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לפלונומיד
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:חשובה אזהרה

 צריך לא אתה. לעובר להזיק עלולLeflunomide . להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם לפלונומיד ליטול אין
בהריון לא שאתה לך אומר שלך והרופא שליליות תוצאות עם הריון בדיקת שעשית עדLeflunomide  לקחת להתחיל

 ובמשך בלפלונומיד הטיפול במהלך, לפלונומיד ליטול שתתחיל לפני הריון למניעת יעילה בשיטה להשתמש עליך.
 לרופא התקשר, בלפלונומיד הטיפול במהלך מחזור מפסיד שאתה או מאוחר שלך המחזור אם. הטיפול לאחר שנתיים

 הרופא. בלפלונומיד הטיפול הפסקת לאחר שנתיים תוך להריון להיכנס מתכננת את אם שלך הרופא עם שוחח. מיד
.מגופך יותר מהר זו תרופה להסיר שיעזור טיפול לרשום יכול שלך

הידרוקסיכלורוקין), סטטינים( תרופות הורדת- כולסטרול], נפרוסין, אלווה[ ונפרוקסן] מוטרין, אדוויל[ איבופרופן כגון.

( ריפמפין או), ניקוטינית חומצה( ניאצין), טרקסל( מתוטרקסט), בריפאטר, בריפאמט, לניאזיד( איזוניאזיד, ברזל מוצרי,
, בחילות: לרופא מיד התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם). בריפאטר, בריפאמט, רימקטן, ריפאדין
 הצהבה, הבטן של העליון הימני בחלק כאב, תיאבון אובדן, אנרגיה חוסר, חריגות חבורות או דימום, קיצונית עייפות

 מסכן להיות שעלול לכבד לנזק לגרום  עלולNSAIDs( שפעת דמויי תסמינים או, צבעוני שתן כהה, העיניים או העור של
 כגורמות הידועות אחרות תרופות הנוטלים אנשים אצל ביותר הגדול הוא לכבד לנזק הסיכון. למוות לגרום ואף חיים
 סוג כל או כבד דלקת פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר. כבד ממחלת סובלים שכבר ובאנשים, לכבד לנזק
 נוטל אתה אם ולרוקח לרופא ספר. אלכוהול של גדולות כמויות פעם אי שתית או שותה אתה ואם כבד מחלת של אחר

 אחרות סטרואידליות לא דלקת נוגדות ותרופות אספירין), מרשם ללא אחרים במוצרים, טיילנול( פרצטמול
Leflunomide

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

.לפלונומיד בנטילת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי
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 עם אנשים של הגופנית הפעילות את לשפר לעזור שיכול מה, המצב התקדמות והאטת דלקת הפחתת ידי על פועל זה.
 מחלה שמשנות אנטי-ראומטיות תרופות הנקראות תרופות של בקבוצה  הוא .)DMARDs(שגרונית מפרקים דלקת

. Leflunomideאת תוקף הגוף שבו מצב( שגרונית מפרקים בדלקת לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב או לבד משמש 
Leflunomide) תפקוד ואובדן נפיחות, לכאב גורם, עצמו של המפרקים

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
Leflunomideגדול מינון ליטול לך לומר עשוי שלך הרופא. ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע 

 ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. הטיפול של הראשונים הימים בשלושת לפלונומיד של יותר
Leflunomide קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא

מסוימות חמורות לוואי תופעות חווה אתה אם הטיפול את להפסיק או המינון את להפחית יצטרך שלך שהרופא ייתכן

.הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר הקפד.

 אם גם לפלונומיד ליטול המשך. אותה מרפא אינו אך שגרונית מפרקים דלקת של הסימפטומים על בשליטה לסייע עשוי.
Leflunomide שלך הרופא עם לדבר מבלי לפלונומיד ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,לפלונומיד נטילת לפני
 אחד כל או אחרת תרופה כל-)leflunomide, teriflunomide )Aubagio, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקשLeflunomide.  בטבליות מהמרכיבים

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 נוגדי: הבאות מהאפשרויות אחת וכל חשובה אזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון
 )Ridaura( auranofin; כגון זהב תרכובות(Prevalite);  כולסטירמין); נטובן'ג קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה

(Azasan, Imuran),  אזתיופרין כגון החיסונית המערכת את המדכאות אחרות תרופות; בסרטן לטיפול תרופות
(Astagraf, Prograf);  וטקרולימוס(Rapamune)  סירולימוס(Gengraf, Neoral, Sandimmune),  ציקלוספורין
 או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. וטולבוטמיד(Cuprimine, Depen),  פניצילאמין

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח

 או סרטן, זיהומים קרובות לעתים מקבל אתה אם או חמורים זיהומים פעם אי לך היו או לך יש אם שלך לרופא ספר
 הכשל ותסמונת[HIV]  האנושי החיסוני הכשל וירוס כולל( החיסון מערכת או העצם מח על המשפיעים אחרים מצבים

.כליות מחלת או, סוכרת]), איידס[ הנרכש החיסוני

.לפלונומיד נוטל שאתה בזמן להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

 להסיר שיעזור טיפול וקבלת לפלונומיד הפסקת על שלך הרופא עם לדבר עליך, לעולם ילד להביא מתכנן אתה אם
.יותר מהר מגופך התרופה את

.לפלונומיד נוטל שאתה בזמן אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש לגבי שלך הרופא את שאל
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 לך יש אם או עכשיו זיהום לך יש אם שלך לרופא ספר. בזיהום להילחם יכולתך את להפחית עלולה לפלונומיד נטילת
 הטיפול במהלך הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. שפעת דמויי תסמינים או שיעול, חום כגון זיהום של סימנים

 או נפוח, אדום, חם עור של אזור; שפעת דמויי תסמינים; להְׁשִתְעַלֵ; גרון כאב; חום: שלך לרופא התקשר, בלפלונומיד
 שלך הטיפול את להפסיק צורך שיהיה ייתכן. זיהום של אחרים סימנים או; תכופה או קשה, כואבת שתן הטלת; כואב

.זיהום לך יש אם בלפלונומיד

, זה במקרה. המחלה של כלשהם תסמינים לך אין אך) חמור ריאות זיהום; שחפת( בשחפת נדבקת שכבר ייתכן
Leflunomideאו לך יש אם שלך לרופא ספר. תסמינים לפתח לך ולגרום יותר לחמור שלך הזיהום את להפוך עלול 

 או לו שיש מישהו של בסביבה היית אם או, נפוצה השחפת שבה במדינה ביקרת או חיית אם, בשחפת פעם אי סבלת
. שחפת לך יש אם לראות כדי עור בדיקת יבצע שלך הרופא, בלפלונומיד הטיפול את שתתחיל לפני. שחפת פעם אי היה
.לפלונומיד ליטול שתתחיל לפני באנטיביוטיקה זה בזיהום יטפל שלך הרופא, שחפת לך יש אם

.שלך הרופא עם לדבר מבלי חיסונים לך אין

 הטיפול תחילת לפני שלך הדם לחץ את לבדוק עליך. גבוה דם ללחץ לגרום עלול שלפלונומיד לדעת עליך
.זו תרופה נוטל שאתה בזמן קבוע ובאופן

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, שלך 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

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

ׁשלִׁשּול

הקֲָאָה

צרַבֶתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ

במשקל ירידה

גב כאב

חולשה או שרירים כאבי

ברגליים או בידיים עקצוץ או תחושה חוסר, צריבה, כאב

שיער איבוד

ברגליים התכווצויות

יבש עור

 אלה או הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
 קבל או מיד שלך לרופא התקשר, מיוחדים זהירות אמצעי או חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

:חירום רפואי טיפול
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חום בלי או עם פריחה

כוורות

העור של קילוף או שלפוחיות

בפה פצעים

עקִצּוץ

נשימה קשיי

מחמיר או חדש שיעול

בחזה כאב

חיוור עור

 בסוגי עלייה. סרטן של מסוימים סוגים לפתח הסיכון את להגביר עלולה החיסון מערכת את המדכאות תרופות קבלת
.לפלונומיד בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. כה עדLeflunomide  עם קליניים במחקרים דווחה לא הסרטן

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

 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
.ומאור) 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 .התמוטט הקורבן אם,
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911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן שלא או לנשום מתקשה, מהתקף סבל

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

ׁשלִׁשּול

בטן כאב

קיצונית עייפות

חּולׁשהָ

חיוור עור

מהירות לב פעימות

נשימה קוצר

?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

®ערבה

15/08/2015-  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 
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