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Febuxostat
'stat oh(ux  פברואר( בתור מבוטא

:חשובה אזהרה

 תרופות הנוטלים אנשים מאשר ללב הקשור למוות יותר גבוה בסיכון להיות עשוייםfebuxostat  הנוטלים אנשים
 חווים אתם אם. שבץ או לב התקף או לב במחלת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר. בגאוט לטיפול אחרות
 או תחושה חוסר, סדיר לא או מהיר דופק, נשימה קוצר, בחזה כאבים: מיד לרופא התקשרו, הבאים מהתסמינים אחד

.ראֹׁש ּכאְבֵ. חמור פתאומי או, פתאומי מטושטשת ראייה, מעורפל דיבור, עילפון, סחרחורת, הגוף של אחד בצד חולשה

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

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

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

febuxostat. נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 כמות הפחתת ידי על פועל זהFebuxostat . מתרחשים שהם ברגע בהם לטיפול לא אך גאוט התקפי למניעת משמש.
 לטיפול משמשFebuxostat . מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הואoxidase.  xanthine בגוף הנוצרת השתן חומצת
 של סוג הוא גאוט). זילופרים, אלופרים( אלופורינול ליטול מסוגלים שאינם או בהצלחה טופלו שלא מבוגרים אצל בצנית
נפיחות, אדמומיות של פתאומיים להתקפים וגורמת במפרקים מצטברת, בגוף טבעי חומר, שתן חומצת שבה פרקים דלקת

Febuxostat יותר או אחד במפרק וחום כאב,

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 דרך לנטילה כטבליה מגיעfebuxostat  בזהירות שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך,
Febuxostat קח. אוכל בלי או עם ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה
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 פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוקfebuxostat  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש
.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו

 מדי יותר לך יש שעדיין מראה מעבדה בדיקת אם שבועיים לאחרfebuxostat  של המינון את להעלות עשוי שלך הרופא
.בדם שתן חומצת

 התקפי מספר את להגביר עשויFebuxostat . גאוט התקפי למנוע מתחיל שפבוקסוסטט עד חודשים מספר לחלוף עשויים
 או(Colcyrs, Mitigare)  קולכיצין כגון אחרת תרופה לרשום עשוי שלך הרופא. לטיפול הראשונים החודשים במהלך גאוט

. שלך הטיפול של הראשונים החודשים6  במהלך גאוט התקפי למנוע כדי(NSAID)  סטרואידית לא דלקת נוגדת תרופה
.שלך המוקדם הטיפול במהלך גאוט התקפי לך יש אם גםfebuxostat  לקחת המשך

 אינו אך בצנית שולטfebuxostat  לקחת תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גםfebuxostat  שלך הרופא עם לדבר מבלי.
Febuxostat לקחת המשך. אותה מרפא

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא 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

febuxostat, נטילת לפני
 בטבליות מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל, אלופורינול, לפבוקסוסטט אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.febuxostatהמרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש.

או )azathioprine )Azasan, Imuran נוטל אתה אם שלך לרופא ספר

.mercaptopurine )Purinethol, Purixan( אחת נוטל אתה אם פבוקוסטט לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא 
.הללו מהתרופות יותר או

 נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 ייתכן. לסרטן כימותרפיות תרופות או) אחריםElixophyllin, Theo, (24- תיאופילין להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או

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

 הגורמת תורשתית מחלה(Nyhan Lesch- תסמונת; סרטן; איברים השתלת פעם אי עברת או עברת אם שלך לרופא ספר
.כבד או כליות מחלת או); והתנהגות בתנועה ובעיות פרקים כאבי, בדם שתן חומצת של גבוהות לרמות

febuxostat,  נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

?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

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח
א על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך
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.אחד פספס

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

בחילה

מפרקים כאב

 אלה או, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

 דמויי אחרים ותסמינים חום או; עור קילוף; בפה או בעיניים, בשפתיים שלפוחיות; בעור כאב או אדמומיות; פריחה
שפעת

נפוחים גרון או לשון, פה, שפתיים, פנים

העליונה הימנית הבטן באזור נוחות אי או כאב או; כהה שתן; עור או צהובות עיניים

Febuxostat 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, מאור הרחק

 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

. 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 .התמוטט הקורבן אם,
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911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן שלא או לנשום מתקשה, מהתקף סבל

?אחר מידע לדעת צריך

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

 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

®אולוריק

05/01/2019-  אחרון עדכון

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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