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?זו תרופה נרשמה האם היי

 של ריאות סרטן של מסוים לסוג ראשון כטיפול אחרות כימותרפיות תרופות עם בשילוב משמשתPemetrexed  הזרקת
 לבד גם משמשתPemetrexed  הזרקת. בגוף אחרים לחלקים או סמוכות לרקמות שהתפשט(NSCLC)  קטנים לא תאים
 ובאנשים החמיר לא שלהם והסרטן מסוימות כימותרפיות תרופות קיבלו שכבר באנשים מתמשך כטיפול-NSCLC ב לטיפול
 תרופה עם בשילוב גם היאPemetrexed  הזרקת. אחרות כימותרפיות תרופות עם בהצלחה בהם לטפל היה ניתן שלא

 חלל של הפנימי הציפוי על המשפיע סרטן של סוג( ממאירה פלאורלית מזותליומה עבור ראשון כטיפול נוספת כימותרפית
 אנטי-פולאטים הנקראות תרופות של בקבוצה הואPemetrexed . בניתוח בהם לטפל ניתן שלא באנשים) החזה

.אנטי-נאופלסטיים

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 אחות או רופא ידי על ניתנת פמטרקסד הזרקת. דקות10  במשך לווריד להזרקה) נוזל( כפתרון מגיעהPemetrexed  הזרקת
.יום-21 ב פעם כלל בדרך ניתן זה. עירוי במרכז או רפואי במשרד

 כגון וקורטיקוסטרואיד, B12 ויטמין), וויטמין( פולית חומצה כגון, אחרות תרופות לקחת לך יגיד כנראה שלך הרופא
 עקוב. אלו תרופות לנטילת הנחיות לך ייתן שלך הרופא. זו תרופה של הלוואי מתופעות חלק להפחית כדי דקסמתזון
 למנה מתגעגע אתה אם. מבין לא שאתה חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא בקש. שלך הרופא הוראות אחר בקפידה

.שלך לרופא התקשר, הללו מהתרופות אחת של

 את לשנות עשוי שלך הרופא. פמטרקסד בהזרקת הטיפול ובמהלך לפני סדירות דם בדיקות לבצע לך יגיד שלך הרופא
.הדם בדיקות תוצאות על בהתבסס לצמיתות הטיפול את להפסיק או הטיפול את לדחות, פמטרקסד הזרקת מינון

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

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה
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?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

,פמטרקסד זריקת קבלת לפני
 מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל), אוסמיטרול( מניטול, לפמטרקסד אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה לקבלת היצרן של המטופל פרטי את בדוק או שלך הרוקח את שאל. פמטרקסד בהזרקת

 נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 במשך או של ביום, לפני יומיים איבופרופן ליטול אין). מוטרין, אדוויל( איבופרופן להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או

 עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. פמטרקסד הזרקת קבלת לאחר יומיים
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה

.כליות ממחלת סבלת או לך יש אם או בקרינה טיפול עברת אם שלך לרופא ספר

 עליך, נקבה אתה אם. לעולם ילד להביא מתכנן אתה אם או, להריון להיכנס מתכוון או בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 אם. הסופית המנה לאחר חודשים6  ולפחות פמטרקסד הזרקת קבלת בזמן הריון למניעת אמינה בשיטה להשתמש

3  ובמשך פמטרקסד זריקת מקבל שאתה בזמן יעילים מניעה באמצעי להשתמש צריכים זוגתך ובן אתה, זכר אתה
 הזרקת. שלך לרופא התקשר, זו בתרופה השימוש בזמן להריון נכנסים זוגך בן או אתה אם. הסופית המנה לאחר חודשים

.לעובר להזיק עלולה פמטרקסד

 המנה לאחר שבוע ובמשך פמטרקסד בהזרקת הטיפול במהלך להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.הסופית

 ילד להביא יכולתך על להשפיע שעלולות גברים אצל פוריות לבעיות לגרום עלולה פמטרקסד שהזרקת לדעת עליך
.פמטרקסד זריקת בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. הפיכות אלו תופעות אם ידוע לא. לעולם

?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

.האפשרי בהקדם לרופא התקשר, פמטרקסד זריקת של מנה לקבלת פגישה החמצת אם

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

עצירות

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

עייפות
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ישן להישאר או להירדם קושי

מפרקים כאב

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

.המין איברי באזור או בגרון, באף, בשפתיים, בפה כואבים כיבים או עור קילוף, עור פצעי, שלפוחיות

בקרינה בעבר שטופל באזור שמש כוויות כמו שנראית פריחה או שלפוחיות, נפיחות

חריגות חבורות או דימום

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

בחזה כאב

מהירות לב פעימות

בליעה או נשימה קשיי

קשה או איטי דיבור

קיצונית חולשה או עייפות

עילפון או סחרחורת

רגל או יד של תחושה חוסר או חולשה

ברגליים או בידיים עקצוץ או תחושה חוסר, צריבה, כאב

חיוור עור

ראֹׁש ּכאְבֵ

כוורות

עקִצּוץ

שתן במתן ירידה

 קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה פמטרקסד הזרקת
.התרופה

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

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.פמטרקסד להזרקת שלך הגוף

 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

®אלימתא

15/04/2019-  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

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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