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:חשובה אזהרה

 אם שלך לרופא ספר. לב ספיקת   אי כולל, חיים מסכנות או חמורות לב לבעיות לגרום עלולהPertuzumab  הזרקת
. לב מחלת או תקין לא לב קצב, לב ספיקת אי, גבוה דם מלחץ סבלת או סבלת אם או לב התקף לאחרונה עברת
 לרופא ספר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. הטיפול ובמהלך לפני שלך הלב תפקוד את יבדוק שלך הרופא
 סחרחורת, במשקל פתאומית עלייה, מהיר דופק, בפנים או ברגליים, בקרסוליים נפיחות, שיעול, נשימה קוצר: מיד
.הכרה איבוד או

 יגרום שפרטוזומב סיכון קיים. להריון להיכנס שעלולות או בהריון נשים ידי עלPertuzumab  בהזרקת להשתמש אין
 אתה אם שלך לרופא ספר). בלידה הקיימות פיזיות בעיות( מולדים מומים עם להיוולד לתינוק יגרום או הריון לאובדן
 באמצעי להשתמש עליך. התרופה את שתקבל לפני הריון בדיקת לעבור תצטרך. להריון להיכנס מתכננת או בהריון
 שלך הרופא עם שוחח. הסופית המנה לאחר חודשים7  ובמשךpertuzumab  בהזרקת הטיפול במהלך יעיל מניעה

 חושבת אוpertuzumab,  בהזרקת טיפול במהלך להריון נכנסת את אם. עבורך שיעבדו הריון למניעת שיטות על
.מיד לרופא התקשרי, בהריון שאת

 ובמהלך לפני מסוימות בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
pertuzumab. להזרקת שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי שלך הטיפול

pertuzumab. בהזרקת בטיפול הסיכון על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 של מסוים בסוג לטיפול-)Taxotere( Docetaxel ו )Trastuzumab )Herceptin עם יחד משמשתPertuzumab  הזרקת
 ותרופות )trastuzumab )Herceptin עם יחד ניתוח ואחרי לפני גם משמש הוא. בגוף אחרים לחלקים שהתפשט שד סרטן

 תרופות של בקבוצה היאPertuzumab  הזרקת. מוקדם בשלב שד סרטן של מסוימים בסוגים לטיפול אחרות כימותרפיות
.סרטניים תאים של הצמיחה עצירת ידי על עובד זה. שבטיים חד נוגדנים הנקראות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד
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 או חולים בבית אחות או רופא ידי על דקות60  עד30  במשך לווריד להזרקה) נוזל( כפתרון מגיעהPertuzumab  הזרקת
 הלוואי ובתופעות לתרופות הגוף של התגובה במידת תלוי הטיפול משך. שבועות3  כל כלל בדרך ניתן זה. רפואי במתקן
.חווה שאתה

 זמן ולמשך התרופה מתן בזמן להתרחש שעלולות חיים מסכנות או חמורות לתגובות לגרום עלולהPertuzumab  הזרקת
 אחת שעה ולפחותpertuzumab,  הזרקת של מנה כל שתקבל בזמן בזהירות בך יצפו שלך האחות או הרופא. מכן לאחר
 אחד חווה אתה אם מיד לאחות או לרופא ספר. יותר מאוחרות מנות לאחר דקות ושלושים שלך הראשונה המנה לאחר

בבליעה קושי, צרידות, רועשת נשימה או צפצופים, נשימה קוצר: שלך העירוי לאחר קצר זמן או במהלך הבאים מהתסמינים

.שרירים כאבי או בפה חריג טעם, הקאות, חולשה, ראש כאבי, עייפות, צמרמורות, חום, גירוד, פריחה, כוורות,

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

pertuzumab, זריקת קבלת לפני
 בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כלpertuzumab,  להזרקת אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.pertuzumabהמרכיבים של רשימה שלך מהרופא בקש.

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. לקחת מתכוון
.לוואי

.בהקרנות או בכימותרפיה טופלת פעם אי אם שלך לרופא ספר

.מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

.פרטוזומאב הזרקת מקבל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

?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

pertuzumab. זריקת של מנה לקבלת תור לקיים יכול אינך אם מיד שלך לרופא התקשר

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

בחילה

ׁשלִׁשּול
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בתיאבון ירידה

ישן להישאר או להירדם קושי

ברגליים או בידיים עקצוץ או תחושה חוסר, צריבה, כאב

דומעות עיניים

יבש או חיוור עור

שיער איבוד

בפה פצעים

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד לרופא התקשר', ואיך חשובות אזהרות' בסעיפים המפורטים

זיהום של אחרים וסימנים שיעול, צמרמורות, חום, גרון כאבי

 או; הזיות; התקפים; בטן כאב; השתן בכמות ירידה; כהה שתן; מהיר דופק; עייפות; תיאבון אובדן; הקֲָאָה; בחילה
ועוויתות שרירים התכווצויות

.זו תרופה נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

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

 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

.שלך התרופות את יאחסן שלך הרופא

?אחר מידע לדעת צריך

pertuzumab. עם שלך בסרטן לטפל ניתן אם לראות כדי בטיפול שתתחיל לפני מעבדה בדיקת יזמין שלך הרופא

 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

®טה'פרג

15/12/2018-  לאחרונה מתוקן
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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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