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?זו תרופה נרשמה האם היי

 סרטניים לתאים שמאותת החריג החלבון פעולת חסימת ידי על פועל זה. קינאז מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 התפשט, בניתוח להסרה ניתן אינו הגידול כאשרImatinib . הסרטניים התאים התפשטות את לעצור עוזר זה. להתרבות

( protuberans העליונה העור לשכבת מתחת שנוצר גידול )ניתוח לאחר חזר או, בגוף אחרים לחלקים
-dermatofibrosarcomaב לטיפול גם משמש (. Imatinibלהתפשט ועלול העיכול מעברי בדפנות שגדל גידול של סוג 

 משמשImatinib . העיכול במערכת סטרומה גידולי של מסוימים בסוגים לטיפול גם  משמש ;GIST(בגוף אחרים לחלקים
 הדם תאי של אחרות והפרעות סרטן ובסוגי) הלבנים הדם בתאי שמתחיל סרטן( לוקמיה של מסוימים בסוגים לטיפול

Imatinib

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 בערך אימטיניב קח. ביום פעמיים או פעם גדולה מים וכוס ארוחה עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע.
 חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה
 ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק אימטיניב קח. מבין שאינך
Imatinib הרופא שרשם

 שטף, מרוסקת טבליה עם ישיר במגע בא או נוגע אתה אם. אותם לכתוש או ללעוס אין; בשלמותן הטבליות את לבלוע
.ביסודיות האזור את

 מיץ או מים כוס לתוך אחת מנה עבור צריך שאתה הטבליות כל את לשים יכול אתהimatinib,  טבליות לבלוע יכול אינך אם
 קצת( מיליליטר-200 ו ג"מ100  של טבליה כל עבור נוזל של) אונקיות-2 מ פחות קצת( מיליליטר-50 ב השתמש. תפוחים

 את ושותים לגמרי מתפוררות שהטבליות עד בכף מערבבים. ג"מ400  של טבליה כל עבור נוזל של) אונקיות-7 מ פחות
.מיד התערובת

ג"מ100  של טבליות8  ליטול אין. ג"מ400  של טבליות2  ליטול עליך, אימטיניב ג"מ800  לקחת לך אמר שלך הרופא אם
.ג"מ100  של טבליות8  תיקח אם ברזל מדי יותר ותקבל, ברזל מכיל הטבליות ציפוי.

 עבורך התרופה של היעילות במידת תלוי זה. הטיפול במהלך שלך האימטיניב מינון את להקטין או להגדיל עשוי שלך הרופא
איך על שלך הרופא עם שוחח. חווה שאתה הלוואי ובתופעות
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 עם לדבר מבלי אימטיניב ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם אימטיניב ליטול המשך. הטיפול במהלך מרגיש אתה
.שלך הרופא

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אימטיניב נטילת לפני
 בקש. אימטיניב בטבליות מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל, לאימטניב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח

 הקפד. לקחת מתכוון או לוקח אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
לוטראל, בקאדואט, נורבסק( אמלודיפין), קסנקס( אלפרזולם), טיילנול( פרצטמול: הבאים מהדברים אחד כל את להזכיר

Equetro, Tegretol, , קרבטרול( קרבמזפין), בקאדואט, ליפיטור( אטורבסטטין), רייאטז( אטאזנוויר), אחרים, טריבנזור,
( ארגוטמין, דקסמתזון(Gengraf, Neoral, Sandimmune),  ציקלוספורין-Prevpac), ב(Biaxin,  קלריתרמיצין), אחרים

 פנטנילestazolam, felodipine , ), אחרים(EES, Eryc, Eryped,  אריתרומיצין-Migergot, Cafergot), ב, ארגומאר
,Duragesic, Subsys, Fentora)פוספניטואין), אחרים  ,(Cerebyx)אינדינאביר  ,(Crixivan)המכילים מזון תוספי או ברזל

isradipine, itraconazole )Onmel, Sporanox(, ketoconazole, lovastatin )Altoprev(, metoprolol XL) , ברזל
,Lopressor, Toprolב ,nefazodone, nelfinavir )Viracept( ,(Dutoprol-ניקרדיפין  ,(Cardene) nifedipine

CC, Procardia) ,Adalatאחרים ,( XR, Trileptal(, phenobarbital
,nimodipine )Nymalize(, nisoldipine )Sular(, oxcarbazepine )Oxtellar)אוראפ( פימוזיד), פניטק, דילנטין ,(

), ריפאטר, בריפאמט, רימקטן, ריפאדין( ריפמפין), מיקובטין( ריפאבוטין), בנואדקסטה( כינידין), מיסולין( פרימידון
ב(Zocor,  סימבסטטין) , )saquinavir )Fortovase, Invirase, ויקירה, טכניבי, בקאלטרה, נורוויר( ריטונוויר

XR, Prograf(, telithromycin, triazolam )Halcion(, voriconazole )Vfend( ,(Vytorin- XL, Envarsus
sirolimus )Rapamune(, tacrolimus )Astagrafו

.( .warfarin )Coumadin, Jantovenin, Jantovenin, Jantovenin, Prograf(-הן גם עשויות אחרות רבות תרופות 
 מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, אימטיניב עם אינטראקציה לקיים

.זו ברשימה

wort. ון'ג סנט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

.כבד או כליות, התריס בלוטת, ריאות, לב מחלת פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר

 להיכנס אין, הטיפול תחילת לפני הריון בדיקת לבצע תצטרך. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 שיטות על שלך הרופא עם שוחח. שלך האחרונה המנה לאחר ימים14  ובמשך אימטיניב נוטל שאתה בזמן להריון

. שלך לרופא התקשר, אימטיניב נטילת בזמן להריון נכנסת אם. שלך הטיפול במהלך להשתמש תוכל בהן הריון למניעת
.לעובר להזיק עלול אימטיניב

.שלך האחרונה המנה לאחר חודש ובמשך אימטיניב נוטל שאתה בזמן להניק אסור. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

.אימטיניב נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 תפעיל או במכונית תנהג אל. ראייה לטשטוש לגרום או ישנונית, לסחרחורת לך לגרום עלול שאימטיניב לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם
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.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ לשתות או אשכוליות לאכול אין

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

ׁשלִׁשּול

בחילה

הקֲָאָה

הדברים של הטעם את לשנות

הפה בתוך נפיחות או בפה פצעים

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

עיכול הפרעות או צרבת

יבש פה

ראֹׁש ּכאְבֵ

במפרקים כאב או נפיחות

עצם כאב

כאבים או עוויתות, שרירים התכווצויות

העור על עקצוץ תחושת או. שריפה, עקצוץ

ישן להישאר או להירדם קושי

מיְֹוזעָ

דומעות עיניים

ורודה עין

ׁשטְִיפהָ

יבש עור

פריחה

עקִצּוץ

בציפורניים שינויים

שיער איבוד
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 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא

העיניים סביב נפיחות

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים של נפיחות

במשקל פתאומית עלייה

נשימה קוצר

דופק או סדיר לא, מהיר דופק

מדמם או ורוד ריר משתעל

בלילה במיוחד, מוגבר שתן מתן

בחזה כאב

העור של נשירה או שלפוחיות, קילוף

העיניים או העור של הצהבה

בצואה דם

חריגים דימום או חבורות

זיהום של אחרים וסימנים צמרמורות, חום, גרון כאב, שפעת דמויי תסמינים

מוגזמת חולשה או עייפות

נפיחות או בטן כאבי

 על ילדך של הרופא עם שוחח. בקפידה שלו בגדילה יצפה ילדך של הרופא. ילדים אצל הצמיחה את להאט עשוי.
Imatinib לילדך אימטיניב במתן הסיכונים

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

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 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

. 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
שלך ההחזרה
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) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. קהילה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

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

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

פריחה

נפְִיחּות

קיצונית עייפות

עוויתות או שרירים התכווצויות

בטן כאבי

ראֹׁש ּכאְבֵ

תיאבון אובדן

?אחר מידע לדעת צריך

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

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת 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

®גלייבק

15/03/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד
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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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