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Etanercept הזרקת
set) ner' a(et  בתור מבוטא

:חשובה אזהרה

 כולל, חמור זיהום שתקבל הסיכון את ולהגביר בזיהום להילחם יכולתך את להפחית עשויetanercept  בזריקת שימוש
 בבית אלו בזיהומים לטפל צורך שיהיה ייתכן. הגוף בכל המתפשטים חמורים פטרייתיים או חיידקיים, נגיפיים זיהומים

 לך שיש חושב אתה אם או זיהום של סוג כל קרובות לעתים מקבל אתה אם שלך לרופא ספר. למוות לגרום ועלולים חולים
) קור כוויות כגון( והולכים שבאים זיהומים), פצעים או פתוחים חתכים כגון( קלים זיהומים כולל זה. עכשיו זיהום של סוג כל

(HIV),  אנושי חיסוני כשל וירוס, מסוכרת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא גם ספר. חולפים שלא כרוניים וזיהומים
 אתה אם שלך לרופא לספר גם עליך. שלך החיסון מערכת על המשפיע אחר מצב כל או), איידס( נרכש חיסוני כשל תסמונת

 את שאל. יותר שכיחים חמורים פטרייתיים זיהומים שבהם ומיסיסיפי אוהיו הנהר עמקי כמו באזורים פעם אי חיית או גר
 המפחיתות תרופות נוטל אתה אם שלך לרופא גם ספר. שלך באזור שכיחים אלה זיהומים אם יודע אינך אם שלך הרופא

 סטרואידים); )azathioprine )Imuran; כנרתabatacept )Orencia(; anakinra) : כגון החיסונית המערכת פעילות את
כנרת(anakinra (Rheumatrex).  מתוטרקסט או; ופרדניזון) פרילון( פרדניזולון), מדרול( מתילפרדניזולון, דקסמתזון כולל

;azathioprine )Imuran( ;(מתילפרדניזולון, דקסמתזון כולל סטרואידים )או; ופרדניזון) פרילון( פרדניזולון), מדרול 
( מתילפרדניזולון, דקסמתזון כולל סטרואידים); )azathioprine )Imuran; כנרת(anakinra (Rheumatrex).  מתוטרקסט

(Rheumatrex). מתוטרקסט או; ופרדניזון) פרילון( פרדניזולון), מדרול

 הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם. לאחריו קצר וזמן הטיפול במהלך זיהום סימני לאיתור אחריך יעקוב שלך הרופא
 לרופא התקשר, הטיפול לאחר קצר זמן או במהלך הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם או הטיפול תחילת לפני
; ׁשלִׁשּול; קיצונית עייפות; במשקל ירידה; חום; דמי ריר שיעול; להְׁשִתְעַלֵ; גרון כאב; נשימה קשיי; מיְֹוזעָ; חולשה: מיד
.זיהום של אחרים סימנים או; כואב או אדום, חם עור; שפעת דמויי תסמינים; בטן כאב

 תסמינים לך אין אך) כבד מחלת של סוג(B  הפטיטיס או) ריאות זיהום של סוג, שחפת( בשחפת נגוע שאתה ייתכן
 יותר לחמור יהפוך שלך שהזיהום הסיכון את להגביר עלולהetanercept  הזרקת, זה במקרה. המחלה של כלשהם
 להזמין עשוי והוא פעיל לא בשחפת זיהום לך יש אם לראות כדי עור בדיקת יבצע שלך הרופא. תסמינים ותפתח
 לטיפול תרופה לך ייתן שלך הרופא, הצורך במידת. פעיל לאB  הפטיטיס זיהום לך יש אם לראות כדי דם בדיקות
 אם, שחפת פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספרetanercept.  בזריקת להשתמש שתתחיל לפני זה בזיהום

 מהתסמינים אחד לך יש אם. שחפת לו שיש מישהו של בסביבה היית אם או, נפוצה השחפת שבה במדינה חיית
:מיד שלך לרופא התקשר, הטיפול במהלך הללו מהתסמינים אחד מפתח אתה אם או, שחפת של הבאים
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 אם אוB  הפטיטיס של האלה מהתסמינים אחד לך יש אם שלך לרופא מיד התקשר, כן כמו. חום או, שרירים טונוס
, העיניים או העור של הצהבה, יתר עייפות: שלך הטיפול אחרי או במהלך האלה מהתסמינים אחד מפתח אתה

 או בטן כאבי, צמרמורות, חום, חימר בצבע יציאות, כהה שתן, שרירים כאבי, הקאות או בחילות, תיאבון אובדן
.פריחה

 כולל חיים מסכן או חמור סרטן פיתחו דומות ותרופותetanercept  זריקת שקיבלו הנוער ובני מהילדים חלק
שלו הטיפול במהלך הללו מהתסמינים אחד כל מפתח ילדך אם). בזיהום הנלחמים בתאים שמתחיל סרטן( לימפומה

 או; במפשעה או השחי בבתי, בצוואר נפוחות בלוטות; במשקל מוסברת בלתי ירידה: שלו לרופא מיד התקשר,
.לילדך אטנרצפט זריקת במתן הסיכונים על ילדך של הרופא עם שוחח. דימום או קלות חבורות

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

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

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

etanercept. בזריקת בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 שבהם מצבים( מסוימות אוטואימוניות הפרעות של הסימפטומים על להקל כדי אחרות תרופות עם או לבד משמש:
Etanercept כולל) ונזקים נפיחות, לכאב וגורמת בגוף בריאים חלקים תוקפת החיסונית המערכת

 אצל) תפקוד ואובדן נפיחות, לכאב גורם, עצמו של המפרקים את תוקף הגוף שבו מצב( שגרונית מפרקים דלקת
,מבוגרים

,מבוגרים אצל) העור על וקשקשים ונפיחות פרקים לכאבי הגורם מצב( פסוריאטית מפרקים דלקת

, לכאב גורם, עצמו של המפרקים את תוקף הגוף בו בילדים הפוגע מצב(JIA;  נעורים אידיופטית מפרקים דלקת
,ומעלה שנתיים מגיל בילדים) והתפתחות בגדילה ועיכובים תפקוד אובדן, נפיחות

למפרקים ולנזק לכאב וגורם אחרים ואזורים השדרה עמוד מפרקי את תוקף הגוף שבו מצב( ספונדיליטיס אנקילוזינג

,(

 וילדים במבוגרים) בגוף מסוימים באזורים וקשקשים אדומים כתמים נוצרים שבה עור מחלת( כרוני פלאק פסוריאזיס
.בלבד מקומיות בתרופות לטפל מכדי חמורה שלהם שפסוריאזיס ומעלה4  מגיל

 גידול גורם מעכבי הנקראות תרופות בקבוצת  הוא .)TNF(ה פעולת חסימת ידי על פועל זה ,TNF-לדלקת הגורם בגוף חומר
Etanercept נמק

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד
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שסופק נוזל עם לערבוב וכאבקה, אוטומטי הזרקה ובמכשיר מראש מלא במזרק) נוזל( כתמיסה מגיעהEtanercept  הזרקת

. Etanerceptהזרקת כאשר. בשבוע פעם כלל בדרך מוזרק זה). לעור מתחת( עורית תת מוזרק  etanerceptמשמשת 
 ולאחר הטיפול של הראשונים החודשים3  במהלך בשבוע פעמיים אותה להזריק ניתן, כרונית פלאק בפסוריאזיס לטיפול

 או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. הראשונים החודשים3  לאחר בשבוע פעם מכן
 ממנו פחות או יותר להשתמש אין. ההוראות לפי בדיוק-etanercept ב השתמש. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח

.שלך הרופא ידי על שנקבע ממה יותר קרובות לעתים בו להשתמש או

 בעצמך התרופה את להזריק תוכל, מכן לאחר. רופא במשרדetanercept  זריקת של שלך הראשונה המנה את תקבל
 שיבצע לאדם או לך להראות שלך הרוקח או מהרופא בקש. ההזרקות את לבצע משפחה קרוב או לחבר לגרום או בבית

 הזרקת לפניetanercept  הזרקת עם שמגיעות הכתובות ההוראות את קרא. אטנרצפט להזריק כיצד ההזרקות את
.התרופה

 בבקבוקון תרופה מספיק נותרה אם. אחת ממנה ליותר תרופות מספיק להכיל עשוייםetanercept  הזרקת של בקבוקונים
 את לאחסן יכול אתה. ערבובו לאחר שעות-4 מ יאוחר לא אך, האפשרי בהקדם במקרר הבקבוקון את הנח, מלאה למנה

 לשלב אין, זאת עם. מלאה למנה תרופה מספיק נותרה אם, זה ערבוב לאחר ימים14  עדetanercept  זריקת של הבקבוקון
 תרופות כל לערבב צריך לא גם אתה. מלאה מנה ליצור כדיetanercept  הזרקת של בקבוקונים יותר או שניים של התוכן את

etanercept. הזרקת עם אחרות

 בלבד אחת פעם התקן או מזרק בכל השתמש, אוטומטי הזרקה במכשיר או מראש מלא במזרק מגיעה שלך התרופה אם
 השלך. שוב בה תשתמש אל, במכשיר או במזרק כלשהי תמיסה נותרה אם גם. במכשיר או במזרק התמיסה כל את והזריק
 המיכל השלכת אופן לגבי שלך הרוקח או הרופא עם שוחח. לנקב עמיד במיכל והתקנים מזרקים, משומשות מחטים
.לנקב העמיד

 או המכשיר, המזרק את הנח, בקירור שהיה בקבוקון או אוטומטי הזרקה התקן, מראש מלא במזרק משתמש אתה אם
 את להזריק מוכן שאתה לפני דקות15-30  למשך החדר לטמפרטורת להתחמם לו ואפשר שטוח משטח על הבקבוקון

.אחרת שיטה בכל או חמים במים הנחתה, במיקרוגל חימום ידי על התרופה את לחמם תנסה אל. התרופה

 קשיח משטח על המכשיר את להפיל לא היזהרetanercept.  המכילים בקבוקון או, אוטומטי הזרקה התקן, מזרק לנער אין
.למחט או למזרק, למכשיר נזק לגרום עלול שהדבר מכיוון

 עשוי הנוזל. צבע וחסר צלול ושהנוזל חלף לא התפוגה שתאריך בדקו. ההזרקה לפניetanercept  תמיסת על תמיד הסתכל
 אם מינון בעט או במזרק להשתמש אין. צבעוניים או גדולים חלקיקים להכיל אמור לא אך, קטנים לבנים חלקיקים להכיל

.צבעוניים או גדולים חלקיקים מכיל או עכור הנוזל אם או, תוקפו פג אם, שבור או סדוק הוא

 להזריק גם יכול אתה. שלך האמצעיות הירכיים של הקדמי החלק הואetanercept  הזרקת את להזריק ביותר הטוב המקום
 אחר מישהו אם. הטבור סביב) מ"ס' (5 אינץ2  של בגובה האזור למעט, שלך לטבור מתחת התחתונה בבטן התרופה את

 לזרועות מוזרקEtanercept  אם. העליונות לזרועותיך התרופה את להזריק גם יכול אדם אותו, הזריקה את לך נותן
 להזריק אין. הזרקה כל עבור אחר אתר בחר. להזרקה יציב משטח ליצור כדי באזור העור את למתוח יש, לקיבה או העליונות

, אדום לעור תזריק אל, פסוריאזיס לך יש אם. מתיחה סימני או צלקות יש שבו או קשה, אדום, חבול, רך העור שבו לאזור
.קשקשי או מורם, עבה
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 אם גםetanercept  בזריקת להשתמש המשך. אותו תרפא לא אך במצבך לשלוט לעזור עשויהEtanercept  הזרקת
.שלך הרופא עם לדבר מבלי-etanercept ב להשתמש 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

etanercept, בהזרקת השימוש לפני
 במכשיר או מראש הממולא במזרק תשתמש אם. אחרת תרופה לכל או לאטנרצפט אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.לטקס או לגומי אלרגי עבורך התרופה את שיזריק האדם או אתה אם שלך לרופא ספר, האוטומטית ההזרקה

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
( וציקלופוספמיד לסוכרת תרופות, חשובה אזהרה בסעיף המפורטות התרופות את לציין הקפד. לקחת מתכוון

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). ציטוקסן

( נפוצה טרשת כגון, שלך העצבים מערכת על המשפיעה מחלה; התקפים פעם אי לך היו או לך יש אם שלך לרופא ספר
 השדרה חוט של דלקת( רוחבי מיאליטיס); עצבי נזק עקב תחושה וחוסר חולשה, קואורדינציה אובדן; נפוצה טרשת

( הראייה עצב דלקת); התחתון הגוף פלג את להזיז יכולת אובדן או תחושה אובדן, חריגות לתחושות לגרום שעלולה
.לב ספיקת אי או, כבד מחלת; דימום בעיות); למוח מהעין מסרים השולחת בעצב דלקת

ב השימוש בזמן להריון נכנס אתה אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר

,etanercept-בזריקת משתמש אתה אם. שלך לרופא התקשר  etanerceptעם לדבר הקפד, שלך ההיריון במהלך 
.מהרגיל מאוחר מסוימים חיסונים לקבל יצטרך שלך שהתינוק ייתכן. תינוקך לידת לאחר כך על תינוקך של הרופא

-etanercept.ב משתמש שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 בזריקת יטופל ילדך אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי-etanercept ב שלך הטיפול במהלך כלשהם חיסונים לך אין
,etanerceptלילדכם לתת יש, האפשר במידת. הטיפול תחילת לפני לתת שיש חיסונים לגבי שלו הרופא עם שוחח 

.הטיפול תחילת לפני בגילו לילדים הדרושים החיסונים כל את

.מיד לרופא התקשר-etanercept, ב השימוש בזמן רוח לאבעבועות חשוף אתה אם

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 והמשך שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את הזריק
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה להזריק אין. המינון של הרגיל הזמנים בלוח

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה
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 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Etanercept

ההזרקה באתר נפיחות או כאב, גירוד, אדמומיות

ראֹׁש ּכאְבֵ

בחילה

הקֲָאָה

צרַבֶתֶ

בטן כאב

חּולׁשהָ

להְׁשִתְעַלֵ

 הבאות הלוואי מתופעות באחת נתקל אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואית עזרה קבל או מיד לרופא התקשר, החשובה האזהרה בסעיף המוזכרות מאלה או

התקפים

סימון

מדְמַםֵ

חיוור עור

שלפוחיות מעורר עור

פריחה

כוורות

עקִצּוץ

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים, הגרון, הלשון, השפתיים, הפנים, העיניים של נפיחות

בליעה או נשימה קשיי

בשמש שמחמירה ובזרועות בפנים פריחה

נימול או תחושה חוסר

ראייה בעיות

ברגליים או בידיים חולשה

סחְרַחֹורתֶ

העור על מוגלה מלאות בליטות או קשקשים, אדומים כתמים

 הדם בתאי שמתחיל סרטן( לוקמיה, לימפומה לפתח יותר גבוה בסיכון להיות עשויים אטנרצפט זריקת המקבלים מבוגרים
 על שלך הרופא עם שוחח. זו תרופה מקבלים שאינם מבוגרים מאשר סרטן של אחרים וסוגים העור סרטן), הלבנים

etanercept. זריקת בקבלת הסיכונים

 השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהEtanercept  הזרקת
.זו בתרופה
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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

etanercept  הזרקת את אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 כדי שלהם המקורי בקרטון ההזרקה התקני או מראש המלאים המזרקים, הבקבוקונים את שמור. להקפיא לא אך במקרר

 במקרר התמיסה את לאחסן תוכל, שסופק הנוזל עםetanercept  אבקת של בקבוקון ערבבת אם. אור מפני עליהם להגן
.ימים14  עד

. 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

?אחר מידע לדעת צריך

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

-etanercept.ב משתמש שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך בתרופות להשתמש 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
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רנד שמות

®אנברל

15/07/2018-  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

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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