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איטראקונאזול
zole a kon'(ra '' זה( בתור מבוטא

:חשובה אזהרה

 או לך יש אם שלך לרופא ספר). הגוף דרך דם מספיק לשאוב יכול לא הלב שבו מצב( לב ספיקת לאי לגרום יכול.
 יש אם שלך לרופא גם ספר. איטראקונאזול לקחת לא לך לומר עשוי שלך הרופא. לב ספיקת באי פעם אי סבלת

 אתה אם. כליות או כבד, ריאות, לב מחלת של אחר סוג כל או; סדיר לא דופק; לב התקף פעם אי עברת או לך
 ליחה שיעול; נשימה קוצר: מיד לרופא והתקשר איטראקונאזול ליטול הפסק, הבאים מהתסמינים אחד חווה
; הרגליים או הקרסוליים, הרגליים של נפיחות; מהירות לב פעימות; יתר עייפות; חּולׁשהָ; ורודה או לבנה

Itraconazole במשקל פתאומית ועלייה; בלילה התעוררות

( דרונדרון), טיקוסין( דופטיליד), נורפאס( דיסופרמיד), ב"בארה זמין לא() פרופולסיד( ציספריד ליטול אין
 ארגומאר( ארגוטמין), מיגרנל(DHE,  דיהידרו-ארגוטמין כמו ארגוט מסוג תרופות), אינספרה( אפלרנון), מולטאק

), קמפטוסר( אירינוטקאן), פלנדיל(felodipine (Methergine);  מתילרגומטריןMigergot), - ב-Cafergot, ב,
( לורסידון-Advicor), ב, אלטופרב( לובסטטין),ב"בארה זמין לא() אורלם( אצטט לבומתהדיל), קורלנור( איברדין

), הפה דרך  נלקח( מידאזולם), מתדוזה, דולופין( מתדון), לטודה
nisoldipine )Sular(, pimozide )Orap(, quinidine)בנואדקסטה ,(רנולאזין  ,(Ranexa)סימבסטטין  ,Zocor)ב

,Simcor-ב ticagrelor )Brilinta( ,(Vytorin-ו triazolam )Halcion(-ובמשך. איטראקונאזול נטילת בזמן 
: הבאות מהתרופות אחת כל נוטל ואתה כבד או כליות מחלת לך יש אם שלך לרופא ספר. מכן לאחר שבועיים
 )Ketek( telithromycin. או(Colcrys, Mitigare), )Fesoterodine )Toviaz(, solifenacin )Vesicare,  קולכיצין

 סדיר לא לב קצב(QT  הארכת כולל חמורות לב לבעיות לגרום עלולה איטראקונאזול עם אלו תרופות נטילת
).פתאומי מוות או התקפים, הכרה אובדן, להתעלפות להוביל שעלול

.איטראקונאזול נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 כמוסות. הגוף בכל להתפשט שעלולים בריאות פטרייתיים בזיהומים לטיפול משמשותItraconazole  כמוסות
Itraconazoleוקפסולות טבליות. הציפורניים של פטרייתיים בזיהומים לטיפול גם משמשות  Itraconazoleמשמשות 

)נוזל( פומית תמיסה איטראקונאזול. הרגליים ציפורני של פטרייתיים בזיהומים לטיפול
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 הואItraconazole ). לקיבה הגרון בין המחבר צינור( הוושט של או והגרון הפה של שמרים בזיהומי לטיפול משמש
.לזיהום הגורמות פטריות צמיחת האטת ידי על עובד זה. טריאזולים הנקראים פטרייתיים אנטי של בקבוצה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 הקפסולות, בריאות פטרייתיים בזיהומים לטיפול איטראקונאזול נוטל אתה אם. הפה דרך לנטילה) נוזל( ותמיסה טבליה, כקפסולה מגיע.

 איטראקונאזול נוטל אתה אם, זאת עם. לפחות חודשים3  למשך ביום פעמיים או פעם מלאה ארוחה לאחר מיד או במהלך כלל בדרך נלקחות

 ולאחר הטיפול של הראשונים הימים3  במשך ביום פעמים שלוש ארוחה עם הכמוסות את ליטול ניתן, בריאות חמור פטרייתי בזיהום לטיפול

( הרגליים ציפורני של פטרייתיים בזיהומים לטיפול איטראקונאזול נוטל אתה אם. חודשים3  לפחות ארוחה עם ביום פעמיים או פעם לקחת מכן

 נוטל אתה אם. שבועות12  במשך מלאה ארוחה עם ביום פעם כלל בדרך נלקחות הטבליות או הקפסולות), ציפורניים דלקות בלי או כולל

, שבוע למשך מלאה ארוחה עם ביום פעמיים כלל בדרך נלקחות הקפסולות, בלבד בציפורניים פטרייתיים בזיהומים לטיפול איטראקונאזול

 על כלל בדרך נלקחת איטראקונאזול פומי תמיסת. שבוע למשך ארוחה עם ביום פעמיים נלקחות מכן ולאחר, שבועות3  למשך עליהן מדלגים

 מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יותר לפעמים או שבועות4  עד1  למשך ביום פעמיים או פעם ריקה בטן

 לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק איטראקונאזול קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או

 אין. ההוראות לפי בדיוק איטראקונאזול קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש. שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות

 שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש. שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק איטראקונאזול קח. מבין

Itraconazole

.אותם לכתוש או ללעוס, לפתוח אין; בשלמותן איטראקונאזול כמוסות את לבלוע

 או מסוימים רפואיים מצבים לך יש אם קולה קל משקה עם איטראקונאזול כמוסות לקחת לך לומר עשוי שלך הרופא
 משאבת מעכבי); אקסידfamotidine )Pepcid(; nizatidine) ; סימטידין: הבאות מהתרופות אחת כל נוטלים

 אומפרזול-Prevpac), ב(Vimovo- lansoprazole ,Prevacid), ב(esomeprazole ,Nexium  כגון פרוטונים
,Prilosec)ב ,pantoprazole )Protonix(, rabeprazole )AcipHex( ,(Zegerid-או .ranitidine )Zantac( את בצע 

.בזהירות האלה ההנחיות

כפיות-2 כ( מיליליטר10  לשטוף יש, הגרון או הפה של פטרייתיים לזיהומים איטראקונאזול של פומי תמיסת ליטול כדי

.שלך המנה כל את ליטול כדי הצורך במידת חזור. ולבלוע שניות מספר למשך בפה מהתמיסה)

 את להחליף אין. שונים במצבים לטיפול ופועלים שונות בדרכים בגוף נספגים הפה ותמיסתItraconazole  כמוסות
.רשם שלך שהרופא איטראקונאזול המוצר את לך נותן שלך שהרוקח ודא. בקפסולות הנוזל את או בנוזל הקפסולות

 עד יותר בריאות ייראו לא שלך שהציפורניים כנראה, בציפורניים בזיהום לטיפול איטראקונאזול נוטלת את אם
 כך, חדשה ציפורן לגדל חודשים12  ועד חדשה ציפורן לגדל חודשים6  עד לקחת יכול זה. חדשות ציפורניים שיצמחו

 אינך אם גם איטראקונאזול ליטול המשך. מכן לאחר חודשים מספר או הטיפול במהלך שיפור לראות לצפות שאין
.שיפור רואה

 ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם להפסיק לך אומר שלך שהרופא עד איטראקונאזול לקחת המשך
 לחזור עלול שלך הזיהום, מדי מוקדם איטראקונאזול ליטול תפסיק אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי איטראקונאזול

.קצר זמן לאחר

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך מהרופא או מהרוקח בקש
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זו בתרופה השימושים

 פטרייתיים זיהומים ולמניעת פטרייתיים זיהומים של אחרים בסוגים לטיפול גם לעתים משמש איטראקונאזול
 עם שוחח). איידס( הנרכש החיסוני הכשל תסמונת או(HIV)  האנושי החיסוני הכשל מנגיף הסובלים אנשים אצל

.למצבך זו בתרופה שימוש של האפשריים הסיכונים על שלך הרופא

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,איטראקונאזול נטילת לפני
), דיפלוקן( פלוקונאזול כגון אחרות פטרייתיות אנטי תרופות; לאיטרקונזול אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 אם. איטראקונאזול במוצרי מהמרכיבים אחד כל או, אחרת תרופה כל(Vfend);  ווריקונזול או) ניזורל( קטוקונאזול
 בקש. סולפה או סכרין לתרופות אלרגי אתה אם שלך לרופא ספר, איטראקונאזול של פומי תמיסת נוטל אתה

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח

 הטיפול תחילת לפני האחרונים בשבועיים אותן נטלת או הבאות התרופות את נוטל אתה אם ולרוקח לרופא ספר
( איזוניאזיד); באטריפלה, סוסטיבה(efavirenz ); אחרים(Epitol, Tegretol, Teril,  קרבמזפין: באיטראקונאזול

; פנוברביטל; )Viramune( nevirapine; ריפמפיצין); )rifabutin )Mycobutin; בריפאטר, בריפאמט, לניאזיד
).פניטק, דילנטין( ופניטואין

ו-Amturnide, Tekamlo ב(Tekturna,  אליסקירן: הבאות התרופות את נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר

HCT- ,apixaban )Eliquis(, axitinib )Inlyta( ,(Tekturnaקולכיצין  ,(Colcrys, Mitigare)
dabrafemob )Taflinar(, darifenacin )Enablex(, dasatinib )Sprycel(, Everolimus )Afinitor, Zortress(, ibrutinib )Imbruvica(, nilotinib )Tasigna(, rivaroxaban )Xarelto(, Salmeterol )Serevent(, Sildenafil

Sutent(, tamsulosin( sunitinib (Olysio). ),  סימפרוויר), ריאה למחלות המשמש בלבדRevatio  המותג(
,Flomax)ב - temsirolimus )Torisel(, trabectedin )Yondelis( ,(Jalynו .vardenafil )Staxyn, Levitra(-הרופא 

.באיטראקונאזול הטיפול לאחר שבועיים ובמשך הטיפול במהלך אלו תרופות לקחת לא לך לומר עשוי שלך

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 תרופות: הבאות מהאפשרויות אחת וכל החשובה האזהרה בסעיף המפורטות התרופות את לציין הקפד. לקחת מתכוון

) אחריםEry ,EES (Tab- אריתרומיצין-PrevPac), ב(Biaxin,  קלריתרומיצין(Cipro),  ציפרלקס כגון אנטיביוטיות
); קסנקס( אלפרזולם); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון'') דם מדלל('' קרישה נוגד(Ketek) ;  וטליתרמיצין

aprepitant )Emend(; aripiprazole )Abilify(; atorvastatin)בורטזומיב); בליפטרוזט, בקדואט, ליפיטור  ;(Velcade)
EC, Pulmicort, Uceris(; buprenorphine bosentan )Tracleer(; budesonide )Entocort ,Buprenex, Butrans)ב

- ;Bunavailאחרים ;(בוספירון ; ciclesonide )Alvesco, Omnaris, Zetonna(; cilostazol)פלטל

;cinacalcet )Sensipar( ;(ציקלוספורין  ;dabigatran )Pradaxa( ;(Gengraf, Neoral, Sandimmune)דקסמתזון ;
); טרסבה( ארלוטיניב); )docetaxel )Docefrez, Taxotere(; eletriptan )Relpax; לנוקסין( דיגוקסין); ואליום( דיאזפאם
fentanyl ,Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys)אחרים ;( fesoterodine)טוביאז ;( fluticasone ,Flovent)ב

;(Advair-גפיטיניב )אירסה ;haloperidol )Haldol( ;(פרוטאז מעכבי  HIVאינדינאביר כולל 
darunavir )Prezista( ,(Crixivan)עם שנלקח ritonavir, fosamprenavir )Lexiva( עם שנלקח  ,ritonavirו

saquinavir )Invirase(; imatinib )Gleevac(; ixabepilone-)ערכת  ;(Ixempraלאפטיניב 
;maraviroc )Selzentry(; meloxicam )Mobic( ;(Tykerb)מתילפרדניזולון )ב, קורגארד( נאדולול); מדרול

XL, Oxytrol( ;(Corside- ;oxybutynin )Ditropanאוקסיקודון )( פונאטיניב); אחרים; בפרקודן, אוקסיקונטין, אוקסיידו
בפרנדימט, פרנדין(repaglinide ); רוזרם( רמלטאון); )praziquantel )Biltricide(; quetiapine )Seroquel; איקלסיג

;riociguat )Adempas( ;(ריספרידון )ריספרדל

XR, Onglyza(; sirolimus )Rapamune(; solifenacin )Vesicare(; tacrolimus )Astagraf, Prograf(; tadalafil )Adcirca, Cialis( ;(
;saxagliptin )Kombiglyzeדטרול( טולטרודין ;vardenafil )Levitra, Staxyn( ;(ורפמיל  PM)

,Calan, Covera, Verelanבטארקה Kit( ,( vinblastine, vincristine )Marqiboו .vinorelbine )Navelbine(-ייתכן 
 יצטרך שלך שהרופא ייתכן-)vinorelbine )Navelbine. וKit(  ,vincristine )Marqibo לשנות יצטרך שלך שהרופא

לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן-)vinorelbine )Navelbine. וKit(  ,vincristine )Marqibo לשנות
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 הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את
 שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, איטראקונאזול עם אינטראקציה לקיים

.אלו ברשימות מופיעות

.איטראקונאזול נטילת לאחר שעתיים או לפני אחת שעה אותה קח, חומצה סותרי נוטל אתה אם

( פיברוזיס סיסטיק,, חשובה אזהרה בסעיף המוזכרים מהמצבים פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
HIV. או, בקיבה החומצה כמות את שמפחית מצב כל), ורבייה עיכול, נשימה לבעיות הגורמת מולדת מחלה

 בפטרת לטיפול איטראקונאזול ליטול אין. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 ציפורניים בפטרת לטיפול איטראקונאזול ליטול שתתחיל ייתכן. להריון להיכנס עלולה או בהריון את אם ציפורניים

 יעיל מניעה באמצעי להשתמש עליך. בהריון שאינך בטוח אתה כאשר, שלך הווסת של השלישי או השני ביום רק
, מצב בכל לטיפול איטראקונאזול נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מכן לאחר חודשיים ובמשך הטיפול במהלך
.שלך לרופא התקשר

 תנהג אל. כפולה או מטושטשת לראייה לגרום או לסחרחורת לך לגרום עלול שאיטראקונאזול לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות תפעיל או במכונית

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ שתיית על שלך הרופא עם שוחח

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

ׁשלִׁשּול

עצירות

נפיחות או גזים

צרַבֶתֶ

נעים לא טעם

מדממות או כואבות חניכיים

ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ

מיְֹוזעָ

חולשה או שרירים כאבי

מפרקים כאב
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המינית ביכולת או בחשק ירידה

עצַּבנָּות

דּכִָאֹון

אחרים הצטננות ותסמיני נזלת

חום

שיער איבוד

, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר
כפולה ראייה או מטושטשת ראייה

באזניים צלצולים

מהרגיל יותר שתן מתן או שתן במתן לשלוט יכולת חוסר

 ליטול הפסק, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים אלה או הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא והתקשר איטראקונאזול

יתר עייפות

תיאבון אובדן

בחילה

בטן כאב

הקֲָאָה

העיניים או העור של הצהבה

כהה שתן

חיוורת צואה

העור על זחילה או צריבה, דקירות, עקצוץ, תחושה חוסר תחושות

שמיעה אובדן

לאור מוגברת רגישות

חמורה עור הפרעת

שמיעה אובדן

פריחה

כוורות

עקִצּוץ

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

צרְִידּות

בליעה או נשימה קשיי
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 הנוטלים אנשים אם ידוע לא. מעבדה חיות של סוגים בכמה לסרטן גרם איטראקונאזול הפה בתמיסת המרכיבים אחד
 תמיסת בנטילת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. סרטן לפתח מוגבר סיכון בעלי הם איטראקונאזול תמיסת

.איטראקונאזול

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

 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

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות אור, חום מעודף והרחק

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך

 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.

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

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לאיטרקונזול שלך התגובה

 של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך לרופא התקשר, האיטראקונאזול את שסיימת לאחר זיהום של תסמינים לך יש עדיין אם. שלך המרשם
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 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

®אונמל

®ספורנוקס

15/11/2017-  לאחרונה מתוקן

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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