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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
 או הרג על מחשבות; חרֲדָהָ; נרִגנָּות; דּכִָאֹון; שלך בהתנהגות או הרוח במצב שינויים; סדירות לא לב פעימות; בחזה

 אובדן; חריג באופן נרגש או תזזיתי רוח מצב); קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזוי; בעצמך פגיעה
; זיהום של אחרים סימנים או גרון כאב, שיעול, צמרמורות, חום; נשימה קשיי; אגרסיבית התנהגות; המציאות עם קשר

 כאבי; העיניים או העור של הצהבה; קיצונית עייפות; בהיר בצבע יציאות; כהה בצבע שתן; חריגים חבורות או דימום
 לב פעימות); נרכש חיסוני כשל תסמונת( איידס או ;C אוטואימונית מחלה של החמרה או; חזקים מפרקים או שרירים

 כשל נגיף )הפטיטיס מלבד כבד מחלת; להתאבד ניסיון או חשיבה או חרדה, דיכאון כולל נפש מחלת; סדירות לא
; זיהומים: למוות לגרום או חמורים להיות שעלולים הבאים המצבים את להחמיר או לגרום עלול( HIV ;אנושי חיסוני
 התחלת; אחרים או עצמך של הרג או פגיעה על מחשבות או, התנהגות ובעיות רוח מצב, דיכאון כולל נפש מחלות

 לאזור לקויה דם אספקת יש שבהם מצבים( איסכמיות הפרעות; בעבר בהם השתמשת אם רחוב בסמי שוב להשתמש
 שבהם מצבים( אוטואימוניות והפרעות); במעיים דלקת( קוליטיס או לב התקף), בחזה כאבים( אנגינה כגון) בגוף

, הריאות, הכבד, הכליות, המפרקים, הדם על להשפיע שעלולות) בגוף יותר או אחד חלק תוקפת החיסונית המערכת
 מחלה פעם אי לך היה או לך יש אם או; זיהום לך יש אם שלך לרופא ספר. התריס בלוטת או העור, השרירים

; לב התקף; סוכרת; קוליטיס; בחזה כאב; סרטן); שומן ממצבורי הדם כלי של היצרות( עורקים טרשת; אוטואימונית
2b alfaPeginterferon- גבוה כולסטרול; גבוה דם לחץ

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

2b alfa- עם טיפול תתחיל כאשר) תרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יתנו שלך והרוקח הרופא
peginterferonאם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל 

(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך יש

)/ucm085729.htm/DrugSafety/Drugshttp://www.fda.gov
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/ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs]http://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.

2b- alfa.peginterferon-ב בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

Rebetol):, קופגוס(ribavirin  עם השתמש

 עשויribavirin )Copegus, Rebetol(. Ribavirin  בשם אחרת תרופה עם2b alpha peginterferon- לקחת יכול אתה
. חמורות לוואי לתופעות לגרום גם עלול הוא אך, במצבך לטיפול יותר טוב לעבוד2b- alpha peginterferon-ל לעזור
 הרופא. בעיון זה מידע לקרוא עליך, ריבאווירין נוטל אתה אםribavirin.  נטילת של הסיכונים את מציג זה חלק שאר

 פעם ובכל בריבאווירין טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יתנו שלך והרוקח
 אתה. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא

ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/((FDA)  והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול
/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugshttp://www.fda.gov (לקבלת היצרן באתר או 

.התרופות מדריך

 לב התקף עברת פעם אי אם שלך לרופא ספר). האדומים הדם תאי במספר ירידה יש בו מצב( לאנמיה לגרום עלול.
 מצב( חרמשית אנמיה כגון שלך הדם על המשפיע מצב כל, נשימה בעיות, גבוה דם מלחץ סבלת או סבלת ואם

( תלסמיה או) הגוף חלקי לכל חמצן להביא יכול לא ו תקינה לא בצורה מעוצבים האדומים הדם תאי שבו תורשתי
. לב מחלת או), חמצן לשאת הדרוש מהחומר מספיק מכילים אינם האדומים הדם תאי שבו מצב; תיכונית ים אנמיה

, בלבול, סחרחורת, ראש כאב, חיוור עור, יתר עייפות: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם
Ribavirin בחזה כאבים או נשימה קוצר, חולשה, מהיר דופק

:ריבאווירין שנוטלות למטופלות

 הריון שבדיקת עד ריבאווירין ליטול להתחיל אין. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם ריבאווירין ליטול אין
 הטיפול במהלך חודש כל להריון ולהיבדק מניעה אמצעי של צורות בשתי להשתמש עליך. בהריון שאינך הראתה
 לגרום עלולRibavirin . זו תקופה במהלך להריון נכנס אתה אם מיד שלך לרופא התקשר. מכן לאחר חודשים6  ובמשך

.לעובר מוות או נזק

:ריבאווירין הנוטלים גברים לחולים

, להריון להיכנס שיכולה זוג בת לך יש אם. להריון להיכנס מתכננת או בהריון שלך הזוג בת אם ריבאווירין ליטול אין
 אמצעי של צורות בשתי להשתמש עליך. בהריון לא שהיא תראה הריון שבדיקת עד ריבאווירין ליטול להתחיל אסור

 להיבדק חייבת שלך הזוג בת. מכן לאחר חודשים6  ובמשך שלך הטיפול במהלך זרע קוטל עם קונדום כולל, מניעה
 או נזק לגרום עלולRibavirin . להריון נכנסת שלך הזוג בת אם מיד שלך לרופא התקשר. זו בתקופה חודש מדי להריון

.לעובר מוות

?זו תרופה נרשמה האם היי
/a605030.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov2/10
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 עשויC  הפטיטיס של סיבוכים לפתח ממך למנוע אוC  הכבד סרטן או כבד ספיקת אי, הכבד של) הצטלקות( שחמת כגון.
2b alpha- ההפטיטיס נגיף כמות הפחתת ידי על פועל )C )HCV בגוף2b alfa. Peginterferon- הפטיטיס לרפא שלא

. Peginterferonתקופה למשך בגופך פעיל להישאר לאינטרפרון המסייע, גליקול ופוליאתילן אינטרפרון של שילוב הוא 
בעבר2b alfa. Peginterferon- אינטרפרונים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא2b alpha. Peginterferon- יותר ארוכה

-2b(  alfa-peginterferonל דומה תרופה)אלפא אינטרפרון עם טופלו ושלא לכבד נזק של סימנים שמראים אנשים  אצל( 
 או לבד משמש( ribavirin תרופה )הפטיטיס) ארוך לטווח( כרוני בזיהום לטיפול( C וירוס ידי על הנגרמת הכבד של נפיחות
2b alfaPeginterferon- עם בשילוב

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 יותר ארוך זמן לפרק או יותר קרובות לעתים בה להשתמש או זו בתרופה פחות או יותר להשתמש אין. ההוראות לפי בדיוק.
 נוזל עם לערבוב יחיד במינון הזרקה ובעט בבקבוקון כאבקה מגיע2b alfa-peginterferon- שלך הרופא ידי על שנקבע ממה

 שעה באותה, בשבוע יום באותו בשבוע פעם כלל בדרך מוזרק זה). לעור מתחת ממש השומנית בשכבה( עורית תת ולהזריק
 כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. ביום שעה באותה בערך או

2b alfaPeginterferon- ב השתמש. מבין שאינך חלק

2b alfa-peginterferon- ב להשתמש תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם2b alfa-peginterferon- שלך הרופא עם לדבר מבלי.
2b alfaPeginterferon- בהפטיטיס שולטC  ב להשתמש המשך. אותה לרפא שלא עשוי אך

 בין להחליף או אינטרפרון של אחר במותג להשתמש אין. רשם שלך שהרופא האינטרפרון ובסוג במותג רק השתמש
-2b alfa peginterferonלסוג או למותג עובר אתה אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי להזרקה ועטים בבקבוקונים 

.שלך המינון את לשנות צורך שיהיה ייתכן, אינטרפרון של אחר

 לפני. הזריקות את לך לתת משפחה קרוב או מחבר לבקש או בעצמך2b alfa peginterferon- להזריק יכול אתה
 או מהרופא בקש. אליו המצורפות הכתובות ההוראות את קרא, הראשונה בפעם2b- alfa peginterferon-ב השימוש

, התרופה את עבורך יזריק אחר אדם אם. אותה להזריק כיצד התרופה את יזריק אשר לאדם או לך להראות שלך הרוקח
HCV. התפשטות את למנוע כדי בטעות מחט מהדבקות להימנע כיצד יודע שהוא ודא

 מלבד שלך הבטן או הירכיים, העליונות הזרועות של החיצוני בחלק מקום בכל2b alfa peginterferon- להזריק יכול אתה
2b alfa- להזריק אין. הזרקה כל עבור אחר במקום השתמש. מאוד רזה אתה אם לבטן תזריק אל. והמותניים) טבור( הטבור

peginterferonבכל חריג שהוא או; גושים או מתיחה סימני יש; נגוע או מגורה, מצולק, חבול, אדום, כואב העור בו לאזור 
.שהיא דרך

, משומשות מחטים השלך. תרופות של בקבוקונים או הזרקה עטי, מחטים, מזרקים תשתף או שוב תשתמש אל לעולם
.לנקב העמיד המיכל השלכת אופן לגבי שלך הרוקח או הרופא עם שוחח. דקירה בפני עמיד במיכל הזרקה ועטי מזרקים

:הבאים השלבים את בצע2b alfa ,peginterferon- הזרקת בעט להשתמש כדי

 התפוגה תאריך את בדוק. החדר לטמפרטורת להגיע זמן לו ותנו מהמקרר ההזרקה עט את המכיל הקרטון את הוציאו1.
 החומרים את מכיל שהקרטון לוודא כדי בדוק. חלף התפוגה תאריך אם בקרטון תשתמש ואל, הקרטון על המודפס

 סטרילית גזה וחתיכת דביקה תחבושת גם שתצטרך ייתכן. אלכוהול ומטליות פעמית חד מחט, הזרקה עט: הבאים
.שלך ההזרקה לאחר לשימוש

/a605030.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov3/10
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 או, בחלקה או שלמה שהיא לבן עד לבנה טבליה מכיל המחסנית מחזיק שתא וודא ההזרקה עט של בחלון הסתכל2.
.אבקה

 ומקום הידיים, העבודה אזור ניקיון על לשמור חשוב. במגבת ולייבש לשטוף, וסבון במים היטב הידיים את לשטוף3.
.זיהום למנוע כדי ההזרקה

 את להחזיק כדי מינון כמגש הקרטון בתחתית להשתמש יכול אתה). למטה המינון כפתור( זקוף ההזרקה עט את החזק4.
.נקישה שתשמע עד בחוזקה יחדיו העט חצאי שני את לחץ. במקומו העט

.לחלוטין תתמוסס שהאבקה עד שניות מספר המתן5.

.ההזרקה עט את לנער אין. התמיסה את לערבב כדי פעמיים ההזרקה עט את בעדינות הפוך6.

 אם. לחלוטין נמסה המעורבת התמיסה אם לראות כדי החלון דרך והסתכל מעלה כלפי ימין צד ההזרקה עט את סובב7.
 אם. התמיסה של העליון החלק ליד קטנות בועות כמה לראות נורמלי זה. ישקע שהוא עד המתן, קצף יש עדיין

.לרוקח או לרופא והתקשר בה תשתמש אל, חלקיקים רואה אתה אם או צלולה אינה התמיסה

 בעזרת ההזרקה עט של הגומי מכסה את נגב. בתחתית המינון לחצן עם, המינון מגש לתוך ההזרקה עט את הנח8.
.אלכוהול כרית

 מחט את בעדינות ודחף המינון במגש זקוף ההזרקה עט את שמור. ההזרקה ממחט המגן נייר לשונית את הסר9.
 למכסה מתחת מטפטף נוזל קצת שתראה ייתכן. למקומה היטב המחט את הברג. ההזרקה עט על ישר ההזרקה

.הבא לשלב שתעבור לפני ייפסק שזה עד המתן. שניות כמה למשך

 שתראה עד הסוף עד החוצה המינון כפתור את ומשוך בחוזקה העט את החזק. המינון ממגש ההזרקה עט את הסר10.
 להזריק מוכן שאתה עד פנימה המינון כפתור את לדחוף לא היזהר. המינון ללחצן מתחת) הקווים( הכהים הפסים את
.התרופה את

 בטוח אינך אם. המינון לשונית עם קו יישר לך שנקבע המינון את התואם שהמספר עד המינון לחצן את סובב11.
.כלשהי תרופה הזרקת לפני לרוקח או לרופא והתקשר הפסק, שלך למינון מתאים מספר איזה

.האזור לייבוש המתן. אלכוהול כרית עם באזור העור את ונקה שלך ההזרקה מקום את בחר12.

 שהעור לאחר. נורמלי זה. הפנימי המחט מכסה סביב נוזל שיש ייתכן. ההזרקה עט ממחט החיצוני המכסה את הסר13.
.בכלום במחט לגעת לא היזהר. הפנימי המחט מכסה את משוך, יבש ההזרקה במקום

.המינון לחצן על שלך והאגודל העט גוף קנה סביב כרוכות שלך כשהאצבעות ההזרקה עט את החזק14.

90  עד45  של בזווית הצבוט לעור המחט את הכנס. ההזרקה לצורך שניקית באזור העור את צבט, השנייה ביד15.
.מעלות

 השאר. יותר אותה לדחוף תוכלו שלא עד ובתקיפות באיטיות למטה המינון לחצן על לחיצה ידי על התרופה את הזרקו16.
.המלאה המנה את מקבל שאתה לוודא כדי נוספות שניות5  למשך המינון כפתור על לחוץ האגודל את

.לעור אותה שהכנסת זווית באותה שלך מהעור החוצה ההזרקה עט מחט את משוך17.

 לעסות אין אך, שניות מספר למשך הצורך במידת סטרילית גזה או קטנה תחבושת עם ההזרקה מקום על בעדינות לחץ18.
.ההזרקה מקום את לשפשף או

.דביקה בתחבושת ההזרקה מקום את כסו, דימום יש אם19.

.המחט מכסה את תחזיר אל. ניקוב חסין במיכל מחוברת עדיין כשהמחט ההזרקה עט את השלך20.
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 עורית תגובה לך יש אם. רגישות או נפיחות, לאדמומיות ההזרקה מקום את לבדוק יש, ההזרקה לאחר שעתיים21.
.לאחות או לרופא התקשר, מחמירה שהיא או ימים מספר תוך חולפת לא והיא

:הבאים השלבים את בצע, בבקבוקונים2b- alfa peginterferon-ב להשתמש כדי

.במגבת ולייבש לשטוף, וסבון במים היטב הידיים את לשטוף1.

 התפוגה תאריך אם בקרטון תשתמש ואל2b alfa peginterferon- של הקרטון על המודפס התפוגה תאריך את בדוק2.
2b alfa ,peginterferon- של בקבוקון: נקי עבודה אזור על אותם והנח מהקרטון הבאים החומרים את הוצא. חלף

.אלכוהול ורפידות מחוברות מחטים עם מזרקים שני), מדלל( להזרקה סטריליים מים עם בקבוקון

.המזרקים מאחד המגן עטיפת את הסר3.

 פקקי את נקה. המדללים ומבקבוקון2b- alfa Peginterferon-ה בקבוקון של העליון מהחלק המגן מכסי את הסר4.
.אלכוהול כרית בעזרת הבקבוקונים שני של העליון בחלק הגומי

.הקנה על ל"מ0.7  לסימן לאחור הבוכנה משיכת ידי על באוויר המזרק את ומלא המגן המחט מכסה את הסר5.

.בידיים המנוקה העליון בחלק לגעת מבלי זקוף הסטרילי המים בקבוקון את החזיקו6.

.הבקבוקון לתוך מהמזרק האוויר את להזריק כדי הבוכנה על מטה כלפי ולחץ הגומי פקק דרך המזרק מחט את הכנס7.

 ידי על סטריליים מים ל"מ0.7  משוך. בנוזל נמצא המחט שקצה וודא, מחובר עדיין כשהמזרק הבקבוקון את הפוך8.
.ל"מ0.7  לסימן בדיוק לאחור המזרק בוכנת משיכת

.דבר בשום במחט תיגע אל. הגומי פקק מתוך מעלה כלפי ישר משיכתו ידי על המדללים מבקבוקון המחט את הסר9.

 הזכוכית דופן כנגד המחט קצה את והנח2b- alfa ,Peginterferon-ה בקבוקון של הגומי פקק דרך המחט את הכנס10.
.הבקבוקון של

 המים זרם את לכוון אין. הבקבוקון שבתוך הכוס במורד שיזלגו כך הסטריליים המים ל"מ0.7  את באיטיות הזרקו11.
.הבקבוקון בתחתית הלבנה האבקה אל הסטריליים

 ומשוך בחוזקה הבטיחות שרוול את החזק. הגומי פקק מתוך ישר המזרק משיכת ידי על מהבקבוקון המחט את הסר12.
 המזרק את השלך. המחט על האדום הפס את מכסה השרוול על הירוק והפס נקישה שתשמע עד המחט מעל אותו

.ניקוב חסין במיכל

 את גלגל, קרה התמיסה אם. לחלוטין נמסה שהאבקה עד סיבוביות בתנועות הבקבוקון את בעדינות מערבבים13.
.אותו לחמם כדי בידיים בעדינות הבקבוקון

 שממשיכים לפני ונעלמו התמיסה לראש עלו הבועות וכל ישקעה שהתמיסה עד להמתין יש, אוויר בועות נוצרו אם14.
.הבא לשלב

.חלקיקים מכיל ואינו צבע חסר, שקוף הוא אם אלא הנוזל את להזריק אין. שבבקבוק הנוזל על היטב הסתכלו15.

.נוספת אלכוהול כרית עם2b alfa peginterferon- של הבקבוקון על הגומי פקק את שוב נקה16.

.המזרק של מהמחט המגן מכסה את הסר. השני מהמזרק המגן אריזת את הסר17.

 איזה בטוח אינך אם. שנקבע המינון את התואםmL  לסימון לאחור הבוכנה משיכת ידי על באוויר המזרק את מלאו18.
.התרופה הזרקת לפני לרוקח או לרופא והתקשר הפסק, שלך למינון מתאים המזרק על סימן
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.בידיים המנוקה הבקבוקון של העליון בחלק לגעת מבלי זקוף2b alfa peginterferon- של הבקבוקון את החזיקו19.

 את להחדיר כדי הבוכנה על מטה כלפי ולחץ2b alfa ,peginterferon- תמיסת בקבוקון לתוך המזרק מחט את הכנס20.
.הבקבוקון לתוך האוויר

 המחט קצה את שמור. הבקבוקון בתוך עדיין כשהמחט לאט הבקבוקון את והפכו והמזרק הבקבוקון את החזיקו21.
.בתמיסה

 שלך שהרופא-2b אלפא הפגאינטרפרון כמות את למשוך כדי הנכון לסימון לאחור המזרק בוכנת את לאט משוך22.
.רשם

.דבר בשום במחט תיגע אל. מהבקבוקון החוצה ישר המזרק את משוך23.

 והקש מעלה כלפי מופנה כשהמחט המזרק את החזק, כלשהן בועות רואה אתה אם. במזרק אוויר בועות יש אם בדוק24.
 שהבועות עד לאט פנימה המזרק בוכנת את בזהירות דחוף, מכן לאחר. עולות שהבועות עד המזרק על בעדינות

.מהמזרק החוצה מהתמיסה אחד אף לדחוף מבלי, ייעלמו

.האזור לייבוש המתן. אלכוהול כרית בעזרת באזור העור את ונקו הזרקה מקום בחרו25.

 תהיה שהמחט כך המזרק שפת אל בחוזקה נדחף המזרק של הבטיחות ששרוול ודא. מהמחט המגן מכסה את הסר26.
.במלואה חשופה

 אותו והחזק המזרק את הרם, השנייה ביד. ההזרקה במקום רפוי עור של) סנטימטר' (5 אינץ2  של קפל למעלה צבוט27.
 העור לתוך) סנטימטר' (0.6 אינץ-1/4 כ המחט את דחוף. מעלה כלפי פונה המחט של) השיפוע( כשהקצה עיפרון כמו

.חץ דמוית מהירה דחיפה באמצעות, מעלות90  עד45  של בזווית הצבוט

.המזרק חבית את להחזיק לעזור כדי זו ביד והשתמשו להשתחרר הצבוט לעור הניחו28.

 את משוך. להזריק אין. דם לכלי נכנסה המחט, למזרק דם נכנס אם. לאחור המזרק של הבוכנה את מאוד מעט משוך29.
 כדי לעיל השלבים על חזור. ניקוב חסין למיכל המזרק את והשליך, לעור אותה שהכנסת זווית באותה החוצה המחט
 ידי על התרופה את הזרקו, המזרק לתוך דם נכנס לא אם. חדש ובקבוקון חדש מזרק באמצעות חדשה מנה להכין

.המזרק קנה לאורך הסוף עד הבוכנה על עדינה לחיצה

 למשך ההזרקה מקום על האלכוהול כרית על לחץ. מהעור ישר המחט את ומשכו המחט ליד אלכוהול כרית החזיקו30.
.בתחבושת אותו כסו, דימום יש אם. ההזרקה מקום את לעסות או לשפשף אין. שניות מספר

 את השלך.) לעיל12  שלב ראה(. הראשון המזרק את כיסיתם שבו אופן באותו הבטיחות בשרוול המזרק את כסו31.
.ניקוב חסין במיכל והמחט המזרק

 עורית תגובה לך יש אם. רגישות או נפיחות, לאדמומיות ההזרקה מקום את לבדוק יש, ההזרקה לאחר שעתיים32.
.לאחות או לרופא התקשר, מחמירה שהיא או ימים מספר תוך חולפת לא והיא

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

2b alfa,peginterferon- נטילת לפני
 או אחרת תרופה כל, אחרים אינטרפרונים אלפא2b- alfa ,peginterferon-ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.אלפא אינטרפרון היא אליה אלרגי שאתה תרופה אם בטוח אינך אם שלך הרופא את שאל(PEG).  גליקול פוליאתילן
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 נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 ייתכן). מתאדוז, דולופין( המתדון ואת חשובה אזהרה בסעיף המפורטות התרופות את לציין הקפד. לקחת מתכוון או

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא

 אי לך היה או לך יש אם או) בגוף חלק להחלפת ניתוח( איברים השתלת עברת פעם אי אם לרוקח או לרופא ספר
 או העיניים עם בעיות או, שינה בעיות: מהבאים אחד כל או חשובה אזהרה בסעיף המוזכרים מהמצבים אחד פעם

.הלבלב

 או לעובר להזיק עלול2b 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

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

 תפעיל או במכונית תנהג אל. מבולבלת או סחרחורת, ישנוניות לך לגרום עלול2b alfa peginterferon- כי לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות

 במהלך פרקים וכאבי שרירים כאבי, צמרמורות, חום כגון שפעת דמויי בתסמינים להיתקל עלול שאתה לדעת עליך
 כאבים מפחית ליטול עליך אם שלך הרופא את שאל, מטרידים אלו תסמינים אם2b- alfa .peginterferon-ב הטיפול

2b alfa peginterferon- להזריק שתרצה ייתכן2b alfa .peginterferon- של מנה כל הזרקת לפני מרשם ללא וחום
.התסמינים דרך לישון שתוכל כדי השינה לפני

 להתאמן בטוחות דרכים על שלך הרופא עם שוחח. הטיפול במהלך סדירה קלה גופנית ופעילות הרבה לנוח תכננו
.שלך הטיפול במהלך

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

2b- alfa-ב הטיפול במהלך יום בכל אלכוהול או קפאין ללא צלולים מיצים או מים של מלאות כוסות10  לפחות שתו
.peginterferonלטיפול הראשונים השבועות במהלך נוזלים מספיק לשתות במיוחד היזהר.

 מספר או בריאים חטיפים אכלו, תיאבון לכם אין או קיבה קלקול לכם יש אם. הטיפול במהלך טוב לאכול הקפידו
.היום במהלך יותר קטנות ארוחות

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שאתה ברגע שהוחמצה המנה את הזריק, אותה להזריק שתוכנן לאחר מהיום יאוחר לא שהוחמצה המנה את זוכר אתה אם
 את זוכר אינך אם. מכן שלאחר בשבוע שלך הקבוע המתוכנן ביום שלך הבאה המנה את הזריק מכן לאחר. אותה זוכר

 יותר לקחת או הבאה המנה את להכפיל אין. לעשות מה שלך הרופא עם בדוק, ימים מספר שחלפו עד שהוחמצה המנה
.שלך הרופא עם לדבר מבלי בשבוע אחת ממנה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

-2bאלפא פגאינטרפרון הזרקתם שבו במקום גירוי או גירוד, נפיחות, אדמומיות, כאב, חבורות
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בחילה

הקֲָאָה

תיאבון אובדן

הדברים של הטעם את לשנות

ׁשלִׁשּול

עצירות

צרַבֶתֶ

במשקל ירידה

ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ

ּבלִּבּול

דלילות או שיער נשירת

עקִצּוץ

בריכוז קושי

הזמן כל חם או קר מרגיש

שלך בעור שינויים

יבש פה

מיְֹוזעָ

ׁשטְִיפהָ

נזלת

ישן להישאר או להירדם קושי

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

פריחה

כוורות

בבליעה קושי

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

צרְִידּות

מהירות לב פעימות

חיוור עור

התחתון בגב כאב
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2b 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

2b alfa- הזרקה עטי אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
peginterferon2- אבקת של בקבוקונים אחסן. לחום אותם תחשוף ואל, במקררb alfa peginterferonבטמפרטורת 

 או בבקבוקונים2b alfa peginterferon- תמיסת להזריק עדיף). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק החדר
 פגאינטרפרון תמיסת המכילים הזרקה עטי או בקבוקונים לאחסן ניתן, הצורך במידת. הערבוב לאחר מיד להזרקה בעטים
2b alfa.peginterferon- להקפיא אין. שעות24  עד במקרר מוכנה-2b אלפא

. 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

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי 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

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

 ולבצע יותר מקרוב הנפגע את לבחון ירצה שהרופא ייתכן. זו תרופה שרשם לרופא התקשר, התמוטט לא הקורבן אם
.מעבדה בדיקות

?אחר מידע לדעת צריך

 לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך ההזרקה חומרי בכל או שלך בתרופות להשתמש אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם של מחדש מילוי לגבי

 מוצר כל גם כמו, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
.אחרים תזונתיים או מינרלים, ויטמינים כגון
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, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. תזונה תוספי
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב

רנד שמות

-IntronPEG®

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

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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