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פילגרסטים הזרקת
stim) gra'(fil - כ מבוטא

:הודעה

 תרופות הןfilgrastim tbo- וזריקתsndz filgrastim- הזרקתaafi ,filgrastim- הזרקת, פילגרסטים הזרקת
 הזרקתsndz injection, filgrastim-aafi filgrastim Biosimilar-). חיים מיצורים העשויות תרופות( ביולוגיות

-filgrastim tboלהזרקת מאוד דומות  filgrastimהזרקת כמו אופן באותו ופועלות  filgrastimהמונח, לכן. בגוף 
.זה בדיון אלו תרופות לייצוג ישמשfilgrastim  הזרקת תכשירי

?זו תרופה נרשמה האם היי

 אנשים אצל לזיהום הסיכוי להפחתת משמשים )Filgrastim )Granix, Neupogen, Nivestym, Zarxio הזרקת מוצרי
 להפחית שעלולות כימותרפיות תרופות ומקבלים) העצם מח את מערב שאינו סרטן( מיאלואיד לא מסרטן הסובלים

הזרקת מוצרי). בזיהום להילחם כדי הדרושים דם תאי של  סוג( הנויטרופילים מספר את

Filgrastim )Neupogen, Nivestym, Zarxio( ולהפחית, הלבנים הדם תאי מספר את להגדיל לעזור כדי גם משמשים 
) הלבנים הדם תאי של סרטן של סוג(AML;  חריפה מיאלואידית לוקמיה עם אנשים אצל חום עם הזמן משך את

 גם משמשים )Filgrastim )Neupogen, Nivestym, Zarxio הזרקת מוצרי. כימותרפיות בתרופות טיפול המקבלים
 אצל ההישרדות סיכויי להגברת גם משמשת )Filgrastim )Neupogen הזרקת, עצם מח השתלת שעוברים באנשים

 הואFilgrastim . שלך העצם למח חיים ומסכן חמור לנזק לגרום שעלולות, קרינה של מזיקות לכמויות שנחשפו אנשים
הזרקת. נויטרופילים יותר לייצר לגוף עוזר שהוא בכך עובד זה. מושבה מעוררי גורמים הנקראות תרופות של בקבוצה

Filgrastim )Neupogen( קרינה של מזיקות לכמויות שנחשפו אנשים אצל ההישרדות סיכויי להגברת גם משמשת ,
 גורמים הנקראות תרופות של בקבוצה הואFilgrastim . שלך העצם למח חיים ומסכן חמור לנזק לגרום שעלולות

.נויטרופילים יותר לייצר לגוף עוזר שהוא בכך עובד זה. מושבה מעוררי

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

לווריד או לעור מתחת להזרקה מראש מלאים ובמזרקים בבקבוקונים) נוזל( כתמיסה מגיעיםFilgrastim  הזרקת מוצרי

 פעמיים(Neupogen, Nivestym, Zarxio)  פילגרסטים להזרקת תכשירים לתת ניתן אך, ביום פעם כלל בדרך ניתן זה.
 שלך הגוף טוב ובאופן לך שיש במצב תלוי הטיפול משך. חמורה כרונית נויטרופניה לטיפול משמש הוא כאשר ביום
.לתרופה מגיב

/a692033.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov1/6

TITLE - FILGRASTIM / NEUPOGEN MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN HEBREW

Source : U.S. National Library of Medicine

www.911globalmeds.com/buy-filgrastim-neupogen-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692033.html


MedlinePlus של תרופתי מידעFilgrastim:  הזרקת14/4/2213:48,

 הלבנים הדם תאי מספר את להגדיל או חום עם הזמן את להפחית, לזיהום הסיכון את להפחית כדי פילגרסטים הזרקת במוצרי משתמש אתה אם

 כל התרופה את לקבל וימשיך, כימותרפיה של מנה קבלת לאחר שעות24  לפחות התרופה של הראשונה המנה את תקבל, כימותרפיה במהלך

 את להפחית כדיFilgrastim  הזרקת במוצרי משתמש אתה אם. תקינה להיות תחזור שלך הדם תאי שספירת עד או שבועיים עד למשך יום

 מח החדרת לאחר שעות24  ולפחות כימותרפיה קבלת לאחר שעות24  לפחות התרופה את תקבל, עצם מח השתלת במהלך לזיהום הסיכון

 לפני ימים4  לפחות שלך הראשונה המנה את תקבל, ללוקפרזה שלך הדם את להכין כדי פילגרסטים הזרקת במוצרי משתמש אתה אם. העצם

 נויטרופניה לטיפולFilgrastim  הזרקת במוצרי משתמש אתה אם. האחרונה ללוקפרזה עד התרופה את לקבל ותמשיך הראשונה הלוקפרזה

 לכמויות שנחשפת בגלל פילגרסטים בהזרקת משתמש אתה אם. ארוכה תקופה למשך בתרופה להשתמש עליך שיהיה ייתכן, חמורה כרונית

 להשתמש תפסיק אל. לתרופה שלך הגוף של התגובה במידת תלוי יהיה שלך הטיפול ומשך בקפידה אחריך יעקוב שלך הרופא, קרינה של מזיקות

, קרינה של מזיקות לכמויות שנחשפת בגלל פילגרסטים בהזרקת משתמש אתה אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי פילגרסטים הזרקת במוצרי

 הזרקת במוצרי להשתמש תפסיק אל. לתרופה שלך הגוף של התגובה במידת תלוי יהיה שלך הטיפול ומשך בקפידה אחריך יעקוב שלך הרופא

Filgrastimיעקוב שלך הרופא, קרינה של מזיקות לכמויות שנחשפת בגלל פילגרסטים בהזרקת משתמש אתה אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי 

 מבלי פילגרסטים הזרקת במוצרי להשתמש תפסיק אל. לתרופה שלך הגוף של התגובה במידת תלוי יהיה שלך הטיפול ומשך בקפידה אחריך

.שלך הרופא עם לדבר

 את להזריק לך שיאמר או, אחר בריאות שירותי ספק או אחות ידי על לך להינתן עשוייםFilgrastiminjection  מוצרי
 בריאות שירותי ספק, בבית פילגרסטים להזרקת תכשירים תזריקו מטפל או אתה אם. בבית לעור מתחת התרופה

 שירותי ספק את שאל. האלה ההנחיות את מבין שאתה ודא. התרופה את להזריק כיצד שלך למטפל או לך יראה
 יותר להשתמש אין. ההוראות לפי בדיוקFilgrastim  הזרקת במוצרי השתמש. כלשהן שאלות לך יש אם שלך הבריאות

.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים בו להשתמש או ממנו פחות או

ההזרקה לפני פילגרסטים הזרקת במוצרי תמיד התבונן. פילגרסטים תמיסת המכילים מזרקים או בקבוקונים לנער אין

.דהויה או עכורה, מוקצפת נראית או חלקיקים יש פילגרסטים בתמיסת אם או, חלף התפוגה תאריך אם להשתמש אין.

 בה תשתמש אל, בבקבוקון או במזרק כלשהי תמיסה נותרה אם גם. בלבד אחת פעם בקבוקון או מזרק בכל השתמש
 אופן לגבי שלך הרוקח או הרופא עם שוחח. לנקב עמיד במיכל ובקבוקונים מזרקים, משומשות מחטים השלך. שוב

.לנקב העמיד המיכל השלכת

 עשוי שלך הרופא. המינון את בהדרגה ולהגדיל פילגרסטים הזרקת מוצרי של נמוך במינון להתחיל עשוי שלך הרופא
.לתרופה מגיב שלך הגוף שבו לאופן בהתאם, שלך המינון את להפחית גם

 תשלוט זו שתרופה לדעת עליך, חמורה כרונית נויטרופניה לטיפולFilgrastim  הזרקת במוצרי משתמש אתה אם
 תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גםFilgrastim  הזרקת במוצרי להשתמש המשך. אותו תרפא לא אך במצבך

.שלך הרופא עם לדבר מבלי פילגרסטים הזרקת במוצרי להשתמש

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

 של קבוצה( מיאלודיספלסטית תסמונת של מסוימים בסוגים לטיפול גם לעתים משמשיםFilgrastim  הזרקת מוצרי
 מצב( אפלסטית ואנמיה) בריאים דם תאי מספיק מייצרים ואינם מעוותים דם תאי מייצר העצם מח שבהם מצבים

לפעמים רגיליםFilgrastim  הזרקת מוצרי גם). דם תאי מספיק מייצר לא העצם מח שבו
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 מסוימות תרופות הנוטלים אנשים או(HIV)  אנושי חיסוני וירוס להם שיש אנשים אצל לזיהום הסיכוי את להפחית
.למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. הנויטרופילים מספר את שמקטינות

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,פילגרסטים הזרקת במוצרי השימוש לפני

 אחד לכל או אחרת תרופה לכל-)filgrastim, pegfilgrastim )Neulasta, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
 הזרקת מוצרי שיזריק האדם או אתה אם שלך לרופא גם ספרgrastim. פיל הזרקת במוצרי מהמרכיבים
.ללטקס אלרגי(Neupogen, Zarxio)  פילגרסטים

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. לקחת מתכוון

.לוואי

 מחלה( כרונית מיאלואידית בלוקמיה פעם אי סבלת או לך יש ואם בהקרנות מטופל אתה אם שלך לרופא ספר
 מח בתאי בעיות( מיאלודיספלסיה או), העצם במח לבנים דם תאי מדי יותר נוצרים שבה באיטיות המתקדמת

).ללוקמיה להתפתח שעלול). העצם

 תאי של נמוך מספר, כואבים למשברים לגרום שעלולה דם מחלת( חרמש תאי מחלת לך יש אם שלך לרופא ספר
 במהלך משבר שתסבול להניח סביר, חרמש תאי מחלת לך יש אם). הפנימיים לאיברים ונזק זיהום, אדומים דם

 והתקשר פילגרסטים הזרקת במוצרי הטיפול במהלך נוזלים הרבה שתו. פילגרסטים הזרקת במוצרי הטיפול
.הטיפול במהלך חרמש בתאי משבר לך יש אם מיד לרופא

 במוצרי השימוש בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, פילגרסטים הזרקת

 הזרקת במוצרי משתמש שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם
.פילגרסטים

 שעלולים הזיהומים כל את מונעים אינם אך, לזיהום הסיכון את מפחיתיםFilgrastim  הזרקת שמוצרי לדעת עליך
צמְרַמֹורתֶ; חום כגון זיהום של סימנים מפתח אתה אם שלך לרופא התקשר. כימותרפיה לאחר או במהלך להתפתח

.פצע או חתך סביב כאב או נפיחות, אדמומיות או; ׁשלִׁשּול; גרון כאב; פריחה;

 לעין נכנסת פילגרסטים תמיסת אם. וסבון במים האזור את שטפו, שלך העור על פילגרסטים תמיסת לך יש אם
.במים היטב העין את שטוף, שלך

?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

 התרופה את להזריק תשכח אם לעשות עליך מה שלך הרופא עם שוחח, בבית פילגרסטים הזרקת מוצר תזריק אם
.הזמנים לוח לפי

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה
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 מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלוליםFilgrastim  הזרקת מוצרי
:חולף לא או חמור הללו

התרופה הוזרק שבו במקום גוש או גירוד, חבורות, נפיחות, אדמומיות

שרירים או גרון, פה, רגל, זרוע, גב, מפרקים, עצמות כאבי

ראֹׁש ּכאְבֵ

פריחה

עצירות

ׁשלִׁשּול

בחילה

הקֲָאָה

תיאבון אובדן

ישן להישאר או להירדם קושי

המישוש בחוש ירידה

שיער איבוד

מהאף דימומים

אנרגיה חוסר, עייפות

טוב לא מרגיש

סחְרַחֹורתֶ

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

השמאלית הכתף בקצה או הבטן של העליון השמאלי בחלק כאב

מהירה נשימה, נשימה קשיי, נשימה קוצר, חום

דם שיעול, נשימה קשיי

טובה לא הרגשה, גב כאבי, בטן כאבי, חום

עייפות, סחרחורת, נשימה קשיי, שתן במתן ירידה, אחרת נפיחות או הקיבה באזור נפיחות

נשימה קוצר, צפצופים, הפה או העיניים, הפנים של נפיחות, גירוד, כוורות, פריחה

אדום עור, לעור מתחת סגולים סימנים, חריגות חבורות או דימום

בקרסוליים או בפנים נפיחות, דמי או כהה שתן, שתן במתן ירידה

תכופה או דחופה, כואבת שתן הטלת

 סרטן( לוקמיה פיתחו חמורה כרונית בנויטרופניה לטיפול פילגרסטים הזרקת במוצרי שהשתמשו מהאנשים חלק
 להם שיש אנשים. בעתיד להתפתח עלולה לוקמיה כי שמראים העצם מח בתאי שינויים או) העצם במח שמתחיל

 כדי מידע מספיק אין. בפילגרסטים משתמשים לא הם אם גם לוקמיה לפתח עלולים חמורה כרונית נויטרופניה
פילגרסטים הזרקת אם לדעת
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 על שלך הרופא עם שוחח. לוקמיה יפתחו חמורה כרונית נויטרופניה עם שאנשים הסיכוי את מגבירים מוצרים
.זו בתרופה בשימוש הסיכונים

 חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלוליםFilgrastim  הזרקת מוצרי
.זו בתרופה השימוש בזמן

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 פילגרסטים הזרקת מוצרי אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 להפשיר לו לאפשר עלול אתה(Neupogen, Nivestym, Zarxio),  פילגרסטים בטעות מקפיא אתה אם. במקרר
 המזרק את להשליך עליך, השנייה בפעם פילגרסטים בקבוקון או מזרק אותו את מקפיא אתה אם, זאת עם. במקרר

 יש אך שעות24  עד החדר בטמפרטורת(Neupogen, Nivestym, Zarxio)  פילגרסטים לשמור ניתן. הבקבוקון או
 החדר בטמפרטורת לשמור או, שעות24  עד במקפיא(Granix)  פילגרסטים לאחסן ניתן. ישיר שמש מאור להרחיק

.אור מפני עליו להגן יש אך ימים5  עד

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך

 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (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

?אחר מידע לדעת צריך

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

 מוצרי. פילגרסטים הזרקת במוצרי משתמש שאתה ולטכנאי שלך לרופא ספר, עצם הדמיית מחקר ביצוע לפני
.זה מסוג מחקר תוצאות על להשפיע עשוייםFilgrastim  הזרקת

 של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך בתרופות להשתמש אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם

/a692033.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov5/6
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MedlinePlus של תרופתי מידעFilgrastim:  הזרקת14/4/2213:48,

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

filgrastim()tbo-®גרניקס

)פילגרסטים(®נופוגן

Nivestym®-aafi()filgrastim

sndz()filgrastim-®זרקיו

שלהם השמות

גרנולוציטים מושבת של מגרה גורם

-CSFG

-CSF G Human MethionylRecombinant

15/09/2019-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

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

לבריאות הלאומיים המכונים
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