
Panobinostat
''stat) oh bin' oh(pan  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 .panobinostat זו תרופה נוטל שאתה בזמן צואה מרככי או משלשלים חומרים נטילת לפני שלך הרופא עם גם שוחח.
 יובש או; הקֲָאָה; ׁשלִׁשּול; רופפת צואה; בבטן התכווצויות: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם

 אם לעשות עליך מה על שלך הרופא עם שוחח. התייבשות של אחרים וסימנים יבש עור, בהזעה ירידה, כהה שתן, בפה
 חמורים לשלשולים לגרום  עלול ;GI(המעיים או הקיבה על משפיעה .)עם שלך הטיפול במהלך שלשול מפתח אתה

Panobinostat העיכול במערכת אחרות חמורות לוואי ולתופעות

, הבאים מהתסמינים אחד חווים אתם אם. פנובינוסטט לקחת לך בטוח אם לראות כדי הטיפול ובמהלך לפני.
 שפתיים, סחרחורת, עילפון תחושת, סחרחורת, סדיר לא או דופק, מהיר דופק, בחזה כאבים: מיד לרופא התקשרו

 המתעדת בדיקה )תחתונות רגליים או קרסוליים, רגליים, הזרועות, הידיים של נפיחות או נשימה קוצר, כחול בצבע
 לגרום שעלול סדיר לא דופק לפתח הסיכון את שמגביר מצב(  ארוך ;ECG(הלב של החשמלית הפעילות את

 כגון בדיקות יזמין שלך הרופא. אחרות לב בעיות או) בחזה כאבים( אנגינה), פתאומי למוות או להתעלפות
 חווית אם שלך לרופא ספר. הטיפול במהלך חיים מסכנות או חמורות לב לבעיות לגרום עלולQT  אלקטרוקרדיוגרמה

Panobinostat תסמונת לך יש אם או לב התקף לאחרונה

 הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-panobinostat.ל שלך

 טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף 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 בפנובינוסטט

(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.

panobinostat. נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח
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?זו תרופה נרשמה האם היי

 דאצטילאז היסטון מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה  הוא .)HDAC(סרטניים תאים הרג ידי על עובד זה.
)Velcade(. Panobinostatנפוצה מיאלומה עם באנשים לטיפול  ודקסמתזון )בשתי טופלו שכבר) העצם מח סרטן של סוג 

Panobinostat בורטזומיב עם בשילוב  משמש )Velcade(בורטזומיב כולל, אחרות תרופות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
panobinostatמהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. מתוכנן יום בכל שעה באותה בערך 

עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כקפסולה מגיעpanobinostat  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או

Panobinostat קח. מחזורים16  עד המחזור על לחזור ניתן. יום21  של מחזור של מסוימים בימים ביום פעם אוכל בלי או

 אתה אם. שפחות כמה בקפסולות טפל. אותם לפתוח או ללעוס, למעוך אין; מים כוס עם בשלמותן הכמוסות את לבלוע
 התרופה אם. וסבון במים בגופך הזה האזור את שטוף, שבקפסולה בתרופה או שבורהpanobinostat  בקפסולת נוגע

.מים הרבה עם אותה שטפו, לעיניים או לאף, לפה נכנסת שבקפסולה

.במינונים שלך הקבוע הזמנים בלוח המשך. נוספת מנה תיקח אלpanobinostat,  נטילת לאחר מקיא אתה אם

 אוpanobinostat  של המינון את להפחית עשוי שלך הרופא. הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר הקפד
.התרופה של לוואי תופעות חווה אתה אם, לצמיתות או מה לזמן הטיפול את להפסיק

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

panobinostat, נטילת לפני
 בקפסולות מהמרכיבים לאחד או אחרת תרופה לכלpanobinostat, - ל אלרגי אתה אם שלך ולרוקח לרופא ספר

.panobinostatהמרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל.

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
: )amiodarone )Cordarone, Nexterone, Pacerone; הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

) נוקספיל( פוסאקונאזול), ניזורל( קטוקונאזול), ספורנוקס, אונמל( איטראקונאזול כגון פטרייתיים אנטי חומרים
); ב"בארה עוד זמין אינו(bepridil ;Vascor ); סטרטרה( אטומוקסטין(Vfend);  וווריקונזול

boceprevir )Victrelis(; carbamazepine ,Carbatrol, Tegretol, Teril)אראלן( כלורוקין); אחרים ;( clarithromycin
,Biaxin)ב ;conivaptan )Vaprisol( ;(PrevPac-דסיפרמין )דקסטרומתרופן); נורפרמין

;disopyramide )Norpace(; dolasetron )Anzemet( ;ל מסוימות תרופות HIV-אינדינביר כגון  ,(Crixivan)
/ritonavir )Kaletra(, nelfinavir )Viracept(, ritonavir lopinavir ,Norvir)ב ,Kaletra-ב Pak-

;saquinavir )Invirase( ,(Viekiraמתדון )מתאדוז, דולופין-XL( ;( ;metoprolol )Lopressor, Toprolמוקסיפלוקסצין 
;(Avelox) nebivolol)ביסטולי ;( ;nefazodoneאונדנסטרון )זופלנץ, זופרן ;(פרפנזין ;pimozide )Orap( ;פנוברביטל ;
, בריפאמט(rifampin ,Rifadin, Rimactane ); בנואדקסטה( כינידיןprocainamide; ); פניטק, דילנטין( פניטואין

Incivek( telaprevir;(Betapace, Sorine, Sotylize);  סוטלול); בריפאטר
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 ייתכן-)Efexor( venlafaxine. ו); דטרול( טולטרודיןthioridazine ;)Ketek( telithromycin; ); ב"בארה יותר זמין לא
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא

.ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

.כבד מחלת או דימום בעיות לך היו או לך יש אם או זיהום לך יש אם שלך לרופא ספר

 באמצעי השתמש. לעובר להזיק עלולPanobinostat . להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 אתה אם. האחרונה המנה לאחר אחד חודש ולפחותpanobinostat  עם שלך הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה

 שאל. הטיפול סיום לאחר יום90  ובמשך התרופה נטילת בזמן בקונדום להשתמש עליך, להריון להיכנס יכול זוגך ובן גבר
 נטילת בזמן להריון נכנסת את אם. עבורך שיעבדו מניעה אמצעי סוגי לגבי שאלות לך יש אם שלך הרופא את

.מיד לרופא התקשרי, פנובינוסטט

.פנובינוסטט נטילת בזמן להניק אסור. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

.פנובינוסטט נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה נטילת בזמן רימונים מיץ או אשכוליות לשתות או כוכבים פירות או אשכוליות, רימונים לאכול אין

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 יותר חלפו אם. זאת זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח, המנה את ליטול שתוכנן מאז פחות או שעות12  עברו אם
 לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשיך המנה על דלג, המתוכננת מהמנה שעות-12 מ

.החמצה על

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

במשקל ירידה

ראֹׁש ּכאְבֵ

 מאלה או הללו מהתסמינים באחד נתקל אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

מדממת או זפתית, שחורה צואה

קפה שאריות כמו שנראה הקיא חומר או מדממת הקאה

חריגים דימום או חבורות

חום או ורוד שתן

בליחה דם

ּבלִּבּול

שלך בדיבור שינויים
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זיהום של אחרים סימנים או הזעה, צמרמורות, שיעול, חום

חיוור עור

 הלבן או העור של הצהבה או אנרגיה חוסר, קיצונית עייפות, בטן כאבי, כהה שתן, תיאבון אובדן, הקאות, בחילות
העיניים של

 התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Panobinostat

 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 עודף, מאור והרחק

. 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 שבועית גלולות נטילת 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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

ׁשלִׁשּול

בחילה

הקֲָאָה

מופחת תיאבון

?אחר מידע לדעת צריך
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 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

®פארידאק

15/03/2017-  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

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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