
Pegfilgrastim הזרקת
stim) gra' fil(peg  כ מבוטא

:הודעה

 הן הזרקתjmdb- pegfilgrastim-וcbqv-bmez, pegfilgrastim ,Pegfilgrastim, pegfilgrastim- הזרקת
וcbqv-bmez, pegfilgrastim pegfilgrastim Biosimilar-). חיים מיצורים העשויות תרופות( ביולוגיות תרופות

-jmdb- pegfilgrastimלהזרקת מאוד דומות  pegfilgrastimהזרקת כמו צורה באותה ופועלות  pegfilgrastim
.זה בדיון אלו תרופות לייצוג ישמש מוצרים הזרקתpegfilgrastim  המונח, לכן. בגוף

?זו תרופה נרשמה האם היי

 סרטן של מסוימים מסוגים הסובלים אנשים אצל לזיהום הסיכוי להפחתת משמשיםPegfilgrastim  הזרקת מוצרי
בזיהום למלחמה הדרושים דם תאי של סוג( הנויטרופילים מספר את להפחית שעשויות כימותרפיות תרופות ומקבלים

 של מזיקות לכמויות שנחשפו אנשים אצל ההישרדות סיכויי להגברת גם משמשת )Neulasta( Pegfilgrastim הזרקת).
 הנקראות תרופות של בקבוצה הואPegfilgrastim . העצם למח חיים ומסכן חמור לנזק לגרום שעלולות, קרינה
.נויטרופילים יותר לייצר לגוף עוזר שהוא בכך עובד זה. מושבה מעוררי גורמים

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

), לעור מתחת( עורית תת להזרקה מראש מלאים הזרקה במזרקי) נוזל( כתמיסה מגיעיםPegfilgrastim  הזרקת מוצרי
 הזרקת בתכשיר משתמש אתה אם. העור על למריחה) הגוף על מזרק( מראש מלא אוטומטי הזרקה ובמכשיר

pegfilgrastimמחזור לכל בודדת כמנה כלל בדרך ניתן הוא, כימותרפיה במהלך לזיהום הסיכון את להפחית כדי 
 תחילת לפני ימים-14. מ ויותר המחזור של הכימותרפיה של האחרונה המנה מתן לאחר שעות24  לפני לא, כימותרפיה

 היא, קרינה של מזיקות לכמויות שנחשפת בגללpegfilgrastim  בהזרקת משתמש אתה אם. הבא הכימותרפיה מחזור
 במוצרי להשתמש עליך מתי בדיוק לך יגיד שלך הרופא. אחד שבוע של בהפרש, בודדות מנות-2 כ כלל בדרך ניתנת
pegfilgrastim. הזרקת

 להזריק לך שיגידו ייתכן, אחר בריאות שירותי ספק או אחות ידי על לך להינתן עשוייםPegfilgrastim  הזרקת מוצרי
 הבריאות שירותי ספק או האחות ידי על מראש מלא אוטומטי הזרקה מכשיר שתקבל או, בבית בעצמך התרופה את

 או, בבית בעצמךpegfilgrastim  הזרקת מוצרי את תזריק אם. בבית אתה עבור אוטומטי באופן התרופה את שיזריק
מראש המילוי את מקבל אתה אם
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. המכשיר את לנהל כיצד או, התרופה את להזריק כיצד לך יראה בריאות שירותי ספק, אוטומטית להזרקה מכשיר
 חלק כל להסביר שלך מהרופא בקש. המטופל עבור היצרן של המידע את גם לך יספק שלך הבריאות שירותי ספק

 או ממנו פחות או יותר להשתמש אין. ההוראות לפי בדיוקpegfilgrastim  הזרקת במוצר השתמש. מבין שאינך
.שלך הרופא ידי על שנקבע ממה יותר קרובות לעתים בו להשתמש

 אין. ההזרקה לפניpegfilgrastim  בתמיסת תמיד התבונןpegfilgrastim.  תמיסת המכילים מזרקים לנער אין
.דהויה או עכורה נראית או חלקיקים ישpegfilgrastim  בתמיסת אם או, חלף התפוגה תאריך אם להשתמש

 על או הבטן על כלל בדרך יונח ההתקן, מראש מלא אוטומטי הזרקה בהתקן מגיעה שלך-pegfilgrastim ה תמיסת אם
-27 כ( למחרתpegfilgrastim.  של המינון את שתקבל לפני יום אחר בריאות שירותי ספק או אחות ידי על זרועך גב

pegfilgrastim  תמיסת של המינון), שלך העור על מראש המלאה האוטומטית ההזרקה מכשיר מריחת לאחר שעות
.דקות45  במשך עורית תת אוטומטית יוזרק

;במקום פגפילגרסטים מראש המלא האוטומטי ההזרקה התקן את לך יש כאשר
 שמכשיר פעם בכל אוpegfilgrastim  של מנה מקבל שאתה הראשונה בפעם מטפל איתך להיות צריך אתה

.זרועך גב על מוחל מראש המולא האוטומטי ההזרקה

 מוזרקpegfilgrastim  של המינון שכל בזמן מראש המלאה האוטומטית ההזרקה מכשיר אחר לעקוב תצטרך
ה מינון את מקבל שאתה בזמן לניטור להפריע שעלולים במקומות והימצאות מפעילויות להימנע עליך לכן, לגופך

filgrastim-מכן לאחר אחת שעה ולמשך.

 מכשיר עם פגפילגרסטים מנת קבלת לאחר ושעתיים לפני אחת שעה מכונות להפעיל או במכונית לנהוג, לנסוע אין
).היישום לאחר שעות29  עד-26 כ( מראש המלאה האוטומטית ההזרקה

 ממכשירים' אינץ4  לפחות של במרחק מראש המולא האוטומטי ההזרקה התקן את מרחיק שאתה לוודא עליך
.מיקרוגל ותנורי אלחוטיים טלפונים, סלולריים טלפונים כולל, וציוד חשמליים

 ההזרקה שהתקן לאחר לנסוע עליך אם ידנית טפיחה ולבקש התעופה בשדה רנטגן מצילומי להימנע עליך
.הפגפילגרסטים מנת קבלת ולפני גופך על מוחל מראש המולא האוטומטי

 את מקבל שאתה בזמן אלרגית תגובה לך יש אם מראש המלאה האוטומטית ההזרקה מכשיר את מיד להסיר עליך
 טיפול וקבל שלך לרופא מיד התקשר. שלה וקילוף ההדבקה כרית בקצה אחיזה ידי על שלך הפגפילגרסטים מנת

.חירום רפואי

 בצורה נרטב הדבק אם, שלך מהעור יורד מראש המולא האוטומטי ההזרקה מכשיר אם מיד לרופא להתקשר עליך
 ההזרקה מכשיר את לשמור עליך. באדום מהבהבת המצב נורית אם או, מהמכשיר טפטוף רואה אתה אם, ניכרת

 להבחין לך לעזור כדי שלך הפגפילגרסטים מנת את שתקבל לפני שעות3  במשך יבש מראש הממולאת האוטומטית
.המנה את מקבל שאתה בזמן לדלוף מתחיל שלך המכשיר אם

 סביבות או) אולטרסאונדCT,  סריקתMRI, , רנטגן סריקת( רפואיים הדמיה למחקרי מחשיפה להימנע עליך
).היפרבריים חדרים( בחמצן עשירות

.מראש המולא האוטומטי ההזרקה מכשיר על לחץ הפעלת או משינה להימנע עליך

.ישיר שמש ואור סאונות, קוזי'ג, חמות מאמבטיות להימנע עליך
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 המולא האוטומטי ההזרקה מכשיר ליד שלך העור על ניקוי וחומרי קרמים, שמנים, בקרמים משימוש להימנע עליך
.מראש

 אם או, המלאה המנה מתן לפני כבה המכשיר אם, באדום מהבהב מראש המולא האוטומטי ההזרקה מכשיר אם
 של המלא המינון את קיבלת שלא ייתכן. מיד שלך לרופא התקשר, דליפה שיש או נרטב המכשיר על הדבק

,pegfilgrastimנוספת מנה שתצטרך וייתכן.

 אופן לגבי שלך הרוקח או הרופא עם שוחח. דקירה בפני עמיד במיכל והתקנים מזרקים, משומשות מחטים השלך
.לנקב העמיד המיכל השלכת

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

pegfilgrastim, הזרקת במוצרי השימוש לפני
-)jmdb, filgrastim )Granix, Neupogen, Nivestym, Zarxio-ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

-bmez, pegfilgrastimcbqv, pegfilgrastim ,pegfilgrastim, pegfilgrastimאחד כל או, אחרת תרופה כל 
 הזרקת מוצר עבורך שיזריק האדם או אתה אם שלך לרופא גם ספרpegfilgrastim.  הזרקת במוצרי מהמרכיבים

pegfilgrastimאקריליים דבקים או ללטקס אלרגי.

 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

 שעלולות עצם מח בתאי בעיות( מיאלודיספלסיה או, העצם במח או בדם סרטן לך היה או לך יש אם לרופא ספר
).ללוקמיה להתפתח

 תאי של נמוך מספר, כואבים למשברים לגרום שעלולה דם מחלת( חרמש תאי מחלת לך יש אם שלך לרופא ספר
 לסבול יותר גבוה סיכוי לך שיש ייתכן, חרמש תאי מחלת לך יש אם). הפנימיים לאיברים ונזק זיהום, אדומים דם

 חרמש בתאי משבר לך יש אם מיד שלך לרופא התקשרpegfilgrastim.  הזרקת במוצר הטיפול במהלך משבר
.הטיפול במהלך

 בתכשיר שימוש כדי תוך להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשרpegfilgrastim,  הזרקת

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

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

?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

 את להזריק תשכח אם לעשות עליך מה שלך הרופא עם שוחח, בביתpegfilgrastim  הזרקת מוצר תזריק אם
.הזמנים לוח לפי התרופה
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?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

עצם כאב

ברגליים או בידיים כאב

, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר
השמאלית הכתף בקצה או הבטן של השמאלי העליון בחלק כאב

מהירה נשימה, נשימה קשיי, נשימה קוצר, חום

נשימה או בבליעה בעיות, גירוד, פריחה, כוורות, העיניים או הפה סביב או הגרון, הפנים של נפיחות

שתן במתן ירידה, כהה או בדם שתן, הקרסוליים או הפנים של נפיחות

טובה לא הרגשה, גב כאבי, בטן כאבי, חום

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

 חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלוליםPegfilgrastim  הזרקת מוצרי
.התרופה נטילת בזמן

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 הזרקת מוצרי אחסן. ילדים של ידם מהישג והרחק היטב סגור, נכנסה היא שבו בקרטון הזו התרופה את שמור
pegfilgrastimלהפשיר לה לאפשר עלול אתה, התרופה את בטעות מקפיא אתה אם. אותם להקפיא אין אך במקרר 

 ניתן. הזה המזרק את להשליך עליך, השנייה בפעם תרופה של מזרק אותו את מקפיא אתה אם, זאת עם. במקרר
48  עד החדר בטמפרטורתNeulasta, Udenyca)  מראש ממולאים מזרק(Pegfilgrastim  הזרקת מוצרי את לשמור
 מוצרי את להרחיק יש. שעות72  עד החדר בטמפרטורת להישמר יכולה )pegfilgrastim )Fulphila והזרקת, שעות
.ישיר שמש מאורPegfilgrastim  הזרקת

 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.

 ואלו שבועי גלולות משמר 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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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

עצם כאב

נפְִיחּות

נשימה קוצר

?אחר מידע לדעת צריך

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

 הזרקת במוצר משתמש שאתה ולטכנאי שלך לרופא ספר, עצם הדמיית מחקר ביצוע לפני
pegfilgrastim. Pegfilgrastimזה מסוג מחקר תוצאות על להשפיע עשוי.

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

 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

jmdb()pegfilgrastim-®פולפילה

Neulasta®)פגפילגרסטים(

Udenyca®-cbqv()pegfilgrastim

-bmez(Ziextenzo )pegfilgrastim

15/01/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד
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MedlinePlus של תרופתי מידעPegfilgrastim:  הזרקת14/4/2215:57,

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

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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