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פינגולימוד
mod) i gol'(fin  בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 חיסון תאי של פעולתם הפחתת ידי על פועל זה. לפוספט לספינגוזין קולטן מאפננים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 חוסר, חולשה לחוות עלולים ואנשים כראוי פועלים אינם העצבים שבהם מחלהFingolimod .) עצבי לנזק לגרום שעלולים

 של אפיזודות למניעת  משמש ;MS(השתן   בשלפוחית ושליטה דיבור, בראייה ובעיות בשרירים קואורדינציה אובדן, תחושה
 שבה מחלה מהלך( התקפיות-הפוכות צורות עם ומעלה10  מגיל וילדים מבוגרים אצל נכות של החמרה ולהאטת תסמינים

Fingolimod נפוצה טרשת של) לעת מעת מתלקחים התסמינים

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

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

 עם ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כקפסולה מגיעFingolimod  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך
Fingolimod קח. אוכל בלי או

 במשרד פינגולימוד של שלך הראשונה המנה את תיקח אתה. המנה נטילת לאחר שעות6  ושוב הראשונה המנה נטילת לפני.
 שתוכל כדי התרופה נטילת לאחר שעות6  לפחות הרפואי במתקן להישאר תצטרך. אחר רפואי במתקן או שלך הרופא
 או מסוימים מצבים לך יש אם לילה או שעות-6 מ יותר למשך הרפואי במתקן להישאר עליך שיהיה ייתכן. במעקב להיות
 או מהצפוי יותר מואט שלך הלב דופק אם או יואטו שלך הלב שפעימות הסיכון את שמגבירות מסוימות תרופות לקחת

 המנה נטילת לאחר שעות6  לפחות רפואי במתקן להישאר שתצטרך ייתכן. ות( שעה הראשונות6  לאחר להאט ממשיך
, סחרחורת חווה אתה אם שלך לרופא ספר. הראשונה המנה נטילת בעת מדי מואטות שלך הלב פעימות אם שלך השנייה
 לאחר הראשונות השעות24  במהלך במיוחד, הטיפול במהלך עת בכל סדיר לא או איטי דופק או בחזה כאבים, עייפות
 אצל הלב פעימות להאטת לגרום  עלול ;ECG(הלב של החשמלית הפעילות את המתעדת בדיקה )הראשונה המנה נטילת

 המינון כאשר הראשונה המנה ולאחר, הראשונה המנה נטילת לאחר הראשונות השעות6  במהלך במיוחד, וילדים מבוגרים
Fingolimod אלקטרוקרדיוגרמה תקבל. בילדים גדל

 אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי פינגולימוד ליטול תפסיק אל. אותה ירפא לא אך נפוצה בטרשת בשליטה לסייע עשוי
 בשבוע יותר או אחד שבוע במשך, הטיפול של הראשונים שבועיים במהלך יותר או אחד יום במשך פינגולימוד נוטל אינך

 לפני שלך הרופא עם שוחח, הטיפול של הראשון החודש לאחר יותר או שבועיים במשך או הטיפול של והרביעי השלישי
Fingolimod לחוות עשוי אתה. שוב זה את לקחת מתחיל אתה
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 במשרד התרופה את מחדש להתחיל תצטרך אזFingolimod,  שוב לקחת מתחיל אתה כאשר הלב פעימות את האט
.שלך הרופא

 ובכל בפינגולימוד טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 אתה. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם
ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/((FDA)  והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול

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

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,פינגולימוד נטילת לפני
 מהמרכיבים לאחד או לפינגולימוד רצינית אלרגית תגובה לך הייתה אם, לפינגולימוד אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

, רגליים, ידיים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפה, העיניים, הפנים של נפיחות, כוורות, פריחה( פינגולימוד של בכמוסות
 לכל אלרגי אתה אם שלך לרופא ספר, כן כמו-fingolimod. ל לא יגיד כנראה שלך הרופא), תחתונות רגליים או קרסוליים

 לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל. פינגולימוד בכמוסות מהמרכיבים אחד לכל או, אחרת תרופה
.המרכיבים של רשימה

), נורפאס( דיספירמיד), פאסרון, נקסטרון( אמיודרון כמו סדיר לא לדופק תרופות נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
. וסוטלול) בנואדקסטה( כינידין, פרוקאינאמיד), קורברט( איבוטיליד), מולטאק( דרונדרון), טיקוסין( דופטיליד

.(Betapace, Sorine, Sotylize)יותר או אחת נוטל אתה אם פינגולימוד לקחת לא לך יגיד בטח שלך הרופא 
.הללו מהתרופות

 הטיפול במהלך לקחת מתכוון או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
( מטופרולול), טרנדאט( להבטלול, קרטאולול), בטנורטיק, טנורמין( אטנולול כגון בטא חוסמי: מהבאים אחד כל להזכיר הקפד-fingolimod. ב שלך

XL( ,(Byvalson- LA, Innopran ב(Corzide nebivolol ,Bystolic),  ב, קורגארד( נאדולולLopressor), -HCT ב, בדוטופול-XL, טופרול, לופרסור
propranolol )Inderalוטימולול ; diltiazem ,Cardizem, Cartia, Tiazac)אחרים ;(כלורפרומזין ;citalopram )Celexa( ;דיגוקסין )לנוקסין ;(

-)Tarka ו); מתאדוז, דולופין( מתדון; לב לבעיות תרופות; קטוקונאזול); )haloperidol )Haldol; אחריםTab, PCE) ,EES, Ery- אריתרומיצין
.verpamil )Calan, Verelan, inדקסמתזון כגון קורטיקוסטרואידים: בעבר אותן נטלת אם או, הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם לרופא גם ספר

) טיסברי( נטליזומאב, מיטוקסנטרון כגון החיסונית המערכת על שליטה או להחלשה ותרופות; לסרטן תרופות; ופרדניזון מתילפרדניזולון,
 רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינוני את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן), יו'אובאג( וטריפלונומיד

 ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, פינגולימוד עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות
 בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינוני את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן-)Aubagio( teriflunomide, ו. )natalizumab )Tysabri, זו

 שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, פינגולימוד עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור
 מינוני את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן-)Aubagio( teriflunomide, ו. )natalizumab )Tysabri, זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים

 הקפידו לכן, פינגולימוד עם אינטראקציה לקיים הן גם 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

 כאבים( אנגינה, לב התקף: האחרונים החודשים בששת האלה מהמצבים אחד לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
 שמגביר מצב( ארוךQT  תסמונת לך יש אם שלך לרופא גם ספר. לב ספיקת אי או, שבץ מיני או מוחי שבץ), בחזה

 שלך הרופא. סדיר לא לב קצב או) פתאומי למוות או להתעלפות לגרום שעלול סדיר לא דופק לפתח הסיכון את
.פינגולימוד לקחת לא לך לומר עשוי

 אחרים סימנים או חום כרגע לך יש אם או, מוחי שבץ או שבץ, לב התקף עברת, התעלפת פעם אי אם שלך לרופא ספר
( בשינה נשימה דום; בסוכרת פעם אי סבלת או לך יש אם וכן, חולף שאינו או והולך שבא זיהום לך יש אם, זיהום של

קצר לזמן מפסיק אתה שבו מצב
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 בעיות או) בעין דלקת( אובאיטיס; גבוה דם לחץ; אחרות נשימה בעיות או) הלילה במהלך רבות פעמים נשימה
 גם ספר. כבד או לב מחלת או, עור סרטן; בדם מגנזיום או אשלגן של נמוכות רמות; איטי דופק; אחרות עיניים
.חיסון לאחרונה קיבלת אם שלך לרופא

 הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש עליך. מניקה או, להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 חודשיים תוך או פינגולימוד נטילת בזמן להריון נכנסת אם. הסופית המנה לאחר חודשיים ובמשך הטיפול במהלך

.שלך לרופא התקשר, הסופית המנה לאחר

 מבלי שלך האחרונה המנה לאחר חודשיים במשך או-fingolimod ב שלך הטיפול במהלך כלשהם חיסונים לך אין
 שלו הטיפול תחילת לפני לקבל יצטרך וילדך שייתכן חיסונים על ילדך של הרופא עם שוחח. שלך הרופא עם לדבר

.בפינגולימוד

 עשוי שלך הרופא. רוח אבעבועות נגד החיסון את קיבלת ולא רוח באבעבועות חלית לא מעולם אם שלך לרופא ספר
 רוח אבעבועות נגד החיסון את לקבל עליך שיהיה ייתכן. רוח לאבעבועות נחשפת אם לראות כדי דם בדיקת להזמין
.בפינגולימוד הטיפול תחילת לפני חודש להמתין מכן ולאחר

 שמש משקפי, מגן ביגוד וללבוש) שיזוף דוכני כגון(UV  ואור שמש לאור ממושכת או מיותרת מחשיפה להימנע תכנן
 ועלול, השמש אור של המסוכנות הלוואי לתופעות יותר לרגיש שלך העור את להפוך עשויFingolimod . הגנה וקרם

.העור סרטן לפתח שלך הסיכון את להגביר

?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 שהוחמצה המנה את קח
 אין. התרופה את מחדש מתחיל שאתה בזמן במעקב להיות עליך שיהיה ייתכן. הבאה המנה נטילת לפני לרופא והתקשר

.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

חּולׁשהָ

גב כאב

ברגליים או בידיים כאב

ׁשלִׁשּול

בטן כאבי

בחילה

מיגרנה או ראש כאב

שיער איבוד

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

נשימה או בליעה קשיי או; השפתיים או הלשון, הגרון, הפה, העין, הפנים של נפיחות; גירוד, כוורות, פריחה

הטיפול לאחר חודשיים ובמשך הטיפול ובמהלך זיהום של אחרים וסימנים שיעול, צמרמורות, חום, גוף כאבי, גרון כאבי

הטיפול לאחר חודשיים ובמשך הטיפול במהלך בלבול או בחילות, לאור רגישות, חום, צוואר נוקשות, ראש כאב

 לאחר חודשיים ובמשך הטיפול במהלך גירוד או פריחה, למגע רגישות, העור על עקצוץ או קהות, צריבה, כאב תחושת
.הטיפול

התקפים או בראייה שינויים, בלבול, חמור פתאומי ראש כאב

אחרות ראייה בעיות או שלך לראייה חריג צבע; לאור רגישות; שלך הראייה במרכז עיוורת נקודה או צללים, טשטוש

 שעשויה בליטה כמו שלך העור על גידולים; נרפאים שאינם פצעים; העור על חדש כהה אזור; קיימת בשומה שינויים
שלך בעור אחר שינוי כל או, ורוד או עור בצבע, פנינה לבנה, מבריקה להיות

שלך באיזון או בזיכרון, בחשיבה שינויים; הזמן עם המחמיר הרגליים או הידיים של סרבול או הגוף של אחד בצד חולשה

כוח אובדן או; באישיות שינויים או בלבול;

מחמיר או חדש נשימה קוצר

כהה שתן או, העיניים או העור של הצהבה, בטן כאבי, תיאבון אובדן, הקאות, בחילות

 שלך הרופא עם שוחח). בזיהום הנלחמים בתאים שמתחיל סרטן( ולימפומה עור סרטן לפתח הסיכון את להגביר עלול.
Fingolimod זו תרופה נטילת של הסיכונים על

 הפסקת לאחר חודשים6  עד3  בתוך להתרחש עשויה בנכות והחמרה נפוצה טרשת תסמיני של אפיזודות פתאומית עלייה
Fingolimod. הפסקת לאחר מחמירים שלך הנפוצה הטרשת תסמיני אם שלך לרופא ספר. פינגולימוד נטילת

Fingolimod 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

 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
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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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

סדיר לא או מואט דופק

?אחר מידע לדעת צריך

, ועיניים עור ובדיקות מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.פינגולימוד ליטול להמשיך או לקחת להתחיל לך שבטוח לוודא כדי הטיפול ובמהלך לפני שלך הדם לחץ אחר ויעקוב

.פינגולימוד נוטל שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני

 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

®גילניה

15/02/2019-  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
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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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