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פלואוראורציל הזרקת
)א-סיל אוי''קומה-(כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 במתן ניסיון בעל רופא של פיקוחו תחת רפואי במתקן או חולים בבית להינתן צריכה פלואוראורציל הזרקת
.חמורות לוואי לתופעות לגרום עלול פלואוראורציל בהזרקת טיפול. לסרטן כימותרפיות תרופות

?זו תרופה נרשמה האם היי

 שמתחיל סרטן( הטבעת פי סרטן או הגס המעי בסרטן לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב כלל בדרך משמש פלואוראורציל
 בסוגים לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב משמשFluorouracil . בגוף אחרים לחלקים התפשט או שהחמיר) הגס במעי

 הלבלב בסרטן לטיפול גם משמש פלואוראורציל. בקרינה טיפול או הגידול להסרת ניתוח לאחר השד סרטן של מסוימים
 של עצירה או האטה ידי על פועל זה. אנטי-מטבוליטים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא פלואוראורציל. הקיבה וסרטן

.שלך בגוף סרטניים תאים של הצמיחה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 הטיפול משך. רפואי במתקן אחות או רופא ידי על) לווריד( ורידי תוך למתן) נוזל( כתמיסה מגיעה פלואוראורציל הזרקת
.לך שיש הסרטן וסוג אליהן מגיב שלך הגוף כמה עד, נוטל שאתה התרופות בסוגי תלוי

 לך חשוב. מסוימות לוואי תופעות חווה אתה אם שלך המינון את לשנות או הטיפול את לדחות יצטרך שלך שהרופא ייתכן
.פלואוראורציל הזרקת עם שלך הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר

זו בתרופה השימושים

 סרטן כולל( והצוואר הראש סרטן, והוושט) הרחם פתיחת( הרחם צוואר בסרטן לטיפול גם לעתים משמש פלואוראורציל
 הנשיים הרבייה באיברי שמתחיל  סרטן( השחלות סרטן), והסינוסים השקדים, הגרון, החך, הלשון, הלחי, השפה, הפה

 הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח). בכליה שמתחיל סרטן של סוג(RCC,  הכליה תאי וסרטן), ביציות נוצרות שבהם
.למצבך זו בתרופה בשימוש
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.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,פלואורציל קבלת לפני
 מהרוקח בקשfluorouracil.  בהזרקת מהמרכיבים לאחד אוfluorouracil - ל אלרגי אתה אם שלך ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה שלך

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
), טרנדה( בנדמוסטין כגון מסוימות כימותרפיות תרופות: הבאות מהאפשרויות אחת כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

), לאוקרן( כלורמבוציל), ציטוקסן( ציקלופוספמיד), וואפר גליאדל(BiCNU,  קרמוסטין), בוסולפקס, מיירלן( בוסולפן
אוAlkeran(, procarbazine )Mutalane( ,(CeeNU)( melphalan,  לומוסטין), איפקס( איפוספמיד

;temozolomide )Temodar( אזתיופרין כגון החיסונית המערכת את המדכאות תרופות )ניאורל( ציקלוספורין), אימורן ,
 לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). פרוגרף( וטקרולימוס) רפאמון( סירולימוס(Rheumatrex),  מתוטרקסט), סנדימוניה

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את

.פלואוראורציל הזרקת שתקבל ירצה לא שלך שהרופא ייתכן. זיהום לך יש אם שלך לרופא ספר

 לך יש אם או אחרות כימותרפיות בתרופות טיפול או) רנטגן( בקרינה טיפול בעבר קיבלת אם שלך לרופא ספר
.כבד או כליות מחלת פעם אי לך היה או

 מקבל שאתה בזמן להניק או להריון להיכנס אסור. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 עלול פלואוראורציל. שלך לרופא התקשר, פלואורציל הזרקת קבלת בזמן להריון נכנסת אם. פלואוראורציל הזרקת
.לעובר להזיק

. הגנה וקרם שמש משקפי, מגן ביגוד וללבוש השמש לאור ממושכת או מיותרת מחשיפה להימנע לתכנן
Fluorouracilהשמש לאור לרגיש שלך העור את להפוך עשוי.

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

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

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

תיאבון אובדן

בחילה

חריגים חולשה או עייפות

סחְרַחֹורתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ

שיער איבוד

וסדוק יבש עור

בראייה שינויים

לאור רגישות או דומעות עיניים
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הזריקה ניתנה בו במקום צריבה או נפיחות, כאב, אדמומיות

ּבלִּבּול

 התקשר, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא

ובגרון בפה פצעים

ׁשלִׁשּול

הקֲָאָה

הרגליים וכפות הידיים בכפות העור של קילוף או אדמומיות, כאב, נפיחות

זיהום של אחרים סימנים או גרון כאב, צמרמורות, חום

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

מהאף דימומים

קפה שאריות כמו שנראה חומר או דם להקיא או להשתעל

חריגות חבורות או דימום

כהה חום או אדום, ורוד שתן

זפתות שחורות או אדומה יציאות

בחזה כאב

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

 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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

בחילה

ׁשלִׁשּול

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

חריגות חבורות או דימום

וזפתית שחורה או מדממת צואה

קפה שאריות כמו שנראה חומר או דם להקיא או להשתעל

?אחר מידע לדעת צריך

 לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין אולי/יזמין שלך הרופא. המעבדה ועם שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לפלואוראורציל שלך הגוף תגובת את

 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

¶זריקה®אדרוציל

שלהם השמות

5-Fluorouracil

5-FU

.זמינות להיות עשויות גנריות חלופות. בשוק עוד זמין אינו זה ממותג מוצר-¶

18/07/2012-  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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