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:חשובה אזהרה

 גדולות כמויות פעם אי שתית או שותה אתה אם שלך לרופא גם ספר. התריס בלוטת או ריאות, כליות, לב מחלת או.
 אם. מרשם בתרופות המידה על יתר השתמשת או רחוב בסמי פעם השתמשת או משתמש אתה אם או, אלכוהול של

 כאב; נפיחות או רגישות, בטן כאבי; יציאות או דמי שלשול: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה
; שלך בהתנהגות או הרוח במצב שינויים; תחְּוׁשהָ חֹוסרֶ; קואורדינציה אובדן; חּולׁשהָ; סדירות לא לב פעימות; בחזה
 מצב); קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזוי; בעצמך פגיעה או הרג על מחשבות; חרֲדָהָ; נרִגנָּות; דּכִָאֹון
, שיעול, צמרמורות, חום; נשימה קשיי; אגרסיבית התנהגות; המציאות עם קשר אובדן; חריג באופן נרגש או תזזיתי רוח
 לעתים שתן מתן או, שתן מתן בעת כאב או צריבה; ורוד או צהוב ריר שיעול; זיהום של אחרים סימנים או גרון כאב

 או העור של הצהבה; קיצונית עייפות; בהיר בצבע יציאות; כהה בצבע שתן; חריגים חבורות או דימום; יותר קרובות
; יותר קרובות לעתים שתן מתן או. אוטואימונית מחלה של החמרה או; חזקים מפרקים או שרירים כאבי; העיניים
 כאבי; העיניים או העור של הצהבה; קיצונית עייפות; בהיר בצבע יציאות; כהה בצבע שתן; חריגים חבורות או דימום
 חבורות או דימום; יותר קרובות לעתים שתן מתן או. אוטואימונית מחלה של החמרה או; חזקים מפרקים או שרירים
 מפרקים או שרירים כאבי; העיניים או העור של הצהבה; קיצונית עייפות; בהיר בצבע יציאות; כהה בצבע שתן; חריגים
; סדירות לא לב פעימות); נרכש חיסוני כשל תסמונת( איידס אוB  או ;C אוטואימונית מחלה של החמרה או; חזקים
אנושי חיסוני כשל נגיף )הפטיטיס מלבד כבד מחלת; להתאבד ניסיון או חשיבה או חרדה, דיכאון כולל נפש מחלת

; HIV )נפש מחלות; זיהומים: למוות לגרום או חמורים להיות שעלולים, הבאים המצבים את להחמיר או לגרום עלול 
 אם רחוב בסמי שוב להשתמש התחלת; התאבדות או פגיעה על מחשבות או, התנהגות ובעיות רוח מצב, דיכאון כולל

בחזה כאבים( אנגינה כגון) בגוף לאזור לקויה דם אספקת יש שבהם מצבים( איסכמיות הפרעות; בעבר בהם השתמשת

 חלק תוקפת החיסונית המערכת שבהם מצבים( אוטואימוניות והפרעות); במעיים דלקת( קוליטיס או שבץ, לב התקף),
. התריס בלוטת או העור, השרירים, הריאות, הכבד, הכליות, המפרקים, הדם על להשפיע שעלולות) בגוף יותר או אחד
 של היצרות( עורקים טרשת; אוטואימונית מחלה פעם אי לך היה או לך יש אם או; זיהום לך יש אם שלך לרופא ספר
2a alfa- גבוה כולסטרול; גבוה דם לחץ; לב התקף; סוכרת; קוליטיס; בחזה כאב; סרטן); שומן ממצבורי הדם כלי

Peginterferon

 הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
2a- alfa.peginterferon-ל שלך

 טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יתנו שלך והרוקח הרופא
 או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל-2a אלפא בפגאינטרפרון

(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח
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2a- alfa.peginterferon-ב בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

( שחמת כגון2a alfa. Peginterferon- הפטיטיס התפשטות את למנוע שלא עשויC  הפטיטיס אוB  אחרים לאנשים.
 אוB  הפטיטיס של סיבוכים לפתח ממך למנוע אוC  הפטיטיס אוB  הכבד סרטן או כבד ספיקת אי, הכבד של) הצטלקות
 בקבוצה הוא )HCV( C הפטיטיס וירוס או )B )HBV בגוף2a alfa. Peginterferon- הפטיטיס לרפא שלא עשויC  הפטיטיס

 לאינטרפרון המסייע, גליקול ופוליאתילן אינטרפרון של שילוב הוא פגאינטרפרון. אינטרפרונים הנקראות תרופות של
2a alfa- הפטיטיס נגיף כמות הפחתת ידי על פועל פגאינטרפרון. יותר ארוכה תקופה למשך בגוף פעיל להישאר

. Peginterferonלכבד נזק של סימנים שמראים אנשים אצל( וירוס ידי על הנגרמת הכבד של נפיחות B )לטיפול גם משמש 
 הנגרמת הכבד של נפיחות )לכבד נזק של סימנים שמראים אנשים אצל2a alfa. Peginterferon- בהפטיטיס כרוני בזיהום

2a alfa- בהפטיטיס) טווח ארוך( כרוני בזיהום לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב או לבד משמש( C וירוס ידי על
Peginterferon

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 ידי על שנקבע ממה יותר קרובות לעתים בה להשתמש או זו בתרופה פחות או יותר להשתמש אין. ההוראות לפי בדיוק.
 פעמי חד אוטומטי ובמזרק מראש מלא במזרק, בבקבוקון) נוזל( כתמיסה מגיע2a alfa-peginterferon- שלך הרופא
 ובערך, בשבוע יום באותו, בשבוע פעם כלל בדרך מוזרק הוא). לעור מתחת ממש השומנית לשכבה( עורית תת להזרקה
 חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. ביום שעה באותה
2a alfaPeginterferon- ב השתמש. מבין שאינך

 אתה אם שלך המינון את להפחית עשוי שלך הרופא2a alfa .peginterferon- של ממוצע במינון יתחיל כנראה שלך הרופא
 או הרופא את ושאל הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר הקפד. התרופה של חמורות לוואי תופעות חווה

.לקחת צריך שאתה התרופות כמות לגבי שאלות לך יש אם הרוקח

אלפא בפגאינטרפרון להשתמש תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם2a- alfa peginterferon-ב להשתמש המשך

2a-שלך הרופא עם לדבר מבלי.

 בין להחליף או אינטרפרון של אחר במותג להשתמש אין. רשם שלך שהרופא האינטרפרון ובסוג במותג רק השתמש
 הרופא עם לדבר מבלי פעמיים חד אוטומטיים ומזרקים מראש מלאים מזרקים, בבקבוקונים-2a אלפא פגאינטרפרון

.שלך המינון את לשנות צורך שיהיה ייתכן, אינטרפרון של אחר לסוג או למותג עובר אתה אם. שלך

ב השימוש לפני. הזריקות את לך ייתן משפחה קרוב או שחבר או בעצמך2a alfa peginterferon- להזריק יכול אתה
-2a- alfa peginterferonעבור היצרן של המידע את לקרוא צריכים הזריקות את שייתן והאדם אתה, הראשונה בפעם 

. אותה להזריק כיצד התרופה את יזריק אשר לאדם או לך להראות שלך הרוקח או מהרופא בקש. איתו שמגיע המטופל
אחר אם
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.הפטיטיס התפשטות את למנוע כדי מקריות מחטות להימנע כיצד יודע שהוא ודא, התרופה את עבורך יזריק אדם

. המותניים וקו) טבור( הטבור מלבד, שלך הירכיים או הבטן על מקום בכל2a alfa peginterferon- להזריק יכול אתה
2a alfa- להזריק אין. ברציפות פעמיים הזרקה נקודת באותה להשתמש אין. הזרקה כל עבור אחר במקום השתמש

peginterferonשהיא דרך בכל חריג או נגוע, מצולק, חבול, אדום, כואב העור בו לאזור.

.שלך לרופא התקשר), ההזרקה לאתר מסביב דליפה כגון( בעיה בגלל שנרשם המלא המינון את מקבל אינך אם

 ומזרקים מחטים השלך2a alfa .peginterferon- של בקבוקונים או מחטים, במזרקים חוזר שימוש לעשות אין לעולם
.לנקב העמיד המיכל השלכת אופן על הרוקח או הרופא עם שוחח. לדקירה עמיד במיכל משומשים

האוטומטי במזרק או מראש הממולא במזרק, בבקבוקון בתמיסה היטב התבונן2a- alfa ,peginterferon-ב השימוש לפני

 שקופה להיות צריכה התרופה2a alfa .peginterferon- המכילים אוטומטיים מזרקים או מזרקים, בקבוקונים לנער אין.
 להשתמש אין. התפוגה תאריך את ובדוק דליפות שאין לוודא כדי המזרק או הבקבוקון את בדוק. צפים חלקיקים וללא

, חדשה בתמיסה השתמש. דולף מזרק או בבקבוקון נמצא או חלקיקים מכיל, עכורה, צבע דהוי, תוקף פג אם בתמיסה
.תוקפו שפג או הפגומה התמיסה את לרוקח או לרופא והראה

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

2a- alfa,peginterferon-ב השימוש לפני

 אלכוהול, אחרת תרופה כל, אחרים אינטרפרונים אלפא2a- alfa ,peginterferon-ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
 אינטרפרון היא אליה אלרגי שאתה תרופה אם בטוח אינך אם שלך הרופא את שאל(PEG).  גליקול פוליאתילן או בנזיל
.אלפא

C. בהפטיטיס בזיהום לטיפול אלפא אינטרפרון זריקת קיבלת פעם אי אם שלך לרופא ספר

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
ב, זיאגן( אבקוויר כגון לאיידס או-HIV ל מסוימות תרופות: הבאות מהאפשרויות אחת כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

,Epsicom-ב ,(Trizivir-דידאנוזין  ddI)או  ,(Videxאמטריציטבין  ,Emtriva)ב ,(Truvada-למיוודין  ,Epivir)ב

,Combivir-ב ,Epsicom-ב ,(Trizivir- stavudine )Zerit(, tenofovir ,Viread)ב ,zalcitabine )HIVID( ,(Truvada-
naproxen (Mexitil);  מקסילטין); מתאדוז, דולופין( מתדון-Trizivir); ב-Combivir, ב(Retrovir,  וזידובודין

,Aleve, Anaprox, Naprosyn)אחרים ;(רילוזול  ;(Rilutek)טקרין  ;telbivudine )Tyzeka( ;(Cognex)ותיאופילין 
,TheoDur)תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). אחרים 

.לוואי

 לך יש אם שלך לרופא גם ספר). בגוף איבר להחלפת ניתוח( איברים השתלת פעם אי עברת אם לרוקח או לרופא ספר
ב המוזכרים מהמצבים אחד פעם אי לך היה או
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), בגוף אחרים לחלקים חמצן מספיק מביאים אינם אדומים דם תאי( אנמיה: מהבאים אחד כל או חשוב אזהרה סעיף
.בלבלב או בעיניים בעיות או

 או לעובר להזיק עלול2a alfa Peginterferon-. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
. זו תרופה נוטל שאתה בזמן מניעה באמצעי שימוש על שלך הרופא עם שוחח). תינוקך את לאבד( להפלה לך לגרום
.זו תרופה נוטל שאתה בזמן להניק צריך לא אתה

-2a.אלפא פגאינטרפרון נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 תפעיל או במכונית תנהג אל. ישנונית או מבולבלת, סחרחורת לך לגרום עלול2a alfa peginterferon- כי לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות

.שלך הכבד מחלת את להחמיר יכול אלכוהול-2a. אלפא פגאינטרפרון נוטל שאתה בזמן אלכוהול תשתה אל

 שרירים כאבי, עייפות, צמרמורות, חום, ראש כאב כגון שפעת דמויי בתסמינים להיתקל עלול שאתה לדעת עליך
 אם שלך הרופא את שאל, מטרידים אלו תסמינים אם-2a. אלפא בפגאינטרפרון הטיפול במהלך מפרקים וכאבי
 להזריק שתרצה ייתכן-2a. אלפא פגאינטרפרון של מנה כל הזרקת לפני מרשם ללא וחום כאבים מפחית ליטול עליך

.התסמינים דרך לישון שתוכל כדי השינה לפני-2a אלפא פגאינטרפרון

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.זו תרופה נוטלים שאתם בזמן נוזלים הרבה שתו

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 ברגע שהוחמצה המנה את הזריק, אותה להזריק שתוכנן לאחר מיומיים יותר לא שהוחמצה המנה את זוכר אתה אם
 יותר חלפו אם. מכן שלאחר בשבוע שלך הקבוע המתוכנן ביום שלך הבאה המנה את הזריק מכן לאחר. אותה זוכר שאתה
 במנה להשתמש אין. לעשות עליך מה הרוקח או הרופא את שאל, התרופה את להזריק אמור היית שבו מהיום מיומיים
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי בשבוע אחת ממנה ביותר להשתמש או כפולה

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
2a alfaPeginterferon- חולף

-2aאלפא פגאינטרפרון שהזרקת במקום גירוי או נפיחות, אדמומיות, כאב, חבורות

קיבה קלקול

הקֲָאָה

צרַבֶתֶ

יבש פה

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

ׁשלִׁשּול

מגרד או יבש עור
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שיער איבוד

ישן להישאר או להירדם קושי

עייפות

חּולׁשהָ

בזיכרון או בריכוז קושי

מיְֹוזעָ

סחְרַחֹורתֶ

 חווה אתה אם אך, שכיחים אינם הבאים התסמינים. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
 התקשר, מיוחדים זהירות אמצעי בסעיף או חשובה אזהרה בסעיף המפורטים אלה או, מהם אחד
:שלך לרופא מיד

ראייה אובדן או בראייה שינויים, מטושטשת ראייה

התחתון בגב כאב

פריחה

כוורות

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

בבליעה קושי

צרְִידּות

2a alfa- התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Peginterferon

 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

 לא אך, במקרר אותו לאחסן יש. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 את הרחק). אחד יום( שעות-24 מ יותר במשך למקרר מחוץ-2a אלפא פגאינטרפרון להשאיר אין. אותו להקפיא

.מאור-2a אלפא פגאינטרפרון

. 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

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
.לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו
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 מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים קטנים ילדים
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

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

.מעבדה בדיקות להזמין ירצה שהרופא ייתכן. זו תרופה שרשם לרופא התקשר, התמוטט לא הקורבן אם

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

עייפות

חריגות חבורות או דימום

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

?אחר מידע לדעת צריך

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך בתרופות להשתמש 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

®פגסיס

15/06/2016-  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
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