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?זו תרופה נרשמה האם היי

 או כימותרפיה קבלת לאחר שעות24  תוך להתרחש שעלולות והקאות בחילות למניעת משמשת פאלונוסטרון הזרקת
 תרופות קבלת לאחר ימים מספר להתרחש שעלולות מאוחרות והקאות בחילות למניעת גם משמש הוא. לסרטן ניתוח

 ידי על פועל זה. לקולטן אנטגוניסטים5HT3- הנקראת תרופות בקבוצת היא פאלונוסטרון הזרקת. מסוימות כימותרפיות
.והקאות לבחילות לגרום שעלול טבעי חומר, הסרוטונין פעולת חסימת

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 או חולים בבית בריאות שירותי ספק ידי על) לווריד( לווריד להזרקה) נוזל( כתמיסה מגיעהPalonosetron  הזרקת
 כלל בדרך ניתן הוא, כימותרפיה ידי על הנגרמות והקאות בחילות למניעת בפאלונוסטרון משתמשים כאשר. במרפאה

 מנה שתקבל ייתכן, כימותרפיה של אחד מקורס יותר מקבל אתה אם. הכימותרפיה תחילת לפני דקות-30 כ בודדת כמנה
 כתוצאה הנגרמות והקאות בחילות למניעת בפאלונוסטרון משתמשים כאשר. טיפול מחזור כל לפני פאלונוסטרון של

.הניתוח לפני ממש בודדת כמנה כלל בדרך ניתן הוא, מניתוח

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך מהרופא 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

,פאלונוסטרון הזרקת קבלת לפני
, קיטריל( גרניסטרון), אנצמט( דולסטרון), לוטרונקס( אלוסטרון, לפאלונוסטרון אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 הרוקח את שאל. פאלונוסטרון בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או, אחרת תרופה כל או), זופרן( אונדנסטרון), סנקוסו
.המרכיבים של רשימה לקבלת היצרן של המטופל פרטי את בדוק או שלך

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
, לאזנדה, פנטורה, סיק'דורג, אקטיק, אבסטרל( פנטניל: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

), רלפקס( אלטריפטן), אקסרט( אלמוטריפטן כגון במיגרנות לטיפול תרופות); ליתוביד( ליתיום), סובסיס, אונסוליס
);זומיג( וזולמיטריפטן) אימיטרקס( סומטריפטן), מקסלט( ריזאטריפטן'), אמרג( נרטריפטן), פרובה( פרובאטריפטן
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 לינזוליד )Marplan( isocarboxazid, כולל(MAO)  אוקסידאז מונואמין מעכבי); רמרון( מירטזפין; כחול מתילן
phenelzine )Nardil(, selegiline )Eldepryl, Emsam, Zelapar( ,(Zyvox)ו ;tranylcypromine )Parnate(-מעכבי 

כגון(SSRIs)  סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה

Symbyax(, fluvoxamine )Luvox(, paroxetine )Brisdelle, Paxil, Pexeva( 
citalopram )Celexa(, escitalopram )Lexapro(, fluoxetine )Prozac, Sarafem, inו ;sertraline-וטרמדול 

,Conzip, Ultram)ב .(Ultracet-עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 
.לוואי תופעות עבור יותר רבה בזהירות

.כלשהו רפואי ממצב סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

 הזרקת קבלת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, פאלונוסטרון

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

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

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולה פאלונוסטרון הזרקת
:חולף לא או חמור הללו

ראֹׁש ּכאְבֵ

עצירות

ההזרקה באתר נפיחות או אדמומיות, כאב

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

בחזה כאב

הפנים של נפיחות

הלב בקצב או הלב בקצב שינויים

סחרחורת או סחרחורת

התִעלַפְּות

סדיר לא או איטי, מהיר דופק

תסיסה

ּבלִּבּול

ושלשולים הקאות, בחילות

קואורדינציה אובדן

מתעוותים או נוקשים שרירים
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התקפים

)הכרה אובדן( תרדמת

 קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה פאלונוסטרון הזרקת
.התרופה

 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

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
התקפים

התִעלַפְּות

נשימה קשיי

כחול או חיוור עור

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

.שלך התרופה לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרופא את שאל

 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

®אלוקסי

15/01/2015-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה
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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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