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פלודרבין הזרקת
been) a dare'(floo  כמו מבוטא

:חשובה אזהרה

.לסרטן כימותרפיות תרופות במתן ניסיון בעל רופא בפיקוח להינתן חייבתFludarabine  הזרקת

 לגרום עלולה זו ירידה. שלך העצם מח ידי על המיוצרים הדם תאי במספר לירידה לגרום יכולהFludarabine  הזרקת
 לרשום עשוי שלך הרופא. חיים מסכן או רציני לזיהום שלך הסיכון את להגביר ועלולה מסוכנים תסמינים לפתח לך

 לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר. הטיפול במהלך חמור זיהום שתפתח הסיכון את להפחית כדי אחרות תרופות
 פיתחת פעם אי ואם שלך החיסונית המערכת על המשפיע מצב כל או בדם דם תאי של סוג כל של נמוך מספר פעם אי

: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. מדי נמוכות היו שלך הדם תאי שרמות בגלל זיהום
 צואה; חריגים חבורות או דימום; קיצונית עייפות; חיוור עור; סחְרַחֹורתֶ; ראֹׁש ּכאְבֵ; מהירות לב פעימות; נשימה קוצר

 הטלת, גרון כאב, שיעול, צמרמורות, וחום; קפה שאריות כמו שנראות או מדממות הקאות; מדממת או זפתית, שחורה
.זיהום של אחרים סימנים או, תכופה או כואבת, קשה שתן

 מיד התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. העצבים למערכת נזק לגרום גם יכולהFludarabine  הזרקת
).מסוימת לתקופה הכרה איבוד( ותרדמת בלבול, תסיסה, התקפים: שלך לרופא

 ספר. שלו הדם תאי את והורס תוקף הגוף שבהם חיים מסכני או חמורים למצבים לגרום עלולהFludarabine  הזרקת
הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. בעבר פלודרבין קבלת לאחר מצב של זה סוג פיתחת פעם אי אם שלך לרופא

 וסתי דימום, מהאף דימום, העור על זעירות סגולות או אדומות נקודות, צהוב עור, כהה שתן: שלך לרופא מיד התקשר,
.בגרון דימום עקב נשימה קשיי או דם שיעול, בשתן דם, חזק

(Nipent)  פנטוסטטין עם יחד פלודרבין בהזרקת שהשתמשו כרונית לימפוציטית לוקמיה עם אנשים, קליני במחקר
 ירשום לא שלך הרופא, לכן. למוות גרם זה ריאתי נזק, מסוימים במקרים. לריאות חמור נזק לפתח גבוה בסיכון היו

 )Pentostatin )Nipent.עם יחד שתינתןFludarabine  זריקת
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 הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.פלודרבין להזרקת שלך

.פלודרבין זריקת בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 במבוגרים) הלבנים הדם תאי של סרטן של סוג(CLL;  כרונית לימפוציטית בלוקמיה לטיפול משמשתFludarabine  הזרקת
 אנלוגים הנקראות תרופות של בקבוצה היאFludarabine  הזרקת. השתפרו ולא לפחות אחרת אחת בתרופה טופלו שכבר
.שלך בגוף סרטניים תאים של הצמיחה של עצירה או האטה ידי על פועל זה. פורין של

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 אחות או רופא ידי על) לווריד( לווריד דקות30  במשך ולהזריק לנוזל להוסיף שיש כאבקה מגיעהFludarabine  הזרקת
 זו טיפול תקופת. ברציפות ימים5  במשך ביום פעם כלל בדרך מוזרק זה. חולים בית של חוץ במרפאת או רפואי במשרד
.מחזורים מספר למשך ימים28  כל המחזור על לחזור וניתן, מחזור נקראת

 הקפד. מסוימות לוואי תופעות חווה אתה אם שלך המינון את להתאים או הטיפול את לדחות יצטרך שלך שהרופא ייתכן
.פלודרבין בהזרקת הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר

זו בתרופה השימושים

 דם תאי של בסוג שמתחיל סרטן(NHL;  קין'הודג שאינה בלימפומה לטיפול גם לעתים משמשתFludarabine  הזרקת
 על שלך הרופא עם שוחח). בעור הפוגעת לימפומה של סוג(fungoides- mycosis וב) בזיהום כלל בדרך הנלחמים לבנים

.למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,פלודרבין זריקת קבלת לפני
. פלודראבין בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל-fludarabine, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש

 נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
U, DepoCyt) .(Cytosar- ציטארבין או חשובה אזהרה בסעיף הרשומה התרופה את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן

 הכימותרפיות התרופות כל על שלך לרופא גם ספר. כליות במחלת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
 גבוהה באנרגיה חלקיקים של בגלים המשתמש בסרטן טיפול( בקרינה בטיפול טופלת פעם אי ואם שקיבלת האחרות

ב שטופלת שלך לרופא ספר, בעתיד הקרנות או כימותרפי טיפול מקבל שאתה לפני ). סרטניים תאים להרוג כדי
.fludarabine-
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 הזרע ייצור את לעצור ועשויה בנשים) מחזור( הרגיל החודשי למחזור להפריע עלולה פלודרבין הזרקת כי לדעת עליך
 עליך, מניקה או בהריון אתה אם. להריון להיכנס יכולים לא שלך הזוג בן או שאתה להניח אין, זאת עם. גברים אצל
6  לפחות או פלודרבין הזרקת קבלת בזמן ילדים ללדת לתכנן אין. זו תרופה לקבל שתתחיל לפני שלך לרופא לספר

 שלך הרופא עם שוחח. זו בתקופה הריון למנוע כדי הריון למניעת אמינה בשיטה השתמש. הטיפולים לאחר חודשים
.לעובר להזיק עלולהFludarabine  הזרקת. נוספים לפרטים

.פלודרבין זריקת מקבל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 אל. בראייה ושינויים התקפים, תסיסה, בלבול, חולשה, לעייפות לגרום עלולה פלודרבין שהזרקת לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות תפעיל או במכונית תנהג

.פלודרבין הזרקת עם שלך הטיפול במהלך כלשהם חיסונים מקבל שאתה לפני שלך הרופא עם שוחח

 בזריקת הטיפול במהלך דם עירוי לקבל צריך אתה אם חיים מסכנת או חמורה תגובה לפתח עלול שאתה לדעת עליך
 שאתה לפני פלודרבין זריקת קיבלת או מקבל שאתה שלך לרופא לספר הקפד. הטיפול לאחר עת בכל או פלודרבין

.דם עירוי מקבל

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

תיאבון אובדן

בחילה

הקֲָאָה

עצירות

ׁשלִׁשּול

בפה פצעים

שיער איבוד

ברגליים או ברגליים, בזרועות, בידיים עקצוץ או כאב, צריבה, תחושה חוסר

מפרקים או שרירים כאבי

ראֹׁש ּכאְבֵ

דּכִָאֹון

שינה בעיות

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

סדיר לא או מהיר דופק

שמיעה אובדן

הגוף בצד כאבים

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

פריחה

כוורות

בליעה או נשימה קשיי

שלפוחיות או מתקלף עור

 קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהFludarabine  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

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
חריגים דימום או חבורות

זיהום של אחרים סימנים או גרון כאב, שיעול, צמרמורות, חום

מושהה עיוורון

תרדמת

?אחר מידע לדעת צריך

.פלודרבין הזרקת לגבי שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את שאל

 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

®פלודרה
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שלהם השמות

AMP, FAMP-ara-Fluoro2 , מונופוספט-A-ara2-Fluoro

07/01/2009-  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

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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