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אינדינביר
)חלה בדין(- כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 שינויים וביצוע יותר בטוח סקס תרגול עם יחד אלו תרופות נטילת. סרטן או חמורים זיהומים כגוןHIV- אחרים לאנשים.
 תסמונת לפתח שלך הסיכוי את להפחית עשוי הואHIV- ה נגיף להעברת הסיכון את להפחית עשויה החיים באורח אחרים

 תרופות בקבוצת הואHIV- מרפא אינו שאינדינביר למרות. בדם ,HIV ל הקשורות ומחלות) איידס( נרכש חיסוני כשל
 בזיהום לטיפול אחרות תרופות עם יחד  משמשHIV(. Indinavir( ה כמות הפחתת ידי על פועל זה. פרוטאז מעכבי הנקראות

Indinavir האנושי החיסוני הכשל בנגיף

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 מגיעindinavir  הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
יום בכל שעות באותן בערך אינדינביר קח). ביום פעמים שלוש( שעות8  כל כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כקפסולה

 קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב.
Indinavir

מיץ, שומן נטול או רזה חלב, מים עם, הארוחות לאחר שעתיים או הארוחות לפני אחת שעה, ריקה בטן על אינדינביר קח

 קורנפלקס או יבש טוסט כגון, קלה ארוחה עם אותו ליטול ניתן, הבטן את מקלקל אינדינביר אם, זאת עם. תה או קפה,
.אינדינביר עם ליטול ניתן מזונות אילו על הרוקח או הרופא עם שוחח. שומן לא או רזה חלב עם

).בננה כגון( פירות מחית עם אותה ולערבב אותה לפתוח ניתן אך, הקפסולה את ללעוס או לכתוש אין

.שלך הרופא עם לדבר מבלי אינדינביר ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם אינדינביר ליטול המשך

 שלך לרופא לספר הקפד. מסוימות לוואי תופעות חווה אתה אם שלך הטיפול את להפסיק יצטרך שלך שהרופא ייתכן
.אינדינביר עם הטיפול במהלך מרגיש אתה איך

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

זו בתרופה השימושים

 או רקמות, דם עם מקרי מגע לאחר .HIV למצבך זו בתרופה שימוש של האפשריים הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח.
 בריאות שירותי בעובדי לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב לפעמים גם משמשHIV  עם המזוהמים אחרים גוף נוזלי

Indinavir לזיהום שנחשפו אחרים ואנשים
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?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אינדינביר נטילת לפני
 בכמוסות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לאינדינאביר אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. אינדינאביר

קסנקס( אלפרזולם); אורוקסטרל( אלפוזוזין: הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם שלך לרופא ספר

amiodarone )Nexterone, Pacerone(; cisapride )Propulsid( ;()כגון ארגוטמין מסוג תרופות); ב"בארה זמין לא 
-Migergot), ב-Cafergot, ב, ארגומאר( ארגוטמין), ארגוטרט( ארגונובין), מיגרנאלDHE, (45  דיהידרו-ארגוטמין

 דרךlovastatin )Altoprev, Mevacor(; lurasidone )Latuda(; midazolam )Versed( ;(Methergine)  ומתילרגונובין
 או-Vytorin); ב, זוקור( סימבסטטין); ריאות למחלות המשמש בלבדRevatio  המותג(sildenafil (Orap);  פימוזיד; הפה

.אינדינביר לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא(Halcion).  טריאזולם

 הקפד. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
ב-Amturnide, ב(Norvasc,  אמלודיפין כגון סידן תעלות חוסמי: )bosentan )Tracleer; מהבאים אחד כל להזכיר

,(Tekamlo- ,felodipineוניפדיפין ניקרדיפין  ;(Adalat, Afeditab, Procardia) carbamazepine
,Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol)סטטינים( כולסטרול להורדת תרופות); אחרים (כגון  atorvastatin ,Lipitor)ב

- (Caduetו rosuvastatin )Crestor(; clarithromycin- ,Biaxin)ב ;(PrevPac-קולכיצין  ,Colcrys, Mitigare)ב

-Probenecid- ;(Colפלוקונאזול; דקסמתזון  ;(Diflucan)פלוטיקזון  ,Flonase, Flovent)ב ,Advair-ב

;itraconazole )Onmel, Sporanox(; ketoconazole )Extina, Nizoral, Xolegel( ;(Dymista-ל אחרות תרופות HIV-
-Atripla), בRescriptor(, efavirenz ,Sustiva)( Evotaz- delavirdine), ב(atazanavir ,Reyataz  כולל

nelfinavir )Viracept(, nevirapine )Viramune(, ritonavir ,Norvir)ב ,Kaletra-ב Pak- ,(Viekiraו

;saquinavir )Invirase(-לידוקאין כמו סדיר לא לדופק תרופות  (Glydo, Xylocaine)וקינידין )תרופות); בנואדקסטה 
(Rapamune)  סירולימוס(Gengraf, Neoral, Sandimmune),  ציקלוספורין כגון החיסונית המערכת את המדכאות

 פוספודיאסטראז מעכבי; בהזרקהXR, Prograf) XL, Envarsus midazolam )Versed( ;(Astagraf  וטקרולימוס
) סיאליס, אדסירקה( טדלפיל), ויאגרה( סילדנפיל כגון זיקפה של לקוי לתפקוד המשמשיםPDE) 5- מעכבי( מסוימים
); פניטק, דילנטין( פניטואין; פנוברביטל-Staxin); ב, לויטרה( וורדנפיל

quetiapine )Seroquel(; rifabutin )Mycobutin(; rifampin ,Rifadin, Rimactane)( סלמטרול); בריפאטר, בריפאמט
 התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן-)Efexor( venlafaxine. ו; טרזודון-Advair); ב, סרוונט

 עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, אינדינביר

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

.אינדינביר אחרי או לפני אחת שעה לפחות אותו קח), וידקס( דידנוזין נוטל אתה אם

 או סוכרת), כראוי נקרש אינו הדם שבה דימום הפרעת( בהמופיליה פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
.כבד או כליות מחלת

 התקשר, אינדינביר נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.אינדינביר נוטל אתה אם או-HIV ב נגוע אתה אם להניק צריך לא אתה. שלך לרופא

 החזה, הצוואר, העליון הגב, השדיים כגון בגופך שונים לאזורים לעבור או לעלות עשוי שלך הגוף ששומן לדעת צריך אתה
.גם לקרות יכול והפנים הידיים, מהרגליים שומן אובדן. הבטן ואיזור

 אין אם גם, זו תרופה נוטל שאתה בזמן) שלך בדם הסוכר ברמת עלייה( היפרגליקמיה לחוות עלול שאתה לדעת עליך
 הטלת, קיצוני צמא: אינדינביר נוטל שאתה בזמן הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם מיד לרופא ספר. סוכרת עדיין לך

 אחד לך שיש ברגע שלך לרופא להתקשר מאוד חשוב. חולשה או מטושטשת ראייה, קיצוני רעב, תכופה שתן
ל לגרום עלול מטופל שאינו בדם גבוה שסוכר מכיוון, הללו מהתסמינים
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 תסמינים. מוקדם בשלב מטופלת לא היא אם חיים לסכנת להפוך עלול קטואצידוזיס. קטואצידוזיס הנקרא חמור מצב
.בהכרה וירידה פירותי ריח עם נשימה, נשימה קוצר, והקאות בחילות, בפה יובש כוללים קטואצידוזיס של

 ולהתחיל להתחזק עלולה שלך החיסונית המערכת-HIV, ב בזיהום לטיפול תרופות נוטל שאתה שבזמן לדעת עליך
 תסמינים לך יש אם. אלה זיהומים של תסמינים לפתח לך לגרום עלול זה. בגופך היו שכבר אחרים בזיהומים להילחם
.שלך לרופא לספר הקפד, באינדינאביר הטיפול במהלך עת בכל מחמירים או חדשים

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

 כל אחרים נוזלים או מים של), מיליליטר(240  אונקיות8  של כוסות שש בערך שהם), ליטר(1.5  אונקיות48  לפחות שתו
.שעות24

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ ושתיית אשכוליות אכילת על שלך הרופא עם שוחח

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 למנה מתגעגע אתה אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצת המנה את קח, משעתיים בפחות מנה החמצת אם
 על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשיך שהוחמצה המנה על דלג, משעתיים ביותר

.שהוחמצה מנה

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

Indinavir חולף אינו או חמור זה סימפטום אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:

הטעם בחוש שינוי

 אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Indinavir חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים

פריחה

כוורות

עקִצּוץ

שלפוחיות או מתקלף עור

גב כאב

הגוף בצד כאבים

תחתון עד באמצע בטן כאבי

בשתן דם

חולשה או שרירים כאבי

בחילה

יתר עייפות

חריגות חבורות או דימום
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תיאבון אובדן

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

שפעת דמויי תסמינים

חום או כהה צהוב שתן

העיניים או העור של הצהבה

נשימה קוצר

מהירות לב פעימות

ּבלִּבּול

סחְרַחֹורתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ

חוִרָֹון

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

 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

 עם כלול) ייבוש חומר( ייבוש חומר. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 ולחות חום מעודפי והרחק החדר בטמפרטורת אותו אחסן. הזמן כל שלך התרופות בבקבוק זה את שמור; שלך הקפסולות

).האמבטיה בחדר לא(

 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
) 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

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 .התמוטט הקורבן אם,
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911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן שלא או לנשום מתקשה, מהתקף סבל

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

הגוף בצד כאבים

בשתן דם

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

?אחר מידע לדעת צריך

 תגובתך את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לאינדינביר

 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

®קריקסיבן

שלהם השמות

IDV

18/05/2018-  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
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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/
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