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Ixabepilone הזרקת
''lone) i ep' ab(ix  בתור מבוטא

:חשובה אזהרה

 שלך הכבד כמה עד לראות כדי מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
 זריקת לך ייתן לא כנראה שלך הרופא, בכבד בעיות לך שיש מראות הבדיקות אם. הטיפול ובמהלך לפני עובד

ixabepiloneו .capecitabine )Xeloda(-בזריקת הן טיפול  ixabepiloneעם והן  capecitabineלתופעות לגרום עלול 
.כבד ממחלת הסובלים אנשים אצל למוות או חמורות לוואי

ixabepilone. זריקת בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

. אחרות בתרופות לטיפול ניתן שאינו שד בסרטן לטיפולcapecitabine  עם בשילוב או לבד משמשתIxabepilone  הזרקת
Ixabepiloneסרטניים תאים הרג ידי על עובד זה. מיקרוטובולה מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

. אחות או רופא ידי על) לווריד( לווריד שעות3  במשך ולהזריק לנוזל להוסיף שיש כאבקה מגיעהIxabepilone  הזרקת
.שבועות-3 ב פעם כלל בדרך מוזרק זה

 שלך הרופא. מסוימות לוואי תופעות חווה אתה אם שלך המינון את ולהתאים הטיפול את לדחות יצטרך שלך שהרופא ייתכן
ixabepilone.  הזרקת של מנה כל שתקבל לפני כשעה מסוימות לוואי בתופעות לטפל או למנוע כדי אחרות תרופות לך ייתן

ixabepilone. הזרקת עם שלך הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר הקפד

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

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה
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?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

ixabepilone, הזרקת קבלת לפני
 קיק שמן(EL Cremophor , אחרת תרופה לכל-ixabepilone, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

,(polyoxyethylatedהמכילות תרופות או  EL Cremophorכגון .paclitaxel )Taxol( אם הרוקח או הרופא את שאל 
EL.Cremophor  מכילה אליה אלרגי שאתה תרופה אם יודע אינך

 לאחרונה נטלת, נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
ו(Biaxin)  קלריתרמיצין כגון מסויימת אנטיביוטיקה: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכנן או

;telithromycin )Ketek(-איטראקונאזול כגון מסוימים פטרייתיים אנטי חומרים 
ketoconazole )Nizoral( ,(Sporanox)ו

;voriconazole )Vfend(; delavirdine )Rescriptor(; dexamethasone )Decadron, Dexpak(-אריתרומיצין 
-Tab, Erythrocin)-Mycin, Ery ;(EES, Eפלוקונאזול  ;(Diflucan)קרבמזפין כגון להתקפים מסוימות תרופות )

 פרוטאז מעכביnefazodone; ); פניטק, דילנטין( ופניטואין) לומינל( פנוברביטל), טגרטול, אפיטול, קרבטרול
 אינדינאביר(Reyataz),  אטאזנאביר), נראז'אג( אמפרנביר כגון(HIV)  אנושי חיסוני כשל בנגיף לטיפול המשמשים
,(Crixivan) ritonavir ,Norvir)ב nelfinavir )Viracept( ,(Kaletra-ו

saquinavir )Invirase(; rifabutin )Mycobutin(; rifampin- ,Rifadin, Rimactane)ו-ורפמיל); וריפאטר בריפאמט 
Tarka) .(Calan, Covera, Isoptin, Verelan, inאו שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח

.ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

 או; ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, תחושה לחוסר הגורם מצב כל; סוכרת לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
.לב מחלת

 מקבלת שאת בזמן להריון להיכנס צריכה לא את. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 קבלת בזמן להריון נכנסת את אם. עבורך שיעבדו הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחחixabepilone.  זריקת
.לעובר להזיק עלולהIxabepilone  הזרקת. שלך לרופא התקשרixabepilone,  זריקת

 מכונות תפעיל או במכונית תנהג אל. לנמנם לך לגרום ועלולה אלכוהול מכילהixabepilone  שהזרקת לדעת צריך אתה
 או אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש על שלך הרופא עם שוחח. עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד

ixabepilone. בזריקת שלך הטיפול במהלך שלך השיפוט או החשיבה על להשפיע שעשויות תרופות

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

.זו תרופה קבלת בזמן אשכוליות מיץ לשתות אין

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

ראֹׁש ּכאְבֵ

שיער איבוד

כהה או מתקלף עור

ציפורניים או ציפורניים עם בעיות

רגליים וכפות ואדומות עדינות ידיים כפות

בגרון או בפה או בשפה פצעים

/a608042.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov2/4



MedlinePlus תרופות על מידעIxabepilone:    הזרקת14/4/2215:48,

אוכל לטעום קושי

דומעות עיניים

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

צרַבֶתֶ

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

עצירות

בטן כאב

עצמות או שרירים, פרקים כאבי

ּבלִּבּול

ישן להישאר או להירדם קושי

חּולׁשהָ

עייפות

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא
ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

נשימה קשיי

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

העליון החזה או הצוואר, הפנים של פתאומית אדמומיות

הלשון או הגרון, הפנים של פתאומית נפיחות

דופק דופק

סחְרַחֹורתֶ

חּולׁשהָ

בחזה לחץ או כאב

במשקל רגילה בלתי עלייה

)יותר או צלזיוס מעלות(100.5  חום

צמְרַמֹורתֶ

להְׁשִתְעַלֵ

שתן מתן בעת כאב או צריבה
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 קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהIxabepilone  הזרקת
.התרופה

 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
שרירים כאב

עייפות

?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

Ixempra®

09/01/2010-  לאחרונה נבדק

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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