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Ifosfamide הזרקת
mide) fa fos'(eye - כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 את להגביר ועלול מסוימים לתסמינים לגרום עלול זה. שלך העצם במח הדם תאי במספר חמורה לירידה לגרום יכול.
 לרופא מיד התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חיים מסכן או רציני דימום או זיהום שתפתח הסיכון
 צואה; חריגים חבורות או דימום; זיהום של אחרים סימנים או, וגודש מתמשך שיעול, גרון כאב, צמרמורות, חום: שלך

Ifosfamide קפה למשקולת הדומה חום חומר או דם הקאת או; מדממת הקאה; וזפתית שחורה או מדממת

 לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. העצבים למערכת חיים מסכן או חמור לנזק לגרום עלול.
 חוסר, צריבה, כאב או); הזוי( קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות; מטושטשת ראייה; נּומהָ; בלבול: מיד

Ifosfamide) מסוימת לתקופה הכרה אובדן( תרדמת או; התקפים; ברגליים או בידיים עקצוץ, תחושה

 או חודשים או הטיפול במהלך להופיע עלולות בכליות בעיות. חיים מסכנות או חמורות כליות לבעיות לגרום עלול.
 מהתסמינים אחד חווה אתה אם. כליות ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר. הטיפול הפסקת לאחר שנים

 הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים, הפנים של נפיחות; שתן במתן ירידה: מיד לרופא התקשר, הבאים
Ifosfamide חריגים חולשה או עייפות או; התחתונות

. כואבת או דחופה, תכופה שתן הטלת או בשתן דם: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם.
. באיפוספמיד שלך הטיפול במהלך בשתן חמורות לוואי תופעות במניעת לסייע כדי נוספת תרופה לך ייתן שלך הרופא

 הלוואי תופעות בהפחתת לסייע כדי הטיפול במהלך קרובות לעתים שתן ולהטיל נוזלים הרבה לשתות עליך, כן כמו
 לרופא גם ספר. קבוע באופן שתן להטיל שתוכל עד טיפול להתחיל לחכות או .)busulfan )Busulfex השתן בדרכי
 ספר. השתן   לשלפוחית) רנטגן( בקרינה טיפול פעם אי עברת או לך יש אם או השתן בדרכי דלקת לך יש אם שלך

 ספר. השתן בדרכי קשות לוואי לתופעות לגרום עלולifosfamide  פעם אי קיבלת או נוטל אתה אם ולרוקח לרופא
Ifosfamide לקבל לא לך לומר עשוי שלך הרופא. שתן במתן בעיות לך יש אם שלך לרופא

 ובמהלך לפני קבוע באופן מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לחמורות הופכות שהן לפני לוואי בתופעות ולטפל-ifsofamide ל שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי הטיפול
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?זו תרופה נרשמה האם היי

 סרטניים תאים של הצמיחה של עצירה או האטה ידי על פועל זה. אלקילציה סוכני הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 לאחר שהוחמר או השתפר שלא האשכים בסרטן לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב משמשIfosfamide . שלך בגוף
Ifosfamide בקרינה טיפול או אחרות בתרופות טיפול

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

ifosfamide.במתקן אחות או רופא ידי על) לווריד( לווריד לפחות דקות30  במשך להזרקה נוזל עם לערבוב כאבקה מגיע 
 במידת תלוי הטיפול משך. שבועות3  כל זה טיפול על לחזור ניתן. ברציפות ימים5  למשך ביום פעם להזריק ניתן. רפואי

Ifosfamide עם לטיפול שלך הגוף של התגובה

 איך שלך לרופא לספר לך חשוב. מסוימות לוואי תופעות חווה אתה אם הטיפול את לדחות יצטרך שלך שהרופא ייתכן
-ifosfamide.ב הטיפול במהלך מרגיש אתה

זו בתרופה השימושים

 הנשיים הרבייה באיברי שמתחיל סרטן( השחלות סרטן, ריאות סרטן, השתן   שלפוחית בסרטן לטיפול גם לעתים משמש.
 שנוצר סרטן( עצמות או רכות רקמות של סרקומות של מסוימים וסוגים הרחם צוואר סרטן), ביציות נוצרות שבהם

Ifosfamide למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח). ובעצמות בשרירים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

ifosfamide, קבלת לפני
 אחד כל או אחרת תרופה כל-)ifosfamide, cyclophosphamide )Cytoxan, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקשifosfamide.  בהזרקת מהמרכיבים

 הקפד. לקחת מתכוון או מקבל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 חומרים: )aprepitant )Emend; מהבאים אחד וכל חשובה אזהרה בסעיף הרשומה התרופה את להזכיר

 מסוימות תרופות); ניזורל( וקטוקונאזול) ספורנוקס( איטראקונאזול), דיפלוקן( פלוקונאזול כגון מסוימים אנטי-פטרייתיים
; השחת קדחת או לאלרגיות תרופות); דילנטין( ופניטואין) לומינל( פנוברביטל), טגרטרול( קרבמזפין כגון להתקפים
 כדורי; הרגעה תרופות; )Rifadin, Rimactane( rifampin; לכאב) נרקוטיות( אופיואידיות תרופות; לבחילות תרופות
 עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן(Nexavar).  סורפניב או; שינה

ifosfamide, עם אינטראקציה לקיים גם עשויות אחרות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה

.ון'ג סנט וורט במיוחד, מקבל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

 גם ספר. בקרינה טיפול בעבר קיבלת אם או אחרות כימותרפיות בתרופות טיפול בעבר קיבלת אם שלך לרופא ספר
.כבד או כליות, לב מחלת פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא
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.פצעים של הריפוי את להאט עשוי שאיפוספמיד לדעת צריך אתה

 אצל הזרע ייצור את להפסיק ועלול נשים אצל) מחזור( הרגיל החודשי למחזור להפריע עלולifosfamide  כי לדעת עליך
 להיכנס יכולה שאינך להניח אין, זאת עם); להריון להיכנס קושי( קבועה פוריות לאי לגרום עלולIfosfamide . גברים
 מתחילות שהן לפני לרופאיהן לספר צריכות מניקות או בהריון נשים. להריון אחר מישהו להכניס יכול שאינך או להריון
 אמינה בשיטה השתמשifosfamide.  מקבל שאתה בזמן להניק או להריון להיכנס צריך לא אתה. זו תרופה לקבל

 אתה, גבר אתה אם. הטיפולים לאחר חודשים6  ובמשךifosfamide  מקבל שאתה בזמן הריון למנוע כדי הריון למניעת
ifosfamide.  הזרקת קבלת הפסקת לאחר חודשים6  במשך מניעה באמצעי להשתמש להמשיך צריכים שלך הזוג ובת
.מיד שלך לרופא התקשרifsofamide,  קבלת בזמן להריון נכנסת אם

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

.זו תרופה קבלת בזמן אשכוליות מיץ לשתות או אשכוליות של גדולות כמויות לאכול אין

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

בחילה

הקֲָאָה

תיאבון אובדן

ׁשלִׁשּול

ובגרון בפה פצעים

שיער איבוד

ועייפות כאב של כללית תחושה

 מאלה או האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים
התרופה הזרקת במקום וכאב אדמומיות, נפיחות

פריחה

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

נשימה קוצר

צפצופים

סדירות לא לב פעימות

בחזה כאב

צרְִידּות

העיניים או העור של הצהבה
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ifosfamide.זריקת בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. אחרים סרטן סוגי שתפתח הסיכון את להגביר עשוי 
Ifosfamide

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

 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

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

מטושטשת ראייה

)הזוי( קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות

זיהום של אחרים סימנים או צמרמורות, גרון כאב, חום

חריגות חבורות או דימום

וזפתית שחורה צואה

בצואה אדום דם

מדממת הקאה

קפה שאריות כמו שנראה הקיא חומר

שתן במתן ירידה

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

ובגרון בפה פצעים

התקפים

ּבלִּבּול

)מסוימת לתקופה הכרה אובדן( תרדמת

?אחר מידע לדעת צריך

 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
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®איפקס

שלהם השמות

איזופוספמיד

15/03/2013-  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

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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