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אחִסּון
 מאורA Roferon- על הגן. לנער או להקפיאלאֹלעַׂשֲֹות8°C).  עד(46°F 2°  עד36°  של בטמפרטורה במקרר מראש הממולא המזרק את לאחסן יש

.האחסון במהלך

א-®רופרון
 תמיסה) רקומביננטי-2a, אלפא אינטרפרון(

מראש מלאים מזרקים-  להזרקה
 פעם בכל הזה התרופות מדריך את קרא. בעיון הזה התרופות מדריך את קרא אנאon( -FER-A )ro ,Roferon-את לקחת שתתחיל לפני

שלך הבריאות שירותי ספק עם שיחה של המקום את תופס אינו זה מידע. נוסף חדש שמידע למקרה שלך המרשם את מחדש ממלא שאתה
.

A?Roferon- על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו
 תופעות יש אם לבדוק וכדי עובד שלך שהטיפול לוודא כדי דם ובדיקות רפואיות לבדיקות קבוע באופן שלך הרופא את לראות תצטרך.

 הלוואי תופעות ועל האפשריים היתרונות על שלך הרופא עם לדבר עליךA Roferon- נטילת בעת. לך מתאיםA,  Roferon-לוואי
. נדירים במקרים למוות לגרום שעלולות חמורות לוואי תופעות לכמה לגרום יכולA, -Roferon-אם להחליט כדי, הטיפול של האפשריות

 משמש ,C פילדלפיה לכרומוזום חיובית כרונית מיאלוגנית ולוקמיה שעירים תאים  לוקמיה .)CML(זאת עםA, Roferon- ב שתתחיל לפני
ARoferon- הפטיטיס עם באנשים לטיפול
:כוללותA- Roferon-ב טיפול של האפשריות ביותר החמורות הלוואי תופעות

 להתעצבן( עצבנות כוללים אלה לבעיות סימנים. התנהגות או רוח מצב בעיות לפתח מהמטופלים לחלק לגרום עלול.:נפשיות בעיות1.
ARoferon- וחרדה), תקווה חוסר תחושת או עצמך עם רעה הרגשה, נמוכה הרגשה( דיכאון), בקלות
( חייהם סיום על מחשבות לפתח עלולים מהמטופלים חלק. באחרים פגיעה על ולחשוב תוקפנית התנהגות יש מהמטופלים לחלק

 חזרה ליפול עלולים לשעבר לסמים מכורים. לחייהם קץ שמו אפילו חולים כמה. זאת לעשות לנסות ועשויים) אובדניות מחשבות
 אתה אם או נפש מחלת של היסטוריה לך שיש או נפש במחלת מטופל אתה אם שלך לרופא לספר עליך. יתר מנת או לסמים להתמכרות

-A-ב הטיפול בזמן הללו מהבעיות אחת מפתח אתה אם שלך הבריאות שירותי לספק מיד התקשר. לאלכוהול או לסמים מכור היית או
.Roferon

 לרופא ספר. לב התקף מאוד רחוקות ולעיתים בחזה כאבים, מהיר דופק, גבוה דם לחץ לחוות מהחולים לחלק לגרום עלול.:לב בעיות2.
ARoferon- בעבר לב בעיות לך היו או לך יש אם שלך
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 הללו הדם תאי מספר אם. הדם וטסיות שלהם הלבנים הדם תאי במספר מירידה סבלוA Roferon- הנוטלים רבים מטופלים:דם בעיות3.
.דימום או לזיהומים בסיכון להיות עלול אתה, מדי נמוך

:הבאים מהתסמינים אחד מפתח אתה אם שלך הבריאות שירותי לספק מיד והתקשרA Roferon- את ליטול הפסק
התאבדות על חושב או מדוכא מאוד נהיה אתה•

בחזה חזקים כאבים לך יש•

נשימה קשיי לך יש•

שלך בחזון שינוי לך יש•

חריגות חבורות או בדימום מבחין אתה•

גבוה חום•

)קוליטיס( דלקתיים שלך שהמעיים להיות יכול זה, הבטן אזור של התחתון בחלק הוא הכאב אם. חזקים בטן כאבי•

A "?Roferon- של האפשריות הלוואי תופעות מהן" הסעיף את קרא אנאA- ,Roferon-ב בטיפול אפשריות לוואי תופעות על נוסף למידע
.זה תרופות במדריך

A?Roferon- זה מה
A. Roferon- תאים מדי יותר לייצר מהגוף ומונע לגופך להזיק שעלולים תאים הרס, בגוף הנגיפים כמות הפחתת ידי על אלה במצבים פועל.

 מייצרים שעירים תאים של לוקמיה עם חולים. ובכבד בדם לצהבת הגורם הנגיף את יש ,CML-מסוימים דם תאי מדי יותר מייצר שלך הגוף
 עם לחולים. פילדלפיה לכרומוזום חיוביתC  ב. תקינים דם תאי ומשמידים לוכדים הם שם לטחול הנוסעים תקינים לא לבנים דם תאי

A- הפטיטיס בנגיף הנגועים מהאנשים לחלק המשמש טיפול הוא ,C כרונית מיאלוגנית ולוקמיה שעירים תאים של  לוקמיה )CML(הפטיטיס
Roferon

 אין -A?רופרון ליטול אסור למי
:אםA- Roferon-ב להשתמש

.להריון להיכנס מתכננת או מניקה או בהריון את•

A.Roferon- של רכיב כל או הנגזרים מוצרים-קולי אי,אינטרפרונים לאלפא אלרגי אתה•

).שלך הכבד את שתוקפת החיסון מערכת ידי על הנגרמת כבד דלקת( אוטואימונית כבד דלקת לך יש•

.לפגים או נולדו עתה שזה לתינוקותA Roferon- את לתת אין
-A:רופרון נטילת לפני שלך הרופא עם עליהם שוחח, חמורות רפואיות בעיות או הבאים מהמצבים אחד לך היה או לך יש אם

)חרדה או דיכאון כגון( נוכחית או קשה נפש מחלת של היסטוריה•

לב בעיות או קודם לב התקף•

שינה בעיות•

גבוה דם לחץ•

 אריתמטית זאבת, פסוריאזיס, דם כלי דלקת כמו), עצמו הגוף תאי את תוקפת הגוף של החיסונית המערכת בה( אוטואימונית מחלה•
שגרונית מפרקים דלקת, מערכתית

כליה בעיות•

דימום בעיות או נמוכה דם דם-ספירת הפרעות•

תיאופילין בשם תרופה נוטל אתה•

)בדם גבוה סוכר( סוכרת•

התריס בבלוטת בעיות•

C הפטיטיס מלבד, בכבד בעיות•

B בהפטיטיס זיהום•
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)לאיידס שגורם הנגיף(-HIV ב זיהום•

שלך בראייה בעיות•

קוליטיס•

)שלך החיסונית המערכת את מדכא( שלך ההשתלה את לדחות שלך מהגוף שמונעת תרופה ונוטל בגוף איברים השתלת•

אלכוהוליזם•

התמכרות או בסמים לרעה שימוש•

 בזמן להימנע עלי ממה .שלך הרופא עם דברA ,Roferon- נטילת לגבי או הבריאותי מצבך לגבי ספקות לך יש אם
A?Roferon- נטילת

 שטרם לילד להזיק עלולA- A. Roferon-רופרון נטילת בזמן להריון מכניסה להימנע חייבות גברים מטופלים של זוג בנות גם כמו מטופלות•
).הפלה( תינוקך את לאבד לך לגרום או נולד

A. רופרון נטילת בזמן תינוקך את להניק אסור•

A?Roferon- את ליטול עלי כיצד
 כמה לך יגיד שלך הרופא. לך אומר שלך הבריאות שרופא כפי בדיוקA Roferon- את ליטול חשוב, זו מתרופה התועלת מירב את להפיק כדי

 עם לדבר מבלי אינטרפרון של אחר למותג תעבור אלA- ,Roferon-ב טיפול התחלת לאחר. אותה לקחת תדירות ובאיזו לקחת תרופה
. שלך במינון שינוי גם תדרוש מותגים החלפת. שלך במחלה הטיפול על השפעה אותה תהיה שלא ייתכן אחרים לאינטרפרונים. שלך הרופא

A-.Roferon-ב להשתמש צריך אתה זמן כמה לך יגיד שלך הבריאות שירותי ספק

 לשנות לך אומר שלך הרופא כן אם אלא שלך המינון את תשנה אלA .Roferon- של שלך המינון את לשנות עשוי שלך הבריאות שירותי ספק, הזמן עם
.אותו
-A"(. Roferonשל מראש ממולאים מזרק עם מינון ומתן הכנה הוראות" נספח ראה)נותן אתה אם בין. מראש מלאים במזרקים  מסופק 

ARoferon- זה תרופות במדריך ההוראות אחר לעקוב חשוב, הזריקה את לך נותן אחר שאדם או הזריקה את לעצמך

 הזמנים בלוח המשך מכן ולאחר, למחרת או היום באותו האפשרי בהקדם שנשכחה המנה את קחA ,Roferon- של למנה מתגעגע אתה אם
 לקחת או הבאה המנה את להכפיל אין. לעשות מה שלך הרופא עם בדוק, מנה שהחמצת לאחר ימים מספר חלפו אם. במינונים שלך הקבוע

-A-ל שנרשם מהמינון יותר נוטל אתה אם מיד שלך לרופא התקשר. זאת לעשות לך הורה הרופא כן אם אלא, ביום אחת ממנה יותר
.Roferonלבדיקה דם ולקחת יותר מקרוב אותך לבדוק ירצה שלך שהרופא ייתכן.

 או נוטל אתה אם שלך לרופא ספר. לוואי תופעות ולבדוק עובד הטיפול כיצד לבדוק שלך לרופא לעזור כדי סדירות דם בדיקות לעבור עליך
.צמחיות ותרופות מינרלים ותוספי ויטמינים כולל, מרשם ללא או מרשם עם אחרות תרופות לקחת מתכנן

 A?Roferon- של האפשריות הלוואי תופעות מהן
:כוללות חמורות אפשריות לוואי תופעות

A- על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מה" בסעיף עיין:דם ובעיות לב בעיות, אובדניות מחשבות, התאבדות כולל נפשיות בעיות•
."?Roferon

.ראייה ובעיות) ריאות דלקת או נשימה קשיי כגון( ריאות בבעיות להיתקל עלולים מהחולים חלק:הגוף באיברי אחרות בעיות•

 הגוף של החיסונית המערכת שבה מחלה( אוטואימונית מחלה לפתח עלולים מהחולים חלק:מחמירה או חדשה אוטואימונית מחלה•
 דלקת), שלך הדם בכלי דלקת( דם כלי דלקת לכלול יכולות אלו מחלותA- .Roferon-ב טיפול כדי תוך) עצמה את לתקוף מתחילה עצמו

, אוטואימונית ממחלה סובלים שכבר מהחולים בחלק. התריס בבלוטת בעיות או פסוריאזיס, אריתמטוזוס לופוס או שגרונית מפרקים
A-.Roferon-ב הטיפול בזמן להחמיר עלולה המחלה

:כוללות, חמורות פחות אך, שכיחות לוואי תופעות
 של הראשונים השבועות לאחר פוחתים כלל שבדרך שפעת דמויי תסמינים ישA Roferon- הנוטלים החולים לרוב:שפעת דמויי תסמינים•

 איבופרופן או פרצטמול נטילת. פרקים וכאבי שרירים כאבי, צמרמורות, חום, חריגה עייפות לכלול עשויים שפעת דמויי תסמינים. הטיפול
.התסמינים דרך לישון שתוכל ייתכן. בלילהA Roferon- לקחת לנסות גם יכול אתה. אלה בתסמינים לעזור יכולהA Roferon- נטילת לפני

A-.Roferon-ב טיפול בזמן ביותר עייפים להיות עלולים רבים מטופלים):עייפות( קיצונית עייפות•

.כלל בדרך מתרחשים תיאבון ואובדן שלשולים, טעם שינויי, בחילה:קיבה קלקול•
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.סוכרת לפתח ועלולים בדם הסוכר ברמת שולט שלהם הגוף שבו באופן בעיה לפתח עלולים מהחולים חלק:בדם סוכר בעיות•

 לכלול עשויים אלה שינויים של תסמינים. שלהם התריס בלוטת בתפקוד שינויים לפתח עלולים מהחולים חלק:התריס בבלוטת בעיות•
.שלך במשקל ושינויים) מאוד להתייבש עשוי שלך העור( שלך בעור שינויים, ריכוז בעיות, הזמן כל קרה או חמה הרגשה

.ההזרקה במקום ונפיחות ואדמומיות, מגרד או יבש עור, פריחה לפתח עלולים מהמטופלים חלק:עור תגובות•

A-.Roferon-ב הטיפול במהלך גם להופיע עלולים ראש וכאבי שינה בעיות:ראש וכאבי שינה הפרעות•

 לאחר לחזור צריכה השיער וצמיחת זמנית היא זו שיער נשירתA- .Roferon-ב השימוש בזמן נדירה אינה שיער נשירת:שיער דילול•
A.Roferon- נטילת הפסקת

 עם שוחח. יותר מלאה רשימה לך לתת יכולים שלך הרוקח או הרופאA .Roferon- של הלוואי תופעות כל לא אלו
.מאוד מטרידות אותן מוצא אתה אם או לוואי מתופעות מודאג אתה אם שלך הרופא
מרשם תרופות לגבי כלליות עצות

 פנהA ,Roferon- לגבי כלשהן שאלות או חששות לך יש אם. לתרופות במדריך המפורטות מאלה אחרות למטרות תרופות נרשמות לעיתים
 על יותר לדעת רוצה אתה אם. רשום הוא עבורו זה מאשר אחר אדם או מצב עבורA- Roferon-ב להשתמש אין. שלך הבריאות שירותי לספק

-A ,Roferonבריאות שירותי ספקי עבור שנכתב מפורט מידע לך לספק יוכלו שלך הרוקח או הבריאות שירותי ספק.

 כל ואת זה את הרחק. האמריקאי והתרופות המזון מנהל ידי על אושר זה תרופות מדריך
.ילדים של ידם מהישג האחרות התרופות

2004 אוקטובר: מתוקן

A- את לאחסן עלי כיצד ARoferon- של מראש ממולאים מזרק עם מינון ומתן הכנה הוראות: תרופות מדריך נספח
?Roferon

שעות-24 מ יותר למקרר מחוץA Roferon- את להשאיר אין8°C).  עד(46°F 2°C  עד36°F  של בטמפרטורה במקררA Roferon- את לאחסן יש
A- את לנער אין. התרופה את להרוס עלולה המומלץ לטווח מחוץ בטמפרטורותA Roferon- על שמירהA .Roferon- את להקפיא אין.

.Roferonאת להרוס יכול ניעור -A Roferonעל הגן. יעבוד לא שהוא כך -A Roferonהאחסון במהלך מאור.

A?Roferon- מזריקים איך
 שתנסה לפני הללו ההנחיות כל את קרא אנאA .Roferon- של מראש ממולאים במזרקים להשתמש כיצד ללמוד לך יעזרו הבאות ההוראות

 אופן לגבי חששות לך יש אם שלך הבריאות שירותי ספק עם שוחח. בקפידה הללו ההנחיות אחר לעקוב חשוב. שלך התרופה את ליטול
 כיצד אותך ללמד חייב בריאות שירותי ספק, אחר למישהו זו זריקה נותן אתה אם ובין זריקה לעצמך נותן אתה אם ביןA- .Roferon-ב השימוש
.להזריק

).עורי תת( העור לפני מתחתA Roferon- להזרקת משמשים מראש הממולאים המזרקים
:ההזרקה את לתת שתתחיל לפני שתצטרך החומרים כל את אסוף1.

מחט עםA Roferon- של מראש ממולאים סטרילי אחד מזרק•

אלכוהול ספוגיות•

רים'פנצ בפני עמיד פעמי חד מיכל•

 חסרת או שקופה להיות צריכה במזרק התמיסה. במזרק התמיסה את ובדקו עבר לא שהוא לוודא כדי האריזה על התפוגה תאריך את בדקו2.
.בהיר צהוב בצבע עד צבע

:אםA- Roferon-ב להשתמש אין•
עכורה התרופה-
חלקיקים צפים בתרופה-
בהיר צהוב עד צבע חסר או שקוף מלבד צבע בכל היא התרופה-
עבר התפוגה תאריך-

.כדקה למשך הידיים בכפות המזרק של עדין גלגול ידי על בקירור התרופה את מחממים3.

.זיהום במניעת לסייע כדי מאוד חשוב זה שלב. וסבון חמים במים ידיים שטפו4.

A:Roferon- של מראש ממולא מזרק5.

:מזרק הרכיבו6.
.המזרק קנה של הפתוח בקצה הבוכנה מוט את הנח•
.מתחבר שהוא עד הבוכנה פקק לתוך המוט את בעדינות הברג•
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.בכוח תשתמש אל

:המחט את מכינים7.
.לשימוש תקינה שהמחט אומר" קליק" צליל. מהמחט חבלה בפני העמיד הבוהק הצהוב החותם את ומשוך סובב•

.חקירות בפני העמיד במיכל המחט את זרוק. השקוף המחט מגן את תסיר ואל במחט תשתמש אל", קליק" שומע אינך אם

.חלופית מחט לארגן כדי שלך הבריאות שירותי לספק פנה, זמינה חלופית מחט אין אם7.  שלב עם שוב המשך, נוספת מחט לך יש אם

:מראש המלא למזרק המחט את לחבר כדי8.

.המזרק מחבית האפור הקצה מכסה את הסר•

.השקוף המחט מגן את תסיר אל. היטב שתתאים כך המזרק קנה קצה על המחט את הנח•

:הזרקה מקום בחר9.
:הם לשימוש הנפוצים האתרים. זריקה מקבל או נותן שאתה פעם בכל אחר מקום לבחור עליך•
המותניים וקו הטבור מאזור הימנעות, בטן•
ירך•

.הזרקה כמקום לשמש יכולה והחיצונית העליונה הזרוע אז, ההזרקה את לך נותן אחר מישהו אם•

:ההזרקה מקום הכנת10.
.שניות10  במשך להתייבש למקום ואפשרו אלכוהול מקלון בעזרת ההזרקה תינתן שבו העור את נקו•

A:Roferon- הזרקת11.
. השנייה היד עם השקוף המחט מגן את הסר) מחט מקל למנוע כדי( ובזהירות לאצבע האגודל בין החיוורת הצהובה הרכזת את החזק•

.להזרקה מוכן המזרק

.לשימוש מוכן עד אופקי במצב המזרק את שמור•

.למעלה אוויר בועות להביא כדי המזרק קנה על הקש, מעלה כלפי פונה כשהמחט המזרק את החזק•
.המחט דרך החוצה האוויר בועות את לדחוף כדי הבוכנה על מעט לחץ•
.מעלה כלפי פונה המחט שנקודת כך המחט של השיפוע את והצב, אופקית בצורה המזרק את החזק•

.והאצבע האגודל בין עור אזור בחוזקה צבט•

.הסוף עד המחט את הכנס, חץ דמוית מהירה תנועה ובעזרת לעור90°  עד45°  של בזווית עיפרון כמו המחט את החזיקו•
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.דם לכלי נכנסה המחט, במזרק דם מופיע אם. המזרק על לאט לאחור משוך, הכנסתו לאחר•

.אחר הזרקה באתר והשתמש להזרקה חדש במזרק השתמש. המזרק את ולהשליך זה במקוםA Roferon- את להזריק אין

.שלך התרופה כל את שתקבל כדי למטה עד הבוכנה את באיטיות דחוף, במזרק דם מופיע לא אם•
 המשמשים מחומרים להיפטר עלי כיצד" בסעיף והמזרק המחט לסילוק הוראות ראה. הוכנסה היא שבה זווית באותה המחט את משוך•

A."?Roferon- להזרקת
.מעט ולחץ ההזרקה מקום מעל אלכוהול מקלון הנח, כשתסיים•

.הזרקה כל עבור מראש מלאים ומחט במזרק השתמש. ומחטים במזרקים חוזר שימוש לעשות אין•

A?Roferon- להזרקת המשמשים מחומרים להיפטר עלי כיצד
.המחט את מחדש מכסה לאֹלעשות•

 קשיח פלסטיק במיכל להשתמש או ביתי" חריפים מיכל" המרקחת בבית לרכוש ניתן. דקירה בפני עמיד במיכל והמחט המזרק כל את הנח•
משומשים מזרקים של מלא מכל כראוי להשליך כיצד שלך הבריאות שירותי ספק עם לדבר עליך. פלסטיק מכסה עם קפה פחית או בורג עם

 לקבלת שלך הרוקח או האחות, הרופא עם בדוק אנא אז, משומשים ומחטים מזרקים סילוק לגבי מקומית או במדינה מיוחדים חוקים ייתכנו.
.למחזר ואין הביתית לאשפה המלא המיכל את לזרוק אין. הנחיות

 הרחק שלך ההשלכה מיכל ואת המזרקים את לשמור צריך תמיד אתה. הרגיל לפח האלכוהול ומטליות המחט כיסוי את לזרוק ניתן•
.ילדים של ידם מהישג
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