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:חשובה אזהרה

 סרטן( לימפומה או עור סרטן פיתחו אחרת דומה בתרופה או פימקרולימוס בקרם שהשתמשו חולים של קטן מספר
. סרטן לפתח אלה לחולים גרם פימקרולימוס קרם אם לדעת כדי זמין מידע מספיק אין). החיסון ממערכת בחלק

 שקיימת כך על מצביעים פימקרולימוס של פעולתו אופן של והבנה מעבדה וחיות מושתלים חולים על מחקרים
 כדי נוסף במחקר צורך יש. סרטן לפתח יותר גבוה סיכון יש פימקרולימוס בקרם המשתמשים שלאנשים אפשרות
.הזה הסיכון את להבין

 במהלך סרטן לפתח האפשרי הסיכון את להקטין כדי בקפידה האלה ההנחיות את בצע
:פימקרולימוס קרם עם שלך הטיפול

 כאשר פימקרולימוס בקרם להשתמש הפסק. אקזמה של תסמינים לך יש כאשר רק פימקרולימוס בקרם השתמש
 בקרם להשתמש אין. להפסיק צריך שאתה לך אומר שלך הרופא כאשר או חולפים שלך הסימפטומים
.רב זמן במשך ברציפות פימקרולימוס

. השתפרו לא שלך האקזמה ותסמיני שבועות6  במשך פימקרולימוס בקרם השתמשת אם שלך לרופא התקשר
.אחרת בתרופה צורך שיהיה ייתכן

.פימקרולימוס קרם עם הטיפול לאחר חוזרים שלך האקזמה תסמיני אם שלך לרופא התקשר

 הדרושה קרם של ביותר הקטנה בכמות השתמש. מאקזמה המושפע עור על רק פימקרולימוס קרם למרוח יש
.שלך בסימפטומים לשלוט כדי

.שנתיים לגיל מתחת בילדים באקזמה לטיפול פימקרולימוס בקרם להשתמש אין

. שלך החיסון מערכת על המשפיע מצב כל או, העור סרטן במיוחד, סרטן לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
 אוליPimecrolimus . שלך החיסונית המערכת על השפיע לך שיש מצב אם בטוח אינך אם שלך הרופא את שאל
.לך מתאים לא

 במנורות תשתמש אל. פימקרולימוס קרם עם שלך הטיפול במהלך ומלאכותי אמיתי שמש מאור שלך העור על הגן
, הטיפול במהלך האפשר ככל השמש מאור הישארו. סגול אולטרה באור טיפול תעבור ואל, שיזוף במיטות או שמש
 העור על להגן כדי רפויים בגדים לבש, בשמש בחוץ להיות צריך אתה אם. העור על אינה התרופה כאשר גם

.השמש מפני שלך העור על להגן אחרות דרכים לגבי שלך הרופא את ושאל, המטופל

 בפימקולימוס טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יתנו שלך הרוקח או הרופא
לקרוא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל
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 המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בזהירות המידע את
 מדריך לקבלת היצרן באתר או) Drugs[/Drugs ]http://www.fda.govhttp://www.fda.gov/((FDA)  והתרופות
.התרופות

.בפימקולימוס בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 חומרים מלייצר החיסונית המערכת עצירת ידי על פועל זה. מקומיים קלציניורין מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
, לאקזמה אחרות בתרופות להשתמש יכולים שאינם בחולים לטיפול רק משמשPimecrolimus . לאקזמה לגרום שעלולים

( אקזמה של בסימפטומים לשליטה משמשPimecrolimus . אחרות תרופות ידי על נשלטו לא שלהם שהסימפטומים או
) וקשקשיות אדומות פריחות לפתח ולפעמים ומגרד יבש להיות לעור הגורמת עור מחלת; דרמטיטיס אטופיק

Pimecrolimus

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 תווית על ההוראות אחר עקוב. פעם בכל שבועות6  עד ביום פעמיים כלל בדרך מיושם זה. העור על למריחה כקרם מגיע.
 לפי בדיוק פימקרולימוס קרם מרחו. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם
 שלך הרופא ידי על שנקבע ממה יותר קרובות לעתים אותו למרוח או ממנו פחות או יותר למרוח אין. ההוראות

Pimecrolimus

 קרם לך יש אם. בפה או בעיניים פימקרולימוס קרם לקבל לא היזהר. העור על לשימוש רק מיועדPimecrolimus  קרם
.שלך לרופא התקשר, פימקרולימוס קרם בולע אתה אם. קרים במים אותן שטפו, בעיניים פימקרולימוס

:הבאים השלבים את בצע, בקרם להשתמש כדי

.וסבון במים ידיים שטפו1.

.יבש הפגוע באזור שהעור הקפידו2.

 למרוח יכול אתה. שלך בעור הפגועים האזורים כל על פימקרולימוס קרם של דקה שכבה מרחי3.
.שלך והצוואר הפנים, הראש כולל המושפעים העור משטחי כל על פימקרולימוס

.ומלאה בעדינות העור לתוך הקרם את משפשפים4.

 בהן מטפל אתה אם ידיים תשטוף אל. פימקרולימוס קרם של שאריות להסיר כדי וסבון במים הידיים את שטפו5.
.פימקרולימוס בקרם

.עטיפות או חבישות, תחבושות בשום תשתמש אל אך, רגיל בלבוש המטופלים האזורים את לכסות ניתן6.

 קרם מריחת לאחר מיד להתרחץ או להתקלח, לשחות אין. שלך בעור פגועים מאזורים הקרם את לשטוף לא היזהר7.
.רחצה או מקלחת, שחיה לאחר פימקרולימוס קרם יותר למרוח עליך אם שלך הרופא את שאל. פימקרולימוס

 או הגנה קרם, לחות קרמי למרוח תוכלי, שלך בעור לחלוטין להיספג לו ותאפשרי פימקרולימוס קרם שתמרחי לאחר8.
.להשתמש מתכנן אתה שבהם הספציפיים המוצרים לגבי שלך הרופא את שאל. הפגוע האזור על איפור

זו בתרופה השימושים
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http://www.fda.gov/Drugs


,14/4/2216:29MedlinePlusתרופות על מידע Topical: Pimecrolimus

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,פימקרולימוס בקרם השימוש לפני
.אחרת תרופה לכל או לפימקרולימוס אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 הקפד. נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
( וקטוקונאזול) ספורנוקס( איטראקונאזול), דיפלוקן( פלוקונאזול כגון פטרייתיים אנטי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר
ו), אחרים(Cardizem, Dilacor, Tiazac,  דילטיאזם כגון סידן תעלות חוסמי); ניזורל

;verapamil )Calan, Isoptin, Verelan(-סימטידין  ;(Tagamet)קלריתרמיצין  ;(Biaxin)ציקלוספורין 
;danazol )Danocrine(; delavirdine )Rescriptor( ;(Neoral, Sandimmune)אריתרומיצין -Mycin, Erythrocin)

;(EES, Eפלווקסטין )סראף, פרוזק ;fluvoxamine )Luvox( ;(פרוטאז מעכבי  HIVאינדינאביר כגון  ,(Crixivan)וריטונוויר 
;(Norvir)איזוניאזיד  ;(INH, Nydrazid) ;metronidazole )Flagyl(; nefazodoneהפה דרך מניעה אמצעי )גלולות 
 שהרופא ייתכן-)Accolate( zafirlukast. ו; )TAO( troleandomycin; אחרים קרמים או קרמים, משחות); הריון למניעת

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך

), וקשקשי מגרד, אדום להיות לעור שגורם תורשתי מצב( רטון'נת מתסמונת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
 שלבקת, רוח אבעבועות במיוחד. , עור זיהום של סוג כל או אחרת עור מחלת כל, שלך העור רוב של וקילוף אדמומיות

 ויראלי זיהום( הרפטיקום אקזמה או), קור פצעי( הרפס), בעבר רוח באבעבועות שחלו אנשים אצל עור זיהום( חוגרת
 האקזמה פריחת אם שלך לרופא גם ספר) . אקזמה עם אנשים של העור על נוזלים מלאות שלפוחיות להיווצרות הגורם
.נגועה שלך האקזמה שתפרחת חושב אתה אם או שלפוחיות בעלת או לקרומית הפכה שלך

, פימקרולימוס נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

 שלך הפנים. פימקרולימוס קרם עם שלך הטיפול במהלך באלכוהול הבטוח השימוש לגבי שלך הרופא את שאל
.הטיפול במהלך אלכוהול שותה אתה אם חם להרגיש או אדומות או סמוקות להיות עלולות

ב השימוש בזמן הללו מהווירוסים לאחד נחשפת אם. אחרים ווירוסים חוגרת שלבקת, רוח לאבעבועות מחשיפה הימנע
,pimecrolimus-שלך לרופא מיד התקשר.

 שוחח. אקזמה ידי על הנגרם היבש העור על להקל לעזור עשויים לחות וקרמי טוב עור שטיפוח לדעת צריך אתה
 קרם מריחת לאחר אותם מרחי ותמיד, בהם להשתמש צריך שאתה הלחות קרמי לגבי שלך הרופא עם

.פימקרולימוס

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

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

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. בה נזכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את החל
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי נוסף קרם למרוח 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:
Pimecrolimus
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 נמשך זה אם שלך לרופא התקשר( פימקרולימוס הנחת שבהם באזורים אדמומיות או כאב, צריבה, חום, צריבה
)משבוע יותר

העור על אחרים גידולים או בליטות, יבלות

בעיניים גירוי

ראֹׁש ּכאְבֵ

להְׁשִתְעַלֵ

נזלת או סתום, אדום אף

מהאף דימום

ׁשלִׁשּול

כואבים מחזורים

 התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא
אדום או גרון כאב

חום

שפעת דמויי תסמינים

זיהום של אחרים וסימנים הפרשות, אוזניים כאבי

כוורות

מחמירה או חדשה פריחה

עקִצּוץ

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

בליעה או נשימה קשיי

בעור זיהום של אחרים סימנים או שלפוחיות, נזילות, קרום

קור פצעי

אחרות שלפוחיות או רוח אבעבועות

בצוואר נפוחות בלוטות

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

 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
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 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

. 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

 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

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 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

®אלידל

15/03/2016-  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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http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/
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