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:חשובה אזהרה

 הפרעות; אחרים או עצמך של הרג או פגיעה על מחשבות או, והתנהגות רוח מצב בעיות, דיכאון כולל, נפש מחלות; זיהומים: חיים מסכני או חמורים להיות שעלולים הבאים המצבים את להחמיר או לגרום עלולה-2b אלפא אינטרפרון הזרקת

, הכבד, הכליות, המפרקים, הדם על להשפיע שעלולים בגוף יותר או אחד חלק תוקפת החיסונית המערכת שבהם מצבים( אוטואימוניות והפרעות; לב התקף או) בחזה כאבים( אנגינה כגון) בגוף לאזור לקויה דם אספקת יש שבהם מצבים( איסכמיות

 מערכתית אדמנתית זאבת), בגוף מסוימים באזורים וקשקשים אדומים כתמים נוצרים שבה עור מחלת( פסוריאזיס, אוטואימונית מחלה פעם אי לך היה או לך יש אם או; זיהום לך יש אם שלך לרופא ספר). התריס בלוטת או העור, השרירים, הריאות

SLE)דלקת או. ), אלו איברים של לתפקודם ומפריעים ולב עור, עיניים, ריאות כגון שונים באיברים חיסון תאי של קטנים גושים נוצרים בו מצב( סרקואידוזיס), בגוף בריאים חלקים תוקפת החיסונית המערכת שבה אוטואימונית מחלה; לופוס או 

 נגיף(HIV ); לכולסטרול הקשורים שומנים( גבוהות טריגליצרידים רמות; גבוה דם לחץ; לב התקף; סוכרת); המעי של דלקת( קוליטיס; סרטן); תפקוד ואובדן נפיחות, לכאב גורם, עצמו של המפרקים את תוקף הגוף שבו מצב(RA;  שגרונית מפרקים

 חיסון תאי של קטנים גושים נוצרים בו מצב( סרקואידוזיס. התריס בלוטת או לבלב, כליות, לב מחלת או; להתאבד ניסיון או חשיבה או חרדה, דיכאון כולל נפש מחלת; סדירות לא לב פעימות); נרכש חיסוני כשל תסמונת( איידס או) אנושי חיסוני כשל

); המעי של דלקת( קוליטיס; סרטן); תפקוד ואובדן נפיחות, לכאב הגורמים, משלו מפרקים). שלו המחלה את תוקף הגוף בו מצב(RA;  שגרונית מפרקים דלקת או), אלו איברים של לתפקודם ומפריעים ולב עור, עיניים, ריאות כגון שונים באיברים

להתאבד ניסיון או חשיבה או חרדה, דיכאון כולל נפש מחלת; סדירות לא לב פעימות); נרכש חיסוני כשל תסמונת( איידס או) אנושי חיסוני כשל נגיף(HIV ); לכולסטרול הקשורים שומנים( גבוהות טריגליצרידים רמות; גבוה דם לחץ; לב התקף; סוכרת

 את תוקף הגוף בו מצב(RA;  שגרונית מפרקים דלקת או), אלו איברים של לתפקודם ומפריעים ולב עור, עיניים, ריאות כגון שונים באיברים חיסון תאי של קטנים גושים נוצרים בו מצב( סרקואידוזיס. התריס בלוטת או לבלב, כליות, לב מחלת או;

 תסמונת( איידס או) אנושי חיסוני כשל נגיף(HIV ); לכולסטרול הקשורים שומנים( גבוהות טריגליצרידים רמות; גבוה דם לחץ; לב התקף; סוכרת); המעי של דלקת( קוליטיס; סרטן); תפקוד ואובדן נפיחות, לכאב הגורמים, משלו מפרקים). שלו המחלה

; סרטן); תפקוד ואובדן נפיחות, לכאבים וגורם עצמו של המפרקים את תוקף הגוף בו מצב. התריס בלוטת או לבלב, כליות, לב מחלת או; להתאבד ניסיון או חשיבה או חרדה, דיכאון כולל נפש מחלת; סדירות לא לב פעימות); נרכש חיסוני כשל

 או חרדה, דיכאון כולל נפש מחלת; סדירות לא לב פעימות); נרכש חיסוני כשל תסמונת( איידס או) אנושי חיסוני כשל נגיף(HIV ); לכולסטרול הקשורים שומנים( גבוהות טריגליצרידים רמות; גבוה דם לחץ; לב התקף; סוכרת); המעי של דלקת( קוליטיס

 טריגליצרידים רמות; גבוה דם לחץ; לב התקף; סוכרת); המעי של דלקת( קוליטיס; סרטן); תפקוד ואובדן נפיחות, לכאבים וגורם עצמו של המפרקים את תוקף הגוף בו מצב. התריס בלוטת או לבלב, כליות, לב מחלת או; להתאבד ניסיון או חשיבה

 מחלת. התריס בלוטת או לבלב, כליות, לב מחלת או; להתאבד ניסיון או חשיבה או חרדה, דיכאון כולל נפש מחלת; סדירות לא לב פעימות); נרכש חיסוני כשל תסמונת( איידס או) אנושי חיסוני כשל נגיף(HIV ); לכולסטרול הקשורים שומנים( גבוהות

.התריס בלוטת או לבלב, כליות, לב מחלת או; להתאבד ניסיון או חשיבה או חרדה, דיכאון כולל נפש מחלת. התריס בלוטת או לבלב, כליות, לב מחלת או; להתאבד ניסיון או חשיבה או חרדה, דיכאון כולל נפש

 ליחה עם שיעול, צמרמורות, חום; יציאות או דמי שלשול: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם
 פעימות; בחזה כאבים, כאבים עם או יותר גבוהה בתדירות שתן מתן; זיהום של אחרים סימנים או גרון כאב), ליחה(

 אם באלכוהול או רחוב בסמי שוב להשתמש התחלת; דּכִָאֹון; שלך בהתנהגות או הרוח במצב שינויים; סדירות לא לב
; אלימה או תוקפנית התנהגות; בעצמך פגיעה או הרג על מחשבות); בקלות להתעצבן( עצבנות; בעבר בהם השתמשת

 או מטושטשת ראייה; הגוף של אחד בצד חולשה או בכוח ירידה; בדיבור או בהליכה שינויים; בחזה כאב; נשימה קשיי
 מחלה של החמרה או; בהיר בצבע יציאות; כהה בצבע שתן; חריגים חבורות או דימום; חזקים בטן כאבי; ראייה אובדן

.אוטואימונית

 הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-2b.אלפא לאינטרפרון שלך
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 טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל-2b אלפא באינטרפרון

(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.

?זו תרופה נרשמה האם היי

.מצבים במספר לטיפול משמשת-2b אלפא אינטרפרון הזרקת

-2bאלפא אינטרפרון בהזרקת שימוש נעשה

 נפיחות(C  בהפטיטיס) טווח ארוך( כרוני בזיהום לטיפול) ריבספירה, רבטול, קופגוס( ריבאווירין עם בשילוב או לבד
,לכבד נזק של סימנים שמראים אנשים אצל) וירוס ידי על הנגרמת הכבד של

,לכבד נזק של סימנים שמראים אנשים אצל) וירוס ידי על הנגרמת הכבד של נפיחות(B  בהפטיטיס כרוני בזיהום לטיפול

),לבנים דם תאי סרטן( שעירים תאים של בלוקמיה לטיפול

,המין באברי ביבלות לטיפול

 הקשורה) הגוף של שונים בחלקים תקינות לא רקמות לצמיחת הגורם סרטן של סוג( קפוסי של בסרקומה לטיפול
),איידס( הנרכש החיסוני הכשל לתסמונת

,הסרטן להסרת ניתוח שעברו מסוימים אנשים אצל) מסוימים עור בתאי שמתחיל סרטן( ממאירה במלנומה לטיפול

).לאט שגדל דם סרטן(NHL;  קין'הודג שאינה פוליקולרית בלימפומה לטיפול נוספת תרופה עם יחד

 בנגיף לטיפול פועל-2b אלפא אינטרפרון. אימונומודולטורים הנקראות תרופות בקבוצת נמצא-2b אלפא אינטרפרון
 לרפא שלא עשוי-2b אלפא אינטרפרון. בגוף הנגיף כמות הפחתת ידי על )HBV( B הפטיטיס ובנגיף )C )HCV הפטיטיס
 כבד ספיקת אי, הכבד של) הצטלקות( שחמת כגון אלה מזיהומים סיבוכים לפתח ממך למנוע אוC  הפטיטיס אוB  הפטיטיס

 פועל כיצד בדיוק ידוע לא. אחרים לאנשיםC  אוB  הפטיטיס התפשטות את למנוע שלא עשוי גם זה. הכבד סרטן או
.המין באברי ביבלות או בסרטן לטיפול-2b אלפא אינטרפרון

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 תוך), לעור מתחת ממש( עורית תת להזרקה וכתמיסה נוזל עם לערבוב בבקבוקון כאבקה מגיע-2b אלפא אינטרפרון
 בימי ביום שעה באותה בערך התרופה את להזריק עדיף. ). לנגע( נגע תוך או) לווריד( ורידי תוך), לשריר( שרירית
.הערב או המאוחרות הצהריים אחר בשעות כלל בדרך, שלך ההזרקה

:לך יש אם
 ,HCVבשבוע פעמים שלוש שרירית תוך או עורית תת התרופה את להזריק.
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 ,HBVשבועות16  למשך כלל בדרך בשבוע פעמים שלוש שרירית תוך או עורית תת התרופה את להזריק.

.חודשים6  עד למשך בשבוע פעמים3  עורית תת או לשריר התרופה את להזריק, שעיר תאי של לוקמיה

 שלוש עורית תת מכן ולאחר, שבועות4  למשך רצופים ימים5  למשך לווריד התרופה את להזריק, ממאירה מלנומה
.שבועות48  למשך בשבוע פעמים

.חודשים18  עד למשך בשבוע פעמים שלוש עורית תת התרופה את להזריק, פוליקולרית מלנומה

 מכן ולאחר, שבועות3  למשך חלופיים בימים בשבוע פעמים שלוש לפצע התרופה את להזריק, המין באברי יבלות
.שבועות16  עד בטיפול להמשיך ניתן

.שבועות16  למשך בשבוע פעמים שלוש שרירית תוך או עורית תת התרופה את להזריק, קפוסי של סרקומה

. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב
 בה להשתמש או זו בתרופה פחות או יותר להשתמש אין. ההוראות לפי בדיוק-2b אלפא אינטרפרון בהזרקת השתמש
.שלך הרופא ידי על שנקבע ממה יותר ארוך זמן לפרק או יותר קרובות לעתים

 איך שלך לרופא לספר הקפד. התרופה של חמורות לוואי תופעות חווה אתה אם שלך המינון את להפחית עשוי שלך הרופא
.להשתמש צריך שאתה התרופות כמות לגבי שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל הטיפול במהלך מרגיש אתה

 לעצמך להזריק יכול אתה, מכן לאחר. שלך הרופא במשרד-2b אלפא אינטרפרון של שלך הראשונה המנה את תקבל
 בפעם-2b אלפא באינטרפרון השימוש לפני. הזריקות את לך לתת משפחה קרוב או מחבר לבקש או-2b אלפא אינטרפרון
 או מהרופא בקש. איתו המגיע המטופל עבור היצרן של המידע את לקרוא הזריקות את שייתן מי או עליך, הראשונה
, התרופה את עבורך יזריק אחר אדם אם. אותה להזריק כיצד התרופה את יזריק אשר לאדם או לך להראות שלך הרוקח

.בשוגג מחטות להימנע כיצד יודע שהוא ודא

 הירכיים או העליונות הזרועות, הבטן באזור מקום בכל-2b אלפא אינטרפרון הזרקת, עורית תת זו תרופה מזריק אתה אם
מצולק או נגוע, אדמומי, חבול, מגורה לעור התרופה את להזריק אין). טבור( הטבור סביב או המותניים קו ליד למעט, שלך

.

. הישבן של החיצוני באזור או בירכיים, העליונות בזרועות-2b אלפא אינטרפרון הזרקו, לשריר זו תרופה מזריקים אתם אם
.מצולק או נגוע, אדמומי, חבול, מגורה לעור התרופה את להזריק אין. ברציפות פעמיים נקודה באותו תשתמש אל

.היבלת בסיס למרכז ישירות הזרקו, לפצע זו תרופה מזריקים אתם אם

 משומשים ומזרקים מחטים לזרוק-2b. אלפא אינטרפרון של בקבוקונים או מחטים, במזרקים חוזר שימוש תעשה אל לעולם
 השלכת אופן לגבי שלך הרוקח או הרופא עם שוחח. לפח תרופות של משומשים בקבוקונים ולזרוק, לנקב עמיד במיכל
.לנקב העמיד המיכל

. צפים חלקיקים וללא שקופה להיות צריכה התרופה. בבקבוקון התמיסה על הסתכל-2b, אלפא באינטרפרון השימוש לפני
, עכורה, תוקפה פג היא אם בתמיסה להשתמש אין. התפוגה תאריך את ובדוק דליפות שאין לוודא כדי הבקבוקון את בדוק
.דולף בבקבוקון נמצאת או חלקיקים מכילה
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 להזריק שמתכננים לפני ממש התרופה את לערבב עדיף. פעם בכל-2b אלפא אינטרפרון של אחד בקבוקון רק לערבב עליך
 את להוציא הקפידו. שעות24  תוך ולהשתמש במקרר אותה לאחסן, מראש התרופה את לערבב ניתן, זאת עם. אותה

.הזרקתן לפני החדר לטמפרטורת להגיע לה ולאפשר מהמקרר התרופות

 באינטרפרון טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל-2b אלפא
.כלשהן שאלות

זו בתרופה השימושים

condition. your for medication this using of risks the about doctor your to cancer. Talk kidney cancer(, and skin
of type lymphomas )CTCL, a-cell T cancer(, cutaneous skin of type carcinoma )a cell virus(, basal a by caused

liver the of virus )HDV; swelling D hepatitis treat to used sometimes also is-2b alfaInterferon

information. more for pharmacist or doctor your uses; ask other for prescribed be may medicationThis

? follow I should precautions specialhat

injection,-2b alfa interferon receivingBefore

PEG- כולל אלפא אינטרפרון של אחרות תרופות-2b, אלפא אינטרפרון לזריקת אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
 אחד כל או, אלבומין, אחרת תרופה כל-)2a )Pegasys, אלפא אינטרפרון-PEG-וIntron(- 2b )PEG-אלפא אינטרפרון

 של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל-2b. אלפא אינטרפרון בהזרקת האחרים מהמרכיבים
.המרכיבים

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
,Theochron)-24  תיאופילין(Tyzeka),  טלביוודין: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

,(Elixophyllin, Theoזידובודין או  ,Retrovir)ב ,Combivir-ב .(Trizivir-המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של

 את תוקפים החיסון מערכת תאי שבו מצב( אוטואימונית כבד דלקת או חמורה כבד מחלת לך יש אם שלך לרופא ספר
-2b.אלפא אינטרפרון בהזרקת להשתמש לא לך יגיד כנראה שלך הרופא). הכבד

 לדיכוי תרופות נוטל ואתה) בגוף איבר להחלפת ניתוח( איברים השתלת עברת פעם אי אם לרוקח או לרופא ספר
 האזהרה בסעיף המוזכרים מהמצבים אחד פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא גם ספר. שלך החיסונית המערכת
 קרישי או דימום בעיות, נמוכים לבנים דם תאי או) אדומים דם תאי של נמוכות( אנמיה: מהבאים אחד כל או החשובה

 לחץ(PAH;  עורקי ריאתי דם לחץ יתר, ריאות דלקת כגון ריאות מחלת), בריאות דם קריש( PE;  ריאתי תסחיף כולל דם
 כרונית חסימתית ריאות מחלת), ועייפות סחרחורת, נשימה לקוצר הגורם, לריאות דם המובילים בכלים גבוה דם

;COPD)עיניים בעיות או), הנשימה ודרכי הריאות על המשפיעות מחלות קבוצת.

 הזרקת קבלת בזמן להריון נכנסת את אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר-2b, אלפא אינטרפרון

-2b.אלפא אינטרפרון מקבל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

הזריקה קבלת לאחר ועייפות שרירים כאבי, הזעה, ראש כאב כגון שפעת דמויי תסמינים לך שיש שייתכן לדעת עליך

פרצטמול לקחת לך לומר עשוי שלך הרופא.
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 קשים אלה תסמינים אם שלך הרופא עם שוחח. אלה תסמינים עם לעזור כדי וחום לכאב מרשם ללא תרופה.
 ,)Tylenol(חמורים הופכים או לטיפול

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

-2b.אלפא באינטרפרון הראשונים הטיפולים במהלך נוזלים מספיק לשתות היזהר

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

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 יכול שאתה או זוכר שאתה ברגע שלך הבאה המנה את הזריק-2b, אלפא אינטרפרון זריקת של למנה מתגעגע אתה אם
 מנה על לפצות כדי כפולה מנה להזריק אין. ברציפות יומיים-2b אלפא אינטרפרון בהזרקת להשתמש אין. אותה לתת

.לעשות מה לגבי שאלות לך ויש מנה מחמיץ אתה אם שלך לרופא התקשר. שהוחמצה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולה-2b אלפא אינטרפרון הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

-2bאלפא אינטרפרון שהזרקת במקום גירוי או נפיחות, אדמומיות, כאב, דימום, חבורות

שרירים כאב

הטעם ביכולת שינוי

שיער איבוד

סחְרַחֹורתֶ

יבש פה

ריכוז בעיות

חם או קר מרגיש

במשקל שינויים

בעור שינויים

 באחד או הללו מהתסמינים באחד נתקל אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
 מיד לרופא התקשר', מיוחדים זהירות אמצעי' או' חשובה אזהרה' בסעיפים המפורטים מאלה או
:חירום רפואי טיפול קבל או

פריחה

כוורות

עור קילוף

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

הגרון או הלשון, הפה, הפנים, העיניים של נפיחות

בראייה שינויים
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נפיחות או רגישות, בטן כאבי

העיניים או העור של הצהבה

קיצונית עייפות

ּבלִּבּול

ׁשלִׁשּול

תיאבון אובדן

בחילה

הקֲָאָה

גב כאב

ההכרה אובדן

ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

 חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה-2b אלפא אינטרפרון הזרקת
.התרופה קבלת בזמן

 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

 לא אך, במקרר אותו לאחסן יש. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 או מיושנת תרופה כל לזרוק. הערבוב לאחר שעות24  עד במקרר לשמור ניתן. מיד בו השתמש, ערבוב לאחר. אותו להקפיא
.שלך התרופות של נכון סילוק לגבי שלך הרוקח עם שוחח. עוד נחוצה שאינה

 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

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

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

רנד שמות

®א אינטררון

15/09/2015-  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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