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 כיצד, משמשת היא למה כולל, זו תרופה על לדעת צריך אתה מה מסביר®Lexicomp- מ זה מידע
.שלך הבריאות שירותי לספק להתקשר ומתי שלה הלוואי תופעות, אותה לקחת

ב"ארה: מותג שמות
איונה; אביאןEQ ;Aubra; Aubra ; אשלינה; ַאחלמָהָ[DSC];  לו אמתיה; אמתיהAltavera; ; אפירמל

;FaLessa-28 ; דלילה; דייזיEQ Lo; Chateal; Chateal ;Camrese ; קמרז; בלקולטרה;
;Dolishale; Enpresseאיקלביה; פייסים; פלמינה ; ;Introvaleלריסיה; קורבלו; ולסה'ג; יימיס'ג ;

; מרליסה; לוטרהLoJaimiess; LoSeasonique; ; לילו(28); 0.15/30  לבורה; לבונסט; לסינה
Seasonique; ; ריבלסה; ]Quasense ]DSC; רביעייה-28; פורשיה; אורסיתיה[DSC];  מיזילרה
וינהTyblume; ; טווירלה(28);  טריבורהSronyx; ; סימפסה; סטלקין

קנדה: מותג שמות

אינדאיוDSC[ ; 21 ]DSC[; ESME ;ESME[ 28 אביאן28;  אליזנה21;  אליזנה28;  אלס21;  אלס

28 ]DSC[ ; 21 ]DSC[; Lutera ;Luteraאובימה21;  אובימה28;  אוברל מין21;  אוברל מין 
Triquilar 21;Seasonique; Triquilar 28 ; עונתי28;  פורציה21;  פורציה28;

ַאזהרָהָ

:המוצרים כל
ו חמור ללב הסיכוי את מעלה זו בתרופה שימוש בזמן סיגריות עישון

 עם גם גדל הוא35).  גיל מעל בעיקר( הגיל עם גדל זה סיכוי. לדם הקשורות לוואי תופעות
 מעשן אתה אם זו בתרופה תשתמש אל. לעשן לא מאוד מומלץ. המעושנות הסיגריות מספר
יותר ומבוגר
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35. גיל מעל

:תיקון

ה אם. שלך הרופא עם דבר, יודע אינך אם(BMI).  שלך הגוף מסת מדד את יודע שאתה ודא
BMI-זו בתרופה תשתמש אל. מידה באותה תפעל לא זו שתרופה ייתכן, יותר או25  הוא שלך 
30  שלBMI  עם יותר גבוה להיות עשוי דם לקרישי הסיכון. יותר או30  הוא שלך-BMI ה אם
.יותר או

?הזו התרופה משמשת למה

 שלך הרופא עם שוחח, אחרת מסיבה זו תרופה לך ניתנה אם. הריון למניעת משמש הוא
.נוסף מידע לקבלת

?התרופה את לוקח שאני לפני שלי לרופא לספר צריך אני מה

. אחרים חומרים או מזונות, תרופות כל או; זו תרופה של חלק כל; זו לתרופה אלרגי אתה אם
.לך היו סימנים ואיזה האלרגיה על שלך לרופא ספר

 סרטן, דם בקרישת בעיה, דם קרישי: הבאות הבריאותיות מהבעיות אחת לך הייתה אם
 בעיות, בלב או במוח חולים דם כלי, לצמוח לו גורמים הורמונים שבו אחר סרטן או השד

 כאבים), פרוזדורים פרפור( לב פעימות חריגה של מסוים סוג, לב מחלת, הלב במסתמי
 או בכבד גידול, גבוה דם לחץ, מוחי שבץ, לב התקף, מאנגינה כתוצאה הנגרמים בחזה
.סוכרת או מיגרנה או חמור ראש כאב, אחרות כבד בעיות

 הרחם צוואר סרטן, הרחם רירית סרטן: הבאות הבריאותיות מהבעיות אחת לך הייתה אם
.ידועה אינה הסיבה כאשר נרתיקי דימום או, הנרתיק או

.הורמונליים מניעה אמצעי או אסטרוגן מבוסס שימוש עם או ההריון במהלך הצהיבת אם

dasabuvir). בלי או עם(-ritonavir וparitaprevir , אומביטסוויר נוטל אתה אם

pibrentasvir. וlecaprevir g  נוטל אתה אם

.בהריון אתה אם זו תרופה תיקח אל. בהריון להיות עלולה או בהריון את אם
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.זו תרופה עם אינטראקציה שקיימות הבריאותיות הבעיות או התרופות כל של רשימה אינה זו

) ויטמינים, טבעיים מוצריםOTC,  או מרשם( שלך התרופות כל על שלך ולרוקח לרופא ספר
 והבעיות התרופות כל עם זו תרופה לקחת עבורך שבטוח לוודא כדי לבדוק עליך. בריאות ובעיות

 עם לבדוק מבלי תרופה כל של המינון את לשנות או להפסיק, להתחיל אין. שלך הבריאותיות
.שלך הרופא

 את לוקח שאני בזמן לעשות או לדעת צריך שאני דברים כמה הם מה
?הזו התרופה

, הרופאים את כולל זה. הזו התרופה את נוטל שאתה שלך הבריאות שירותי ספקי לכל ספר
 סוגים לפני זו תרופה להפסיק צורך שיהיה ייתכן. שלך השיניים ורופאי הרוקחים, האחיות
 מתי לך יגיד שלך הרופא, מופסקת זו תרופה אם. לך אמר שלך שהרופא כפי ניתוח של מסוימים
.ההליך או הניתוח לאחר שוב התרופה את לקחת להתחיל

.הרופא עם דבר. לב התקף או שבץ, דם לקרישי הסיכוי את להעלות עלולה זו תרופה

, ארוכות נסיעות כמו ארוכים זמן לפרקי דומם להיות תצטרך אם שלך הרופא עם שוחח
 לקרישי הסיכוי את להעלות עלול ארוכות לתקופות תנועה אי. מחלה או ניתוח לאחר שינה
.דם

 את להעלות עלולה זו תרופה. שלך הרופא עם שוחח), סוכרת( בדם גבוה סוכר לך יש אם
.בדם הסוכר רמת

.שלך הרופא ידי על לך שנאמר כפי שלך בדם הסוכר רמת את בדוק

 יותר, ישנוניות תחושת, בלבול כמו בדם גבוה סוכר של סימנים לך יש אם שלך לרופא ספר
 ריח עם נשימה או מהירה נשימה, הסמקה, יותר קרובות לעתים שתן מתן, תלוי יותר, צמא
.פירות של

 הרופא ידי על לך שנאמר כפי שלך הדם לחץ את בדוק. זו כמו תרופות עם קרה גבוה דם לחץ
.שלך

.הרופא עם דבר. הרופא ידי על לך שנאמר כפי הדם עבודת את בדוק

גם אתה. קבועות גינקולוגיות ובדיקות שד בדיקות על הקפידו
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.לך שאמרו כפי עצמיות חזה בדיקות לעשות צריך

 ועובדי הבריאות שירותי ספקי לכל ספר. מסוימות מעבדה בדיקות על להשפיע עשויה זו תרופה
.זו תרופה נוטל שאתה שלך המעבדה

 מבוססת הריון למניעת לגרום עלולות בריאותיות בעיות או צמחים מוצרי, מסוימות תרופות
שלך הבריאותיות והבעיות התרופות כל על יודע שלך שהרופא ודא. כן גם לפעול לא הורמונים

.קונדומים כמו הורמונליים לא מניעה באמצעי להשתמש גם צריך אתה אם לראות תצטרך.

 מהמוצרים בחלק. שלך הרופא עם שוחח5), ' מס צהוב(FD&C  לטרטרזין אלרגי אתה אם
.טרטרזין יש

.הרופא עם דבר. ליצריד רמות ולעורר גבוה לכולסטרול לגרום עלולה זו תרופה

 יחסי בקיום המועברות הפטיטיס אוHIV  כמו מחלות של התפשטותן את עוצרת אינה זו תרופה
, שאלות לך יש אם. פוליאוריטן או לטקס בקונדום שימוש ללא מין של סוג שום תקיים אל. מין
.שלך הרופא עם דבר

 אמצעי הנוטלים אנשים אצל יותר גבוה להיות עשוי הרחם צוואר בסרטן לחלות הסיכוי
, שאלות לך יש אם. אחרות מסיבות נובע שהדבר ייתכן, זאת עם. הורמונים מבוסס מניעה
.הרופא עם דבר

 מבוססי מניעה אמצעי נוטלים כאשר מוגבר השד לסרטן שהסיכון הראו מחקרים כמה
 דבר, שאלות לך יש אם. זה סיכון הראו לא אחרים מחקרים, זאת עם. רב זמן במשך הורמונים

.הרופא עם

.שלהם הראשון המחזור את קיבלו שלא בילדים להשתמש אין

.מיד שלך לרופא התקשר, חיובית הריון בדיקת לך יש אם או הריון סימני לך יש אם

.לתינוקך סיכונים כל על לדבר תצטרך. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
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?מיד לזה בקשר שלי לרופא להתקשר שעלי הלוואי תופעות כמה מהן

 רעות לוואי תופעות להיות עשויים מהאנשים לחלק, נדיר להיות עשוי שזה למרות:זהירות/אזהרה
 לך יש אם מיד רפואית עזרה קבל או שלך לרופא ספר. תרופה נטילת בעת קטלניות ולפעמים מאוד
:מאוד גרועה לוואי לתופעת קשורים להיות שעלולים הבאים התסמינים או מהסימנים אחד

 מתקלף או שלפוחיות, נפוח, אדום עור ; גירוד; כוורות; פריחה כמו, אלרגית תגובה של סימנים
 יוצאת צרידות; דיבור או בליעה, נשימה קשיי; בגרון או בחזה לחץ ; צפצופים; חום בלי או עם
.הגרון או הלשון, השפתיים, הפנים, הפה של נפיחות או; דופן

 צואה, בטן או בטן כאבי, תלייה חוסר, עייפות תחושת, כהה שתן כמו כבד לבעיות סימנים
.צהובות עיניים או עור או הקאות, בהירה

 או הימנית הכתף באזור, העליונה הימנית הבטן באזור כאב כמו המרה בכיס לבעיות סימנים
.צמרמורת עם חום או; צהובים עיניים או עור או כהה שתן; בצואה שינוי; השכמות בין

.בראייה שינוי או התעלפות, סחרחורת או מאוד חזק ראש כאב כמו גבוה דם לחץ של סימנים

 של אחד צד צניחת, באיזון שינוי, חשיבה או בדיבור בעיות, הגוף של אחד בצד חולשה
.מטושטשת ראייה או הפנים

.הרוח במצב אחרים שינויים או דיכאון

.מהפטמות הפרשות או, בחזה כאב או כאב, בשד גוש

.בנרתיק הפרשות או גירוד

.חולף לא או מאוד רע שהוא נרתיקי דימום או כתמים

.מגע עדשות של בהרגשה שינוי או בולטות עיניים, אובדן או בראייה שינויים

 לך יש אם שלך לרופא ספר. בגוף נוזלים על לשמור או להתנפח לך לגרום עלולה זו תרופה
.נשימה קשיי או במשקל עלייה, נפיחות

; לחץ או בחזה כאבים כמו דם קריש של סימנים לך יש אם מיד שלך לרופא התקשר
; בזרוע או ברגל כאב או צבע שינוי, תחושה חוסר, חום, נפיחות; נשימה קוצר; דם להשתעל

או בדיבור בעיה או
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 .בליעה

?זו תרופה של לוואי תופעות כמה עוד מהן
 רק או לוואי תופעות אין רבים לאנשים, זאת עם. לוואי לתופעות לגרום עלולות התרופות כל

 הללו הלוואי מתופעות אחת אם רפואית עזרה קבל או שלך לרופא התקשר. קלות לוואי תופעות
:נעלמת לא או אותך מטרידות אחרות לוואי תופעות כל או

:לעיסה וטבליות טבליות

.תלוי יותר או פחות מרגיש

.ראש כאב או סחרחורת

.במשקל ירידה או עלייה

.הקאה או קיבה קלקול

.בבטן התכווצויות

 .נפיחות

.מוגדלים שדיים

.עדינים שדיים

.מחזורים בין דימום או כתמים כוללים אלה. החודשי במחזור שינויים

.גב כאב

 ומיטות שמש מנורות, משמש הימנע. שלך הפנים על כהים עור לכתמי לגרום עלולה זו תרופה
.השמש מפני עליך המגנים ומשקפיים בגדים ולבש הגנה בקרם השתמש. שיזוף

:תיקון

.זו בתרופה משתמשים כאשר גירוי

.ראֹׁש ּכאְבֵ

.במשקל עלייה

.בבטן התכווצויות
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.קיבה קלקול

 התקשר, לוואי תופעות לגבי שאלות לך יש אם. להתרחש שעלולות הלוואי תופעות כל לא אלו
.לוואי תופעות לגבי רפואי ייעוץ לקבלת שלך לרופא התקשר. שלך לרופא

.שלך הלאומית הבריאות לסוכנות לוואי תופעות על לדווח יכול אתה

 על לדווח גם יכול אתה1-800-332-1088.  בטלפון-FDA ל לוואי תופעות על לדווח יכול אתה
.medwatchhttps://www.fda.gov/ב לוואי תופעות

?הזו התרופה את לקחת מומלץ כיצד
 ההוראות כל את בצע. לך שניתן המידע כל את קרא. שלך הרופא הוראת לפי זו בתרופה השתמש
.בקפידה

:המוצרים כל

.מאוד קרובות לעתים מין יחסי מקיים אינך אם גם, מנות על תדלג אל

 כמו הורמונלי לא מסוג מניעה באמצעי להשתמש שתצטרך ייתכן, זו תרופה התחלת לאחר
 לעשות לך אמר שלך שהרופא מה אחר עקוב. מה זמן למשך הריון למנוע כדי קונדומים

.הורמונלי לא מסוג הריון במניעת שימוש לגבי

:טאבלטים

.קיבה לקלקול גורם זה אם אוכל עם קח. אוכל בלי או עם קח

:לעיסה טבליות

.בשלמותה הטבליה את לבלוע או מלאה מים כוס עם ולבלוע ללעוס

.ריקה בטן על קח

:לעיסה וטבליות טבליות

.ביום שעה באותה זו תרופה קח

 את לוקח שאתה אחרי או לפני שעות4  לפחות זה את קחcolesevelam,  נוטל גם אתה אם
.התרופה

למנוע כדי שצריך כמו תעבוד לא הזו שהתרופה ייתכן, משלשולים סובל או מקיא אתה אם
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.שלך הרופא עם שתבדוק עד, קונדומים כמו, נוסף מניעה באמצעי השתמש. הרֵיָֹון

 בצע, ברציפות מחזורים2  מפספסת ואתה ימים28  הוא שלך החודשי המחזור אם
.חדש מינון מחזור תחילת לפני הריון בדיקת

 לפני הריון בדיקת בצע, אחד מחזור מפסיד ואתה יום-91 מ ארוך מחזור לך יש אם
.חדש מינון מחזור תחילת

:תיקון

 תשתמש אל. שבוע בכל יום באותו אותו שים. שבועות3  למשך בשבוע פעם מדבקה שים
ַ.ׁשבָּוע'ה-4ה על במדבקה

.העליון הגב או הבטן, הישבן על ובריא יבש, נקי עור על מדבקה שים

.תיקון כל עם האתר את העבר

.השד על לשים אין

.חזייה לרצועת מתחת או המותניים קו על המדבקה את לשים אין

 ידי על שיישפשף עור או עור קפלי עם אזור על לשים אין. פגום או מגורה עור על לשים אין
.צמודים בגדים

.שצריך כמו נראים לא או חתוכים בכתמים תשתמש אל

.במקומו התיקון את להחזיק כדי עטיפות או בדבקים להשתמש אין

 עור מוצרי או אבקה, קרמים, שמנים, בקרמים עתה זה השתמשת בו במקום עור תלבש אל
.כן גם תידבק לא שהמדבקה ייתכן. אחרים

.פעם בכל אחת מדבקה יותר לשים אין

 מינון מחזור תחילת לפני הריון בדיקת בצעי, ברציפות מחזורים2  מפספסת את אם
.חדש

.הריון בדיקת בצע, חודשי מחזור והוחמצה הנכונה בצורה נוצלה לא התרופה אם

. כן גם תידבק לא שהמדבקה ייתכן, מים עם מגע לך יש קרובות לעתים או שוחה אתה אם
מ יותר במשך מים עם מגע קרובות לעתים לך שיש או שחיין אתה אם שלך הרופא עם שוחח

.דקות-30
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.הקצוות על בחוזקה לחץ, בקצוות מתרופף התיקון אם

.שעות-24 מ פחות וכבוי נופל הוא אם מקום באותו מדבקה אותו את שים

 נדבקת היא אם או דביקה לא כבר משתמשים שבה המדבקה אם חדשה מדבקה הרכיבו
.אחר למשטח או לעצמו

 חדשה מדבקה הרכיב. הריון מפני מוגנת תהיה שלא ייתכן, אחד מיום יותר כבויה מדבקה אם
 קונדום כמו מניעה אמצעי של אחר בסוג השתמש. שבועות4  של חדש מחזור להתחיל כדי

.החדש המחזור של הראשון השבוע במהלך

?מנה מפספסת אני אם לעשות עלי מה

 אם. לעשות מה לברר כדי לרופא התקשר או החבילה כלול את בדוק, מנה הוחמצה אם
 אחר מניעה באמצעי להשתמש צורך שיהיה ייתכן, הריון למנוע כדי זו בתרופה משתמשים

.הריון למנוע כדי מה זמן למשך

?הזו התרופה את לזרוק או/ו לאחסן אוכל כיצד
:לעיסה וטבליות טבליות

.אמבטיה בחדר לאחסן אין. יבש במקום אחסן. אור מפני מוגן החדר בטמפרטורת אחסן

:לעיסה טבליות

.חום מפני להגן

:תיקון

.להקפיא או לקרר אין. החדר בטמפרטורת אחסן

.לשימוש מוכנה עד בשקית אחסן

 לזרוק. לזה זה המדבקה של הדביקים הצדדים את לקפל הקפד, לעור מדבקה הסרת לאחר
.אליהם להגיע יכולים לא מחמד וחיות ילדים שבו במקום משומשות מדבקות

:המוצרים כל
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מחמד וחיות ילדים של ידם מהישג התרופות כל את הרחק. בטוח במקום התרופות כל את שמור

.

 כן אם אלא לביוב לשפוך או אסלה לשטוף אין. תוקפן שפג או בשימוש שאינן תרופות לזרוק
 לזרוק ביותר הטובה הדרך לגבי שאלות לך יש אם שלך הרוקח עם בדוק. זאת לעשות לך נאמר

.שלך באזור סמים להחזרת תוכניות שיש ייתכן. תרופות

סמים על כלליות עובדות

 התקשר, מחמירים הם אם או משתפרים לא שלך הבריאותיות הבעיות או הסימפטומים אם
.שלך לרופא

.אחר אחד אף של הסמים את תיקח ואל אחרים עם שלך הסמים את תשתף אל

 לגבי כלשהן שאלות לך יש אם. למטופל נוסף מידע עלון להיות עשויות מהתרופות לחלק
.אחר בריאות שירותי ספק או הרוקח, האחות, הרופא עם שוחח אנא, זו תרופה

 יש אם. שלך הרוקח עם בדוק. למטופל נוסף מידע עלון להיות עשויות מהתרופות לחלק
 שירותי ספק או הרוקח, האחות, הרופא עם שוחח אנא, זו תרופה לגבי כלשהן שאלות לך

.אחר בריאות

מיד רפואי לטיפול פנה או שלך הרעל בקרת למרכז התקשר, יתר מנת שהייתה חושב אתה אם

.קרה זה ומתי כמה, צולם מה להראות או לספר מוכן היה.

לצרכן במידע ויתור וכתב שימוש

 מקיף להיות נועד לא זה. תרופות או/ו טיפול, אבחון על מידע של מוגבל סיכום הוא זה כללי מידע
פוטנציאליות וטיפול אבחון אפשרויות להעריך או/ו להבין למשתמש שיעזור ככלי בו להשתמש ויש

 לחול שעשויים סיכונים או לוואי תופעות, תרופות, טיפולים, מצבים על המידע כל את כולל לא זה.
 של רפואי טיפול או אבחון, לייעוץ תחליף או רפואי ייעוץ להוות נועד זה אין. ספציפי מטופל על

 נסיבותיו לגבי הבריאות שירותי ספק של והערכתו בדיקתו סמך על בריאות שירותי ספק
 מידע לקבלת בריאות שירותי ספק עם לדבר המטופלים על. המטופל של והייחודיות הספציפיות

,שלהם הטיפול ואפשרויות רפואיות שאלות, בריאותם על מלא
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 תרופות או טיפולים מאשר אינו זה מידע. בתרופות לשימוש בנוגע תועלת או סיכונים כל כולל
 שלה והשותפותUpToDate, Inc. . ספציפי בחולה לטיפול מאושרים או יעילים, בטוחים כלשהם

 לתנאי כפוף זה במידע השימוש. בו לשימוש או זה למידע הקשורה חבות או אחריות מכל מתנערות
בכתובת הזמינים, השימוש

-terms-effectiveness/clinical/know/enhttps://www.wolterskluwer.com.
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