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לאפטיניב
nib) ti pa'(la - כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 או ימים מספר כבר להתרחש יכול לכבד נזק. חיים מסכן או חמור להיות שעלול לכבד לנזק לגרום עלול לפטיניב
 אם. כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר. בלפטיניב הטיפול תחילת לאחר חודשים מספר עד מאוחר
 בחלק כאב, כהה שתן, העיניים או העור של הצהבה, גירוד: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה
.כהה או חיוורת צואה או, חריגות חבורות או דימום, הבטן של העליון הימני

 הטיפול ובמהלך לפני מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.מלפטיניב ניזוק או להיפגע עלול שלך הכבד אם לראות כדי שלך

.לפאטיניב בנטילת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 עם גם משמש לפטיניב. אחרות כימותרפיות בתרופות טופלו שכבר באנשים מתקדם שד סרטן של מסוים בסוג לטיפול.
) הווסת סוף; בחיים שינוי שחוו נשים( המעבר גיל לאחר בנשים שד סרטן של מסוים בסוג לטיפול) פמרה( לטרוזול

 פעולת חסימת ידי על פועל זה. קינאז מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא לפטיניב. בגוף אחרים לחלקים שהתפשט
הסרטניים התאים התפשטות את להאט או לעצור עוזר זה. להתרבות סרטניים לתאים שמאותת החריג החלבון

capecitabine )Xeloda( עם משמש Lapatinib

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 אחרי אחת שעה או לפני אחת שעה לפחות, ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע לפטיניב
 יחד(21  עד1  בימים ביום פעם כלל בדרך ניתן הוא, גרורתי או מתקדם שד בסרטן לטיפול משמש לפטיניב כאשר. הארוחה

 כאשר. שלך הרופא להמלצת בהתאם המחזור על לחזור ניתן. יום21  של מחזור של14)  עד1  בימיםcapecitabine  עם
 כל את קח. לטרוזול עם יחד ביום פעם כלל בדרך ניתן הוא, המעבר גיל לאחר בנשים השד בסרטן לטיפול משמש לפטיניב
 לפטיניב קח. נפרדות כמנות לקחת הטבליות את לחלק אין; יום בכל אחת בפעם שלך היומית המנה עבור הלפטיניב טבליות
,בזהירות שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך
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 פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק לפטיניב קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש
.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו

.אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותן הטבליות את לבלוע

 התרופה של היעילות במידת תלוי זה. הטיפול במהלך לפאטיניב מינון את בהדרגה להפחית או להגדיל עשוי שלך הרופא
 לפאטיניב לקחת תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם לפאטיניב לקחת המשך. לחוות עלול שאתה לוואי תופעות ובכל עבורך
.שלך הרופא עם לדבר מבלי

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

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,לפאטיניב נטילת לפני
 בקש. לפטיניב בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, ללפטיניב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח

 הקפד. לקחת מתכוון או לוקח אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 אריתרומיצין-Prevpac), ב(Biaxin,  קלריתרומיצין כגון מסויימת אנטיביוטיקה: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר

-Mycin, Erythrocin) ,(EES, Eמוקסיפלוקסצין  ,(Avelox)ריפאבוטין  ,(Mycobutin)ריפמפין  ,Rifadin)ב ,Rifamate-ב 
rifapentine )Priftin(, sparfloxacin )Zagam( ,(Rifater, Rimactane)ב"בארה זמין לא ,(ו ;telithromycin )Ketek(-

 סידן תעלות חוסמי(Vfend);  וווריקונזול) ניזורל( קטוקונאזול), ספורנוקס( איטראקונאזול כגון פטרייתיות אנטי תרופות
felodipine ), אחרים(Cardizem, Dilacor, Tiazac,  דילטיאזםLotrel), - וCaduet - ב(Norvasc,  אמלודיפין כגון

,Plendil)ב - ,(Lexxel nifedipine XL, Procardia) ,Adalat, Nifedicalאחרים , nisoldipine )Sular( ,(ו Verpamil-
,Calan, Isoptin, Verelan)אחרים cisapride )Propulsid( ;()ב"בארה זמין לא

;dexamethasone )Decadron, Dexpak( ;(כגון לדיכאון מסוימות תרופות  ;nefazodoneכימותרפיות תרופות 
(Cerubidine, DaunoXome),  דאונורוביצין כולל מסוימות

doxorubicin )Adriamycin, Doxil, Rubex(, epirubicin )Elence(, idarubicin )Idamycin(, tamoxifen )Nolvadex(, valrubicin )Valstar(, vinblastine
 כולל) איידס( נרכש חיסוני כשל תסמונת או(HIV)  אנושי חיסוני כשל לנגיף מסוימות תרופות-vincristine; ו

atazanavir )Reyataz(, indinavir )Crixivan(, nelfinavir )Viracept(, ritonavir ,Norvir)ב (Kaletra-ו

;saquinavir )Invirase(-אמיודרון כולל סדיר לא לדופק תרופות  ,(Cordarone)דיסופרמיד  ,(Norpace)דופטיליד )
 מסוימות תרופותAF, Sorine(- ;sotalol )Betapace, Betapace וquinidine (Procanbid),  פרוקאינאמיד), טיקוסין

 פימוזיד); פניטק, דילנטין( ופניטואין) לומינל( פנוברביטל), טגרטול, אפיטול, קרבטרול( קרבמזפין כגון להתקפים
;(Orap)לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. ותיאורידזין 
 כל על לרופא לספר הקפידו לכן, לאפטיניב עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות

.ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחים מוצרי אילו ולרוקח לרופא ספר

 לגרום שעלולה נדירה לב בעיית( ממושךQT  מרווח; סדיר לא או מהיר, איטי דופק לך היה או לך יש אם לרופא ספר
.ריאות או לב מחלת או; בדם אשלגן או מגנזיום של נמוכה רמה); פתאומי מוות או התעלפות, סדיר לא לב לקצב

 את אם. הטיפול תחילת לפני הריון בדיקת לעשות תצטרך. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 המנה לאחר אחד שבוע ובמשך הטיפול במהלך יעילים מניעה באמצעי להשתמש עליך, להריון להיכנס שיכולה אישה

נקבה עם זכר אתה אם. הסופית
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 המנה לאחר אחד שבוע ובמשך הטיפול במהלך יעיל מניעה באמצעי להשתמש עליך, להריון להיכנס שעלול זוג בן
 את אם. שלך הטיפול במהלך להשתמש תוכל בהן הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח. שלך האחרונה
.לעובר להזיק עלול לפטיניב. מיד לרופא התקשרי, לפאטיניב נטילת בזמן להריון נכנסת

 המנה לאחר שבוע ובמשך לפאטיניב נטילת בזמן להניק אסור. להניק מתכננת או מניקה את אם שלך לרופא ספר
.הסופית

 שלשול לך יש אם שלך לרופא התקשר. חמור להיות שיכול, לשלשול קרובות לעתים גורם שלפטיניב לדעת צריך אתה
 כדי תרופות ולקחת שלך בתזונה שינויים לבצע, נוזלים הרבה לשתות לך לומר עשוי שלך הרופא. לפאטיניב נטילת בזמן

 אחד חווה אתה אם מיד לרופא התקשר). שלך מהגוף מים מדי יותר של איבוד( התייבשות ולמנוע השלשול על לשלוט
.מהיר דופק או שקועות עיניים, שתן במתן ירידה, בעור או/ו בפה יובש, קיצוני צמא: התייבשות של הבאים מהתסמינים

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ לשתות או אשכוליות לאכול אין

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 נטלת אם זוכר אינך אם, למחרת עד זוכר אינך אם, זאת עם. היום באותו אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח
 אין. במינונים שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשיך שהוחמצה המנה על דלג, התרופה את מקיא אתה אם או, התרופה את

.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

בחילה

הקֲָאָה

צרַבֶתֶ

הגרון או הפה, השפתיים על פצעים

תיאבון אובדן

עקצוץ או תחושה חסרות, כואבות, אדומות ורגליים ידיים

יבש עור

בגב או ברגליים, בזרועות כאב

ישן להישאר או להירדם קושי

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד לרופא התקשר, מיוחדים זהירות אמצעי בסעיף או חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

נשימה קוצר

יבש שיעול
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מדמם או ורוד ריר משתעל

דופק או סדיר לא, מהיר דופק

חּולׁשהָ

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים של נפיחות

פריחה

חום

קילוף או שלפוחיות מעורר עור

 כדי בקפידה אחריך יעקוב שלך הרופא. שלך הגוף דרך דם ומזרים פועם שלך הלב שבו האופן את לשנות עשוי לפטיניב
.לפאטיניב בנטילת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. שלך הלב על השפיע לאפטיניב אם לראות

.זו תרופה נוטל שאתה בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול לפטיניב

 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
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:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

ׁשלִׁשּול

הקֲָאָה

?אחר מידע לדעת צריך

 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
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