך לרופא התקשר, להריון נכנס

.הסופית המנה לאחר שבועיים ועד בארלוטיניב הטיפול במהלך להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

.ארלוטיניב נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

.זו תרופה של היעילות את להפחית עשוי סיגריות עישון. טבק במוצרי משתמש אתה אם שלך לרופא ספר

 בחרו. הגנה וקרם שמש משקפי, אחר מגן ביגוד, כובע וללבוש השמש לאור ממושכת או מיותרת מחשיפה להימנע לתכנן
 השמש לאור חשיפה. חמצני דו טיטניום או אבץ תחמוצת ומכיל15  לפחות של(SPF)  הגנה מקדם בעל הגנה בקרם

.בארלוטיניב הטיפול במהלך פריחה שתפתח הסיכון את מגבירה

 ללא עדין לחות בקרם השתמשו, העור על להגן כדי. אחרות עור ולבעיות לפריחה לגרום עלול ארלוטיניב כי לדעת עליך
.עדין ניקוי תכשיר עם קוסמטיקה מוצרי והסר עדין סבון עם העור את שטפו, אלכוהול

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.זו תרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ ושתיית אשכוליות מאכילת הימנע
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 סוכר ללא ספורט משקה כמו נוזל של קטנות לגימות שתו, ארלוטיניב ידי על להיגרם שעלולים שלשולים למנוע כדי
.חריפים ממזונות והימנעו וטוסט קרקרים כמו עדינים מזונות אכלו, היום במהלך קרובות לעיתים

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. למחרת שלך הקבועה בשעה הבאה המנה את קח

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

ׁשלִׁשּול

תיאבון אובדן

בחילה

הקֲָאָה

צרַבֶתֶ

גזַ

עצירות

בפה פצעים

במשקל ירידה

קיצונית עייפות

ראֹׁש ּכאְבֵ

שרירים או עצמות כאבי

דּכִָאֹון

חרֲדָהָ

הרגליים או הידיים של עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים של נפיחות

העור של כהה

שיער איבוד

והציפורניים השיער במראה שינויים

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא

)בגב או העליון בחזה, בפנים העור על להשפיע ועלולה אקנה כמו להיראות עשויה( פריחה

סדוק או יבש, קילוף, שלפוחיות מעורר עור

העור של צריבה או רגישות, גירוד
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נשימה קוצר

להְׁשִתְעַלֵ

צמרמורת או חום

העפעף של הפנימי בחלק ריסים צמיחת

חזקים בטן כאבי

מגורות או דומעות, כואבות, אדומות, יבשות עיניים

מטושטשת ראייה

לאור בעיניים רגישות

בחזה לחץ או כאב

העליון בגב או בצוואר, בזרועות כאב

דופק או סדיר לא, מהיר דופק

קשה או איטי דיבור

עילפון או סחרחורת

רגל או יד של תחושה חוסר או חולשה

חריגים דימום או חבורות

מדממת או וזפתית שחורה צואה

קפה שאריות כמו שנראות או מדממות הקאות

שקועות עיניים

יבש פה

שתן במתן ירידה

כהה שתן

צהוב או חיוור עור

אחת ברגל נפיחות או רגישות, כאב, חום, אדמומיות

Erlotinib 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)

)/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

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק
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. 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

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
ׁשלִׁשּול

פריחה

?אחר מידע לדעת צריך

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לארלוטיניב שלך הגוף תגובת

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

 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

®טרסבה

15/03/2017-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד
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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

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

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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