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אינפליקסימאב הזרקת
mab(I ' בפליקס( כמו מבוטא

:הודעה

 תרופות( ביולוגיות תרופות הן אינפליקסימאב-אבדה וזריקת אינפליקסימאב-דייב הזרקת, אינפליקסימאב הזרקת
 דומות אינפליקסימאב-אבדה והזרקת ביוסימילרית אינפליקסימאב-דייב הזרקת). חיים מאורגניזמים העשויות

 הזרקת מוצרי המונח, לכן. בגוף אינפליקסימאב הזרקת כמו אופן באותו ופועלות אינפליקסימאב להזרקת מאוד
.זה בדיון אלו תרופות לייצוג ישמש אינפליקסימאב

:חשובה אזהרה

רציני זיהום שתקבל הסיכון את ולהגביר בזיהום להילחם יכולתך את להפחית עשוייםInfliximab  הזרקת מוצרי

 לטפל צורך שיהיה ייתכן. הגוף בכל להתפשט שעלולים חמורים פטרייתיים או חיידקיים, נגיפיים זיהומים כולל,
 של סוג כל קרובות לעתים מקבל אתה אם שלך לרופא ספר. למוות לגרום ועלולים חולים בבית אלו בזיהומים

פצעים או פתוחים חתכים כגון( קלים זיהומים כולל זה. עכשיו זיהום של סוג כל לך שיש חושב אתה אם או זיהום

 לך יש אם שלך לרופא גם ספר. חולפים שלא כרוניים וזיהומים) קור כוויות כגון( והולכים שבאים זיהומים),
 אוהיו נהר עמק כמו באזורים פעם אי חיית או גר אתה ואם שלך החיסון מערכת על המשפיע מצב כל או סוכרת

 זיהומים אם יודע אינך אם שלך הרופא את שאל. יותר שכיחים חמורים פטרייתיים זיהומים שבהם מיסיסיפי או
 המערכת פעילות את המפחיתות תרופות נוטל אתה אם שלך לרופא גם ספר. שלך באזור יותר שכיחים

כנרת(anakinra ); אורנסיה( אבאטספט כגון החיסונית

;methotrexate )Otrexup, Rasuvo, Trexall, Xatmep( ;(כגון סטרואידים ODT, Pediapred, Prelone( 
,dexamethasone, methylprednisolone )Medrol(, prednisolone )Orapredאו; פרדניזון או

.tocilizumab )Actemra( 

 מהתסמינים אחד לך יש אם. לאחריו קצר וזמן הטיפול במהלך זיהום סימני לאיתור אחריך יעקוב שלך הרופא
, הטיפול לאחר קצר זמן או במהלך הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם או הטיפול תחילת לפני הבאים
; קיצונית עייפות; חום; דמי ריר שיעול; להְׁשִתְעַלֵ; גרון כאב; נשימה קשיי; מיְֹוזעָ; חולשה: מיד לרופא התקשר
.זיהום של אחרים סימנים או; בטן כאב; ׁשלִׁשּול; כואב או אדום, חם עור; שפעת דמויי תסמינים
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 לך אין אך) הכבד על המשפיע נגיף(B  הפטיטיס או) חמור ריאות זיהום, שחפת( בשחפת להידבק עלול אתה
 שהזיהום הסיכון את להגביר עשויים אינפליקסימאב הזרקת מוצרי, זה במקרה. המחלה של כלשהם תסמינים

 לא בשחפת זיהום לך יש אם לראות כדי עור בדיקת יבצע שלך הרופא. תסמינים ותפתח יותר לחמור יהפוך שלך
 שלך הרופא, הצורך במידת. פעיל לאB  הפטיטיס זיהום לך יש אם לראות כדי דם בדיקת להזמין עשוי והוא פעיל
 אם שלך לרופא ספר. אינפליקסימאב הזרקת במוצר להשתמש שתתחיל לפני זה בזיהום לטיפול תרופות לך ייתן
 מישהו של בסביבה היית אם או, נפוצה שחפת שבו במקום ביקרת או גרת אם, שחפת פעם אי לך היה או לך יש

 הללו מהתסמינים אחד כל מפתח אתה אם או, שחפת של הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם. שחפת לו שיש
, כן כמו. לילה הזעות או חום, שרירים טונוס אובדן, במשקל ירידה, שיעול: מיד לרופא התקשר, הטיפול במהלך
 אחד מפתח אתה אם אוB  הפטיטיס של האלה מהתסמינים אחד לך יש אם שלך לרופא מיד התקשר

, תיאבון אובדן, העיניים או העור של הצהבה, יתר עייפות: שלך הטיפול אחרי או במהלך האלה מהתסמינים
.פריחה או בטן כאבי, צמרמורות, חום, חימר בצבע יציאות, כהה שתן, שרירים כאבי, הקאות או בחילות

 כולל חיים מסכן או חמור סרטן פיתחו דומות תרופות או אינפליקסימאב הזרקת מוצר שקיבלו צעירים ומבוגרים נוער בני, ילדים כמה

 פיתחו דומות תרופות או אינפליקסימאב מוצר שנטלו וצעירים מתבגרים גברים כמה). בזיהום הנלחמים בתאים שמתחיל סרטן( לימפומה

 האנשים רוב. קצר זמן פרק תוך למוות גורמת קרובות שלעיתים סרטן של מאוד חמורה צורה(HSTCL),  בכבדT  תאי של לימפומה

 או) וחום, במשקל ירידה, שלשול, לכאב גורם, העיכול מערכת רירית את תוקף הגוף שבו מצב( קרוהן במחלת טופלוHSTCL  שפיתחו

דומה תרופה או אינפליקסימאב הזרקת מוצר עם) והרקטום] הגס המעי[ הגס המעי ברירית ולפצעים לנפיחות הגורם מצב( כיבית קוליטיס

 אם ילדך של לרופא ספרmercaptopurine )Purinethol, Purixan( -6.  או(Azasan, Imuran)  אזתיופרין בשם אחרת תרופה עם יחד

 בלתי ירידה: מיד לרופאו התקשר, שלו הטיפול במהלך הללו מהתסמינים אחד כל מפתח ילדכם אם. כלשהו סרטן מסוג פעם אי סבל ילדך

 הסיכונים על ילדך של הרופא עם שוחח. דימום או קלות חבורות או; במפשעה או השחי בבתי, בצוואר נפוחות בלוטות; במשקל מוסברת

 ירידה: מיד לרופאו התקשר, שלו הטיפול במהלך הללו מהתסמינים אחד כל מפתח ילדכם אם. לילדך אינפליקסימאב הזרקת מוצר במתן

 על ילדך של הרופא עם שוחח. דימום או קלות חבורות או; במפשעה או השחי בבתי, בצוואר נפוחות בלוטות; במשקל מוסברת בלתי

 לרופא מיד התקשר, שלו הטיפול במהלך הללו מהתסמינים אחד כל מפתח ילדך אם. לילדך אינפליקסימאב הזרקת מוצר במתן הסיכונים

 של הרופא עם שוחח. דימום או קלות חבורות או; במפשעה או השחי בבתי, בצוואר נפוחות בלוטות; במשקל מוסברת בלתי ירידה: שלו

.לילדך אינפליקסימאב הזרקת מוצר במתן הסיכונים על ילדך

 טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( היצרן של למטופל המידע דף את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. התרופה את שתקבל פעם ובכל אינפליקסימאב הזרקת במוצר
(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח

)/ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs
http://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.

.אינפליקסימאב הזרקת בתכשיר בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 אוטואימוניות הפרעות של הסימפטומים על להקלה משמשיםInfliximab  הזרקת מוצרי
, לכאב וגורמת בגוף בריאים חלקים תוקפת החיסונית המערכת שבהם מצבים( מסוימות
:כולל) ונזקים נפיחות
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) תפקוד ואובדן נפיחות, לכאב גורם, עצמו של המפרקים את תוקף הגוף שבו מצב( שגרונית מפרקים דלקת
-)methotrexate )Rheumatrex, Trexall,ב גם המטופל

) וחום במשקל ירידה, שלשולים, לכאבים גורם, העיכול מערכת רירית את תוקף הגוף שבו מצב( קרוהן מחלת
,אחרות בתרופות טופלו כאשר השתפר שלא ומעלה6  מגיל וילדים במבוגרים

 שלא ומעלה6  מגיל וילדים מבוגרים אצל) הגס המעי ברירית ולפצעים לנפיחות הגורם מצב( כיבית קוליטיס
,אחרות בתרופות טופלו כאשר השתפר

 ולנזק לכאב וגורם אחרים ואזורים השדרה עמוד מפרקי את תוקף הגוף בו מצב( ספונדיליטיס אנקילוזינג
),למפרקים

 מבוגרים אצל) בגוף מסוימים באזורים וקשקשים אדומים כתמים נוצרים שבה עור מחלת( פסוריאזיס פלאק
,מתאימים פחות אחרים טיפולים כאשר

).העור על וקשקשים ונפיחות פרקים לכאבי הגורם מצב( פסוריאטית מפרקים ודלקת

 פועלים הם(TNFalpha).  נמק-אלפא גידול מעכבי הנקראות תרופות בקבוצת נמצאים אינפליקסימאב הזרקת מוצרי
.לדלקת הגורם בגוף חומרalpha ,TNF- של הפעולה חסימת ידי על

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 זה. אחות או רופא ידי על) לווריד( לווריד וניתן סטריליים מים עם לערבוב כאבקה מגיעיםInfliximab  הזרקת תכשירי
 ולעתים שלך הטיפול בתחילת יותר קרובות לעתים, שבועות8  עד בשבועיים פעם רופא במשרד כלל בדרך ניתן

 מוצר, אינפליקסימאב של המנה כל את שתקבל עד כשעתיים לך ייקח. נמשך שלך שהטיפול ככל יותר רחוקות
.הזרקה

 ולמשך עירוי במהלך אלרגיות תגובות כולל, חמורות לוואי לתגובות לגרום עלולים אינפליקסימאב הזרקת מוצרי
 ייתכן. לתרופה רצינית תגובה לך שאין לוודא כדי הזה הזמן במהלך אחריך יעקוב אחות או רופא. מכן לאחר שעתיים
 אם מיד לאחות או לרופא ספר. אינפליקסימאב הזרקת למוצר תגובות למנוע או לטפל כדי אחרות תרופות לך שיתנו
, הפנים של נפיחות; עקִצּוץ; פריחה; כוורות: העירוי לאחר קצר זמן או במהלך הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה

; בליעה או נשימה קשיי; התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפה, העיניים
.בחזה וכאבים; ראיה אובדן; התקפים; צמְרַמֹורתֶ; חום; התִעלַפְּות; סחְרַחֹורתֶ; ׁשטְִיפהָ

 שלך הרופא. מצבך את ירפאו לא הם אך, שלך הסימפטומים על בשליטה לסייע עשוייםInfliximab  הזרקת מוצרי
 מפרקים דלקת לך יש אם. בשבילך עובדים אינפליקסימאב הזרקת תכשירי כמה עד לראות כדי בקפידה בך יצפה

 מחלת לך יש אם. הצורך במידת, מקבל שאתה התרופות כמות את להגדיל עשוי שלך הרופא, קרוהן מחלת או שגרונית
. אינפליקסימאב הזרקת מוצר עם בך לטפל להפסיק עשוי שלך הרופא, שבועות14  לאחר השתפר לא ומצבך קרוהן
.הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר חשוב

זו בתרופה השימושים

 של ודלקות המין ובאיברי בפה כיבים( ט'בהצ בתסמונת לטיפול גם לעתים משמשים אינפליקסימאב הזרקת מוצרי
.למצבך זו בתרופה שימוש של האפשריים הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח). בגוף שונים חלקים
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.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אינפליקסימאב הזרקת במוצר השימוש לפני
 כלabda--dyb, infliximab-axxq, infliximab ,infliximab, infliximab-ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

-dyb-ב מהמרכיבים אחד כל או, אחרת תרופה כל, עכברים של מחלבונים העשויה תרופה
,infliximab, infliximabתרופה אם יודע אינך אם הרוקח או הרופא את שאל. אינפליקסימאב-אבדה הזרקת או 

 של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל. עכברים מחלבונים עשויה אליה אלרגי שאתה
.המרכיבים

 לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 נוגדי: מהבאים אחד וכל החשובה האזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או

תיאו, אליקסופילין( ותאופילין) סנדימוניה, ניאורל, נגרף'ג( ציקלוספורין), קומדין( וורפרין כגון) דם מדללי( קרישה
 בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן) . תיאוכרון-24,

.לוואי תופעות לאיתור

 לחלקים דם מספיק לשאוב יכול לא הלב שבו מצב( לב ספיקת באי פעם אי סבלת או לך יש אם לרופא ספר
.אינפליקסימאב הזרקת בתכשיר להשתמש לא לך לומר עשוי שלך הרופא). בגוף אחרים

) סגול אולטרה לאור העור בחשיפת הכרוך בפסוריאזיס טיפול( בפוטותרפיה טופלת פעם אי אם שלך לרופא ספר
 של אובדן(MS;  נפוצה טרשת כגון, שלך העצבים מערכת על המשפיעה מחלה פעם אי לך הייתה או לך יש ואם

 ושיתוק עקצוץ, חולשה(Barre Guillain- תסמונת), עצבי מנזק כתוצאה תחושה וחוסר חולשה, קואורדינציה
, תחושה חוסר); למוח מהעין מסרים השולחת בעצב דלקת( הראייה עצב דלקת או) פתאומי עצבי נזק עקב אפשרי
 על המשפיעות מחלות קבוצת(COPD;  כרונית חסימתית ריאות מחלת; התקפים; בגופך חלק בכל עקצוץ או צריבה
.לב מחלת או; שלך הדם על המשפיעות מחלות או דימום בעיות; סרטן של סוג כל); הנשימה ודרכי הריאות

 במוצר השימוש בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 במהלך אינפליקסימאב הזרקת בתכשיר משתמש אתה אם. שלך לרופא התקשר, אינפליקסימאב הזרקת
 לקבל יצטרך שלך שהתינוק ייתכן. תינוקך לידת לאחר כך על תינוקך של הרופא עם לדבר הקפד, שלך ההיריון
.מהרגיל מאוחר מסוימים חיסונים

 הזרקת במוצר משתמש שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם
.אינפליקסימאב

 חיסונים לקבל צריך אתה אם לראות כדי שלך הרופא עם גם בדוק. חיסון לאחרונה קיבלת אם שלך לרופא ספר
 החיסונים כל את יקבלו וילדים שמבוגרים חשוב. שלך הרופא עם לדבר מבלי חיסונים לעשות אין. כלשהם

.באינפליקסימאב הטיפול תחילת לפני לגיל המתאימים

. אינפליקסימאב הזרקת מוצר קבלת לאחר ימים12  עד3  מאוחרת אלרגית תגובה לך שיש שייתכן לדעת עליך
 או שרירים כאבי: הטיפול לאחר יותר או ימים מספר הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם שלך לרופא ספר

 וכאב; גרון כאב; בבליעה קושי; השפתיים או הפנים, הידיים של נפיחות; עקִצּוץ; כוורות; פריחה; חום; מפרקים
.ראש

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

/a604023.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov4/7



MedlinePlus של תרופתי מידע: אינפליקסימאב הזרקת14/4/2216:24,

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

בחילה

צרַבֶתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ

נזלת

בפה לבנים כתמים

בשמרים זיהום של אחרים סימנים או, וכאב צריבה, בנרתיק גירוד

ׁשטְִיפהָ

 אתה אם אך, שכיחים אינם הבאים התסמינים. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
', מיוחדים זהירות אמצעי' או' חשובה אזהרה' בסעיפים המפורטים אלה או, מהם אחד חווה

:מיד לרופא התקשר
בשמש שמחמירות הזרועות או הלחיים על פריחה כולל, פריחה של סוג כל

בחזה כאב

סדירות לא לב פעימות

בלסת או בצוואר, בגב, בזרועות כאב

בטן כאב

התחתונות הרגליים או הבטן, הקרסוליים, הרגליים בכפות נפיחות

במשקל פתאומית עלייה

נשימה קוצר

בראייה שינויים או מטושטשת ראייה

הפנים של או) הגוף של אחד בצד במיוחד( רגל או יד של פתאומית חולשה

מפרקים או שרירים כאבי

בגוף חלק בכל עקצוץ או תחושה חוסר

בהבנה קושי או בדיבור קושי, פתאומי בלבול

בהליכה פתאומית בעיה

עילפון או סחרחורת

קואורדינציה או משקל שיווי אובדן

חמור פתאומי ראש כאב

התקפים

העיניים או העור של הצהבה

כהה בצבע שתן
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תיאבון אובדן

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

חריגים דימום או חבורות

בצואה דם

חיוור עור

העור על מוגלה מלאות בליטות או קשקשים, אדומים כתמים

 וסוגי) בזיהום הנלחמים בתאים שמתחיל סרטן( לימפומה לפתח הסיכון את להגביר עלולה אינפליקסימאב הזרקת
.אינפליקסימאב הזרקת מוצר בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. אחרים סרטן

 בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולים אינפליקסימאב הזרקת מוצרי
.זו בתרופה השימוש בזמן חריגות

 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

.במשרדו התרופה את יאחסן שלך הרופא

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

 לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.אינפליקסימאב הזרקת למוצר שלך הגוף תגובת את

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

axxq()Infliximab-®אבסולה

dyyb()Infliximab-®אינפלקטרה
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)אינפליקסימאב(®רמיקייד

)אינפליקסימאב-אבדה(®רנפלקסיס

שלהם השמות

-alpha Factor Necrosis-tumorAnti

אלפא-TNF-אנטי

cA2

15/03/2021-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

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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