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:חשובה אזהרה

.לסרטן כימותרפיות תרופות במתן ניסיון בעל רופא בפיקוח להינתן חייבת אירינוטקן הזרקת

 רוק, נזלת: מכן לאחר שעות24  עד או אירינוטקן של מינון מקבל שאתה בזמן הבאים התסמינים את לחוות עלול אתה
  המכונה( שלשול, הסמקה, הזעה, דומעות עיניים), העיניים באמצע שחורים עיגולים( אישונים הצטמקות, מוגבר

 שלך הרופא. הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם שלך לרופא ספר. בבטן והתכווצויות'), מוקדם שלשול' לפעמים
.אלה בתסמינים לטפל או למנוע כדי תרופות לך לתת יכול

 זה סוג. אירינוטקאן קבלת לאחר שעות-24 מ יותר'') מאוחר שלשול'' נקרא לפעמים( חמור שלשול לחוות גם עלול אתה
 כליות ספיקת אי, זיהום, להתייבשות ולהוביל רב זמן להימשך יכול שהוא מכיוון חיים מסכן להיות יכול שלשול של

 לרופא ספר). שלך במעי חסימה( מעיים חסימת פעם אי לך הייתה או לך יש אם שלך לרופא ספר. אחרות ובעיות
 או'); מים כדורי(' משתנים; לסרטן אחרות כימותרפיות תרופות: הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם ולרוקח

Colace, Senokot--Lax, Peri.(Correctol, Ex-ב( סנה או) דולקולקס( ביסאקודיל כגון משלשלים

 שלך הרופא. מאוחר שלשול לך יש אם לעשות מה שלך הרופא עם שוחח-irinotecan, ב הטיפול את שתתחיל לפני
 מפתח אתה אם מיד אותו לקחת להתחיל שתוכל כך, יד בהישגAD)  אימודיום( לופרמיד על לשמור לך יגיד כנראה
 לעקוב הקפד. והלילה היום לאורך קבועים זמן במרווחי לופרמיד לקחת לך יגיד כנראה שלך הרופא. מאוחר שלשול

. לופרמיד של האריזה תווית על המודפסות מההנחיות שונים יהיו אלה; לופרמיד לנטילת שלך הרופא הוראות אחר
 שתו. הטיפול במהלך בשלשול לשלוט כדי להימנע עליך מזונות ומאילו לאכול עליך מזונות אילו לך יגיד גם שלך הרופא
.זו דיאטה על והקפידו נוזלים הרבה

 חווה אתה אם מיד לרופא התקשר, כן כמו. הטיפול במהלך שלשול לך שיש הראשונה בפעם מיד שלך לרופא התקשר
; מדממת או שחורה צואה; צמרמורות); צלזיוס מעלות-100.4 מ גבוהה טמפרטורה( חום: הבאים מהתסמינים אחד

 ממך שמונעות קשות והקאות בחילות או; עילפון או סחרחורת, סחרחורת; שעות24  תוך מפסיק שאינו שלשול
.הצורך במידת באנטיביוטיקה או בנוזלים בך לטפל ועשוי בקפידה בך יתבונן שלך הרופא. משהו לשתות
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 או לך יש אם שלך לרופא ספר. שלך העצם מח ידי על המיוצרים הדם תאי במספר לירידה לגרום עלול אירינוטקן
 בקרינה מטופל אתה ואם) בגוף טבעי חומר, בילירובין לפרק ביכולת ירידה( גילברט תסמונת או דם ממחלת סבלת
 מהתסמינים אחד חווה אתה אם. קרינה של זה בסוג טופלת פעם אי אם או). ) הירך עצמות בין אזור( לאגן או לקיבה
; מהירות לב פעימות; נשימה קוצר; זיהום של אחרים סימנים או שיעול, צמרמורות, חום: מיד לרופא התקשר, הבאים

.חריגות חבורות או דימום או, קיצונית עייפות; ּבלִּבּול; חיוור עור; סחְרַחֹורתֶ; ראֹׁש ּכאְבֵ

 הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לאירינוטקאן שלך

-irinotecan.ב בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 המעי בסרטן לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב או לבד משמש .I סרטניים תאים של הצמיחה עצירת ידי על עובד זה.
 מעכבי הנקראות אנטי-נאופלסטיות תרופות של בקבוצה היא אירינוטקן). הגס במעי שמתחיל סרטן( הטבעת פי או הגס

Irinotecan טופואיזומראז

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 מפעם יותר לא כלל בדרך ניתן זה. אחות או רופא ידי על) לווריד( לווריד דקות90  במשך הניתן כנוזל מגיע אירינוטקן
 את מקבל לא אתה כאשר יותר או שבוע עם אירינוטקן מקבל אתה כאשר יותר או שבוע שמחליף זמנים לוח לפי, בשבוע

.ביותר לך שיתאים הזמנים לוח את יבחר שלך הרופא. התרופה

 לספר הקפד. מסוימות לוואי תופעות חווה אתה אם שלך המינון את ולהתאים הטיפול את לדחות יצטרך שלך שהרופא ייתכן
.באירינוטקן הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא

 שלך הרופא. אירינוטקאן של מנה כל שתקבל לפני הקאות, בחילות למנוע כדי תרופות לך לתת עשוי שלך הרופא
.אחרות לוואי בתופעות לטפל או למנוע כדי אחרות תרופות לך לתת גם עשוי

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

זו בתרופה השימושים

 הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. קטנים תאים ריאות בסרטן לטיפול אחרות תרופות עם יחד גם לעתים משמש.
Irinotecan למצבך זו בתרופה בשימוש

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אירינוטקן קבלת לפני
.אחרת תרופה כל או סורביטול, לאירינוטקן אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
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 שבוע במשךketoconazole  לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא). ניזורל( קטוקונזול נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
.הטיפול במהלך או-irinotecan ב הטיפול את שתתחיל לפני אחד

 הטיפול התחלת לפני שבועיים במשך וורט ון'ג סנט ליטול אין. וורט ון'ג סנט נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
.הטיפול במהלך או באירינוטקן

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 כגון להתקפים תרופות); לופידatazanavir )Reyataz(; gemfibrozil) : מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

); )rifabutin )Mycobutin; פניטק, דילנטין( פניטואין), לומינל( פנוברביטל), טגרטול, אפיטול, קרבטרול( קרבמזפין
 התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). וריפאטר בריפאמט(Rifadin, Rimactane,  וריפמפין

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך

 הטבעי הסוכר את לעכל יכולת חוסר( לפרוקטוז סבילות אי; בסוכרת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
.כליות או ריאות, כבד מחלת או); בפירות המצוי

 לא שלך הזוג בן או אתה. לעולם ילד להביא מתכננת או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 תרופה לקבל שתתחיל לפני שלילית הריון בדיקת לעבור תצטרך. אירינוטקן מקבל שאתה בזמן להריון להיכנס אמורים

 אתה אם. הסופית המנה לאחר חודשים6  ובמשך הטיפול במהלך יעילים מניעה באמצעי השתמשי, נקבה את אם. זו
 חודשים3  ובמשך הטיפול במהלך) קונדומים( יעילים מניעה באמצעי להשתמש עליך, להריון להיכנס יכול זוגך ובן זכר

 עלול אירינוטקן. שלך לרופא התקשר, אירינוטקן קבלת בזמן להריון נכנסים זוגך בן או אתה אם. הסופית המנה לאחר
.לעובר להזיק

 לאחר ימים7  ובמשך, אירינוטקאן הזרקת מקבל שאתה בזמן להניק צריך לא אתה. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.שלך האחרונה המנה

 הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. ונשים גברים אצל הפוריות את להפחית עלולה זו שתרופה לדעת צריך אתה
.אירינוטקן הזרקת בקבלת

.אירינוטקן מקבל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 השעות24  במהלך במיוחד, שלך הראייה על להשפיע או לסחרחורת לך לגרום עלול אירינוטקן כי לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות תפעיל או במכונית תנהג אל. מנה קבלת לאחר הראשונות

.באירינוטקאן הטיפול במהלך כלשהם חיסונים מקבל שאתה לפני שלך הרופא עם שוחח

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

 אחר עקוב. הטיפול במהלך שלשול על בשליטה לסייע כדי לעקוב שיש מיוחדת דיאטה על לך יספר שלך הרופא
.בקפידה אלה הוראות

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

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול אירינוטקן
:חולף לא

בחילה

הקֲָאָה

עצירות

/a608043.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov3/5



MedlinePlus תרופות על מידע: אירינוטקאן הזרקת14/4/2215:48,

בפה ופצעים נפיחות

צרַבֶתֶ

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

שיער איבוד

חּולׁשהָ

רדְִימּות

גב כאבי במיוחד, כאבים

 מאלה או האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

בחזה כאב

העיניים או העור של הצהבה

נפוחה בטן

במשקל חריגה או צפויה בלתי עלייה

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים של נפיחות

פריחה

כוורות

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

 אם לדעת כדי מידע מספיק אין. לב או מוח, בריאות, ברגליים דם קרישי פיתחו אירינוטקן שקיבלו מהאנשים חלק
.אירינוטקן בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. הדם לקרישי גרם אירינוטקן

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

 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

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

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
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זיהום של אחרים וסימנים שיעול, צמרמורות, חום, גרון כאב

חמור שלשול

?אחר מידע לדעת צריך

 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

®קמפטוסר

שלהם השמות

-11CPT

15/04/2020-  אחרון עדכון

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

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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