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Fulvestrant הזרקת
trant) ves'(ful  כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

, חיובי הורמונים קולטן של מסוים בסוג לטיפול) ®ribociclib )Kisqali עם בשילוב או לבד משמשתFulvestrant  הזרקת
 אצל בגוף אחרים לחלקים התפשט השד סרטן או) לגדול כדי אסטרוגן כגון בהורמונים שתלוי שד סרטן( מתקדם שד סרטן
 טמוקסיפן כגון אסטרוגן נגד בתרופה בעבר טופלו ולא) החודשית הווסת של סוף; בחיים שינוי( המעבר גיל שחוו נשים

.(Nolvadex)הזרקת  Fulvestrantעם בשילוב או לבד גם משמשת ribociclib )Kisqali® (לקולטן חיובי שד בסרטן לטיפול 
 לאחר החמיר שלהן השד וסרטן המעבר גיל שחוו בנשים בגוף אחרים לחלקים שהתפשט שד סרטן או מתקדם, הורמונים
 או) ®palbociclib )Ibrance עם בשילוב גם משמשתFulvestrant  הזרקת. טמוקסיפן כגון אנטי-אסטרוגן בתרופה שטופלו

abemaciclib )Verzenio® (התפשט שלהן השד שסרטן בנשים מתקדם, הורמונים לקולטן חיובי שד בסרטן לטיפול 
 של בקבוצה הואFulvestrant . טמוקסיפן כגון אנטי-אסטרוגן בתרופות שטופלו לאחר והחמיר בגוף אחרים לחלקים
 יכול זה. סרטניים תאים על האסטרוגן פעולת חסימת ידי על עובד זה. אסטרוגן לקולטני אנטגוניסטים הנקראות תרופות
.לגדול כדי לאסטרוגן הזקוקים שד גידולי כמה של הצמיחה את לעצור או להאט

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

ו15 1,  ימים( הראשונות המנות3  עבור בשבועיים פעם כלל בדרך ניתן זה. רפואי במשרד אחות או רופא ידי על מנוהל.

) עכוז בכל אחת( נפרדות זריקות כשתי שלך התרופה מנת את תקבל. מכן לאחר בחודש פעם מכן ולאחר-29)
. Fulvestrantבישבן לשריר דקות2  עד1  במשך איטית להזרקה) נוזל( כתמיסה מגיע Fulvestrant

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרוקח או מהרופא בקש

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

fulvestrant, קבלת לפני
. פולווסטרנט בהזרקת מהמרכיבים לאחד או אחרת תרופה לכל, לפולווסטרנט אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש
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 לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 יצטרך שלך שהרופא ייתכן). נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון) דם מדללי( קרישה נוגדי להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או

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

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

fulvestrant  מקבלת שאת בזמן להריון להיכנס אין. להריון להיכנס מתכננת או, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 להשתמש תוכל בהן הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח. הסופית המנה קבלת לאחר אחת שנה ולפחות
 שלך לרופא ספר. הטיפול תחילת לפני ימים7  תוך בהריון את אם לבדוק גם עשוי שלך הרופא. שלך הטיפול במהלך

.לעובר להזיק עלולfulvestrant. Fulvestrant - ב הטיפול במהלך להריון נכנסת את אם

 קבלת לאחר אחת שנה ובמשך-fulvestrant ב הטיפול במהלך להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.הסופית המנה

 הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. ונשים גברים אצל הפוריות את להפחית עשויה זו שתרופה לדעת צריך אתה
.פולווסטרנט בקבלת

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

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

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.האפשרי בהקדם לרופא התקשר, פולווסטרנט מנת לקבלת תור החמצת אם

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

בחילה

הקֲָאָה

עצירות

ׁשלִׁשּול

בטן כאב

תיאבון אובדן

גרון כאב

בפה פצעים

חּולׁשהָ

הסמקה או חום גלי

ראֹׁש ּכאְבֵ

בגב או במפרקים, בעצמות כאבים

שלך התרופה הוזרק שבו במקום נפיחות או אדמומיות, כאב

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים של נפיחות
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סחְרַחֹורתֶ

ישן להישאר או להירדם קושי

דּכִָאֹון

חרֲדָהָ

עצַּבנָּות

העור על צריבה או דקירות, עקצוץ, תחושה חוסר תחושות

מיְֹוזעָ

חריג נרתיקי דימום

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

בחזה כאב

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

העיניים או השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

ברגליים או התחתון בגב כאבים

ברגליים חולשה או עקצוץ, תחושה חוסר

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

העיניים או העור של הצהבה

שתן מתן בזמן צריבה או כאב

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

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

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

.פולווסטרנט מקבל שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני
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 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

Faslodex®

15/05/2019-  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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