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לנתנום
num)-(lan'tha כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 לגרום עלולות בדם פוספט של גבוהות רמות. כליות מחלת עם אנשים אצל בדם הפוספט רמות להפחתת משמש לנתנום
 ממזונות מקבל שאתה זרחן קושר הוא. פוספט קושרי הנקראות תרופות של בקבוצה נמצא לנתנום. בעצמות לבעיות
.שלך הדם בזרם להיספג ממנו ומונע שלך בתזונה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 פעמים מספר האוכל אחרי מיד או עם כלל בדרך נלקח זה. הפה לנטילת הפה דרך וכאבקה לעיסה כטבלית מגיע לנתנום
 להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. שלך הרופא הנחיות לפי ביום
 יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק לנתנום קח. מבין שאינך חלק כל

.הרופא שרשם ממה

, הטבליות את ללעוס מתקשה אתה אם. בשלמותן הטבליות את לבלוע אין; הבליעה לפני לחלוטין הטבליות את ללעוס
.הלעיסה לפני אותן לכתוש עלול אתה

 לאחסן אין. הארוחה עם יחד מיד התערובת את וקחו דומה מזון או תפוחים רסק של קטנה כמות על הפה אבקת את פזרו
 להשתמש מוכן שאתה עד הפה דרך האבקה מיכל את תפתח אל. הערבוב לאחר עתידי לשימוש המוכנה התערובת את

.נוזל עם הפה דרך לנטנום אבקת לערבב אין. בתרופה

3  עד שבועיים כל אחת מפעם יותר לא, בהדרגה המינון את ויגדיל לנתנום של נמוך במינון יתחיל כנראה שלך הרופא
.שבועות

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,לנתנום נטילת לפני
 או לנטנום לעיסה בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, ללנתנום אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

של רשימה שלך מהרוקח בקש. לנטנום אבקת
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.רכיבים

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
, לנטנום לוקח שאתה אחרי או לפני מסוימים בזמנים שלך התרופות את ליטול לך לומר עשוי שלך הרופא. לקחת מתכוון
 אחד כל להזכיר הקפד. לוואי תופעות עבור יותר רבה בזהירות אחריך לעקוב או, שלך התרופות של המינונים את לשנות

, פלודיפין), אחרים, דילצאק, קרטיה, קרדיזם( דילטיזם), נורבסק( אמלודיפין כגון סידן תעלות חוסמי: הבאים מהדברים
Sular( ,(Nymalize )( nisoldipine,  נימודיפין), פרוקרדיה, אפדיטאב, אדאלאט( ניפדיפין), קרדן( ניקרדיפין, איסרדיפין

 בנזפריל כגון(ACE)  אנגיוטנסין הממיר אנזים מעכב נוטל אתה אם-Tarka). ב(verapamil ,Calan, Covera, Verelan  או
-Zestoretic), ב(lisinopril ,Qbrelis, Prinivil , פוסינופריל(Epaned, Vasotec),  אנלפריל, קפטופריל), בלוטל, לוטנסין(

,moexiprilאו Prestalia(  ;perindopril )Aceon, inדמקלוציקלין כגון טטרציקלין אנטיביוטיקה; אמפיצילין ,
Achromycin, (V  טטרציקלין או(Dynacin, Minocin),  מינוציקלין), אחרים(Doryx, Monodox, Oracea,  דוקסיציקלין

 תרופה )Crestor( rosuvastatin; או )Lipitor( atorvastatin כגון) סטטינים( כולסטרול להורדת תרופה-Pylera); ב
 צריך אתה), אחריםlevothyroxine-T, Synthroid, Tirosint) ,Levo  כגון התריס לבלוטת תרופה או; במלריה לטיפול
 כגון פלואורוקינולון של אנטיביוטיקה קח. לנטאנום שנטלת אחרי שעתיים או לפני שעתיים לפחות זה את לקחת

 לפחות) מוקסזה, אוולוקס( מוקסיפלוקסצין או(Levaquin)  לבופלוקסצין), פאקטיב( גמיפלוקסצין), ציפרו( ציפרלקס
,לנתנום עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות רבות תרופות. לנתנום נטילת לאחר שעות4  או לפני אחת שעה

, חסומים המעיים שבו מצב כל או), המעיים דרך זז אינו מעוכל מזון שבו מצב( שיתוקileus  לך יש אם שלך לרופא ספר
 לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא). הטבעת בפי תקועה וקשה יבשה צואה של גדולה כמות( צואה פגיעת כולל

.לנטנום

[ הגס המעי ברירית ולפצעים לנפיחות הגורם מצב( כיבית קוליטיס, כיב פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
 המעיים רירית את תוקף הגוף שבו מצב(. קרוהן מחלת), הקיבה ברירית דלקת( הצפק דלקת), הטבעת ופי] הגס המעי
 של בתנועה האטה( גסטרופרזיס, סוכרת, הגס המעי או הקיבה סרטן), וחום במשקל ירידה, שלשולים, לכאבים וגורם
 אם שלך לרופא גם ספר. מתמשכת עצירות כגון העיכול במערכת בעיות יש אתה אם או), הדק למעי מהקיבה מזון

.במעיים או בבטן כלשהו ניתוח פעם אי עברת

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

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

 שלך הרופא עם שוחח. בזהירות האלה ההנחיות את בצע. זרחן דלת דיאטה אחר לעקוב לך להורות עשוי שלך הרופא
.זרחן של גבוהות כמויות המכילים מזונות על

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

בחילה

הקֲָאָה
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).הבטן אזור( בטן כאבי

ׁשלִׁשּול

עצירות

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא
התכווצויות או חזקים בטן כאבי

נפיחות

בבטן ונפיחות כאב

יציאות או גזים להעביר יכולת חוסר

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

 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 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

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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

ראֹׁש ּכאְבֵ
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בחילה

הקֲָאָה

?אחר מידע לדעת צריך

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

.לנטנום נוטל שאתה הרנטגן ולטכנאי שלך לרופא ספר, שלך הבטן אזור של רנטגן צילומי ביצוע לפני

 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

®פוסרנול

15/07/2017-  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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