
פמידרונט הזרקת
nate) droe' mi(pa  כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 יחד גם משמש פמידרונט. סרטן של מסוימים סוגים ידי על להיגרם שעלולות בדם סידן של גבוהות ברמות לטיפול משמש.
 דם תאי של סוג[ הפלזמה בתאי שמתחיל סרטן( נפוצה מיאלומה ידי על הנגרם לעצם בנזק לטיפול לסרטן כימותרפיה עם

 גם משמש פמידרונט . לעצמות שהתפשט השד סרטן ידי על או]) בזיהום להילחם הדרושים חומרים המייצרים לבנים
 הזרקת). בקלות נשברות או כואבות, מעוותות להיות ועשויות וחלשות רכות העצמות שבו מצב( ט'פאג במחלת לטיפול

( העצם צפיפות הגדלת, העצם פירוק האטת ידי על פועל זה. ביספוספונטים הנקראות תרופות של בקבוצה היא פמידרונט
Pmidronate לדם מהעצמות המשתחררת הסידן כמות והפחתת) עובי

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 ספק ידי על מוזרק כלל בדרך זה. שעות24  עד2  במשך, לאט לווריד להזרקה) נוזל( כפתרון מגיעה פמידרונט הזרקת
3  במשך ביום פעם, שבועות4  עד-3 ל אחת להינתן יכול זה. מרפאה או חולים בית, רופא של במשרד בריאות שירותי
.במצבך תלוי הטיפול של הזמנים לוח. יותר או שבוע לאחר עצמה על לחזור שניתן בודדת כמנה או, ברציפות ימים

 לקחת צריך אתה. הטיפול במהלך לקחתD  ויטמין המכיל ויטמין ומולטי סידן תוסף על     להמליץ עשוי שלך הרופא
.שלך הרופא הנחיות לפי יום כל האלה התוספים את

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,פמידרון זריקת קבלת לפני
( ריסדרונאט), דידרונל( אטידרונאט(Fosamax),  אלנדרונאט, פמידרון לזריקת אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

. זריקה בפמידרונט מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל), זומטה( זולדרונית חומצה(Skelid),  טילודרון), אקטונל
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 דקסמתזון כגון הפה דרך סטרואידים; לסרטן כימותרפיות תרופות: מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

,Decadron)
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 מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). תלומיד( ותלידומיד); דלתזון( ופרדניזון), מדרול( מתילפרדניזולון), דקסון
 עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, פמידרון הזרקת

 כבד מחלת או התקפים, התריס בלוטת ניתוח פעם אי עברת או עברת ואם בהקרנות מטופל אתה אם שלך לרופא ספר
.כליות או

 כדי הריון למניעת אמינה בשיטה להשתמש עליך. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 עם שוחח. מיד לרופא התקשרי, פמידרון קבלת בזמן להריון נכנסת את אם. פמידרון מקבל שאתה בזמן הריון למנוע
 שנים במשך בגופך להישאר עשוי שפמידרונאט מכיוון בעתיד עת בכל להריון להיכנס מתכננת את אם שלך הרופא
.בו השימוש הפסקת לאחר

 בזמן טיפול או שיניים ניתוח עובר אתה אם במיוחד, שלך בלסת חמורות לבעיות לגרום עלול שפמידרון לדעת עליך
 שתתחיל לפני הדרושים הטיפולים כל את ולבצע שלך השיניים את לבדוק צריך שיניים רופא. התרופה את נוטל שאתה
 לפני שלך הרופא עם שוחח. פמידרון מקבל שאתה בזמן כראוי הפה את ולנקות שיניים לצחצח הקפד. פמידרונט לקבל

.זו תרופה מקבל שאתה בזמן כלשהם שיניים טיפולי שעושים

 את להרגיש שתתחיל ייתכן. חמורים מפרקים או שרירים, עצמות לכאבי לגרום עלולה פמידרון שהזרקת לדעת עליך
 להתחיל עשוי כאב של זה שסוג למרות. לראשונה פמידרון הזרקת קבלת לאחר שנים או חודשים, ימים בתוך הזה הכאב
. פמידרונט ידי על להיגרם עלול שהוא להבין שלך ולרופא לך חשוב, מה זמן במשך פמידרונט זריקת שקיבלת לאחר

 עשוי שלך הרופא. פמידרון בהזרקת הטיפול במהלך עת בכל עזים כאבים חווה אתה אם מיד שלך לרופא התקשר
.זו בתרופה הטיפול הפסקת לאחר להיעלם עלול שלך והכאב פמידרון זריקת לך לתת להפסיק

?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

.פמידרונט של מנה לקבלת תור או פמידרון למנת מתגעגע אתה אם שלך לרופא התקשר

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

ההזרקה במקום כאב או נפיחות, אדמומיות

בטן כאב

תיאבון אובדן

עצירות

בחילה

הקֲָאָה

צרַבֶתֶ

מזון לטעום ביכולת שינוי
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בפה פצעים

חום

ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ

יתר עייפות

ישן להישאר או להירדם קושי

שיעול

כואבת שתן הטלת או שתן במתן קושי

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

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

נפוחות או כואבות חניכיים

השיניים התרופפות

בלסת כבדה תחושה או תחושה חוסר

הלסת של לקוי ריפוי

קפה שאריות כמו שנראות או מדממות הקאות

וזפתית שחורה או מדממת צואה

נשימה קוצר

מהירות לב פעימות

התִעלַפְּות

השרירים של פתאומי הידוק

הפה סביב עקצוץ או תחושה חוסר

דמעות או עיניים כאבי

 נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה פמידרונט 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

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

.בקפידה הללו ההוראות את בצע. אותה לאחסן כיצד לך יגיד שלך הרופא, בבית זו תרופה נותן אתה אם
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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

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
חום

מזון לטעום ביכולת שינוי

השרירים של פתאומי הידוק

הפה סביב עקצוץ או תחושה חוסר

?אחר מידע לדעת צריך

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

 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

®ארדיה

שלהם השמות

ADP נתרן

AHPrBP נתרן

15/12/2015-  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

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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