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?זו תרופה נרשמה האם היי

 לתאים שמאותת תקין לא חלבון של פעולתו חסימת ידי על פועל זה. קינאז מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 רירית של סרטן של מסוים בסוג לטיפולLenvatinib . הסרטניים התאים התפשטות את לעצור עוזר זה. להתרבות סרטניים

 ניתן שלא או כימותרפיות בתרופות טיפול לאחר או במהלך החמיר או בגוף אחרים לחלקים שהתפשט) הרחם רירית( הרחם
 )בניתוח לטפל ניתן שלאLenvatinib . פמברוליזומאב עם יחד גם  משמש )Keytruda(בקרינה טיפול או ניתוח. בהן לטפל

 מתקדמת לקרצינומה ראשוני כטיפולLenvatinib . הפטוצלולרית בקרצינומה לטיפול גם  משמש ;HCC(כבד סרטן של סוג
 בתרופה טיפול בעבר שקיבלו אנשים אצלLenvatinib . פמברוליזומאב עם יחד גם  משמש )Keytruda(כליה תאי של

 גם  משמש )Afinitor, Zortress(כליה תאי של בקרצינומה  לטיפול ,RCC(בכליה שמתחיל סרטן של סוג )אחרת כימותרפית
 אחרים לחלקים שהתפשט או שחזר התריס בלוטת סרטן של מסוים בסוג לטיפול משמשLenvatinib . אוורולימוס עם יחד

Lenvatinib רדיואקטיבי יוד באמצעות בו לטפל ניתן ולא בגוף

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
lenvatinibהרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך 

 או עם ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כקפסולה מגיעlenvatinib  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך
Lenvatinib קח. אוכל בלי

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

 לשבור אין. תפוחים מיץ או מים של אחת ככף והוסיפו קטנה לכוס אותן הכניסו, הכמוסות את לבלוע מצליחים אינכם אם
 דקות3  למשך התוכן את מערבבים מכן ולאחר לפחות דקות10  למשך בנוזל הכמוסות את השאירו. הכמוסות את לכתוש או

 כמה התוכן את מערבבים. תפוחים מיץ או מים כף עוד לכוס מוסיפים התערובת שתיית לאחר. התערובת את שתו. לפחות
.התערובת את ובלע פעמים

 אם לצמיתות או מה לזמן התרופה את לקחת להפסיק לך לומר אוlenvatinib  של המינון את להפחית עשוי שלך הרופא
lenvatinib. עם שלך הטיפול במהלך מרגיש אתה איך על שלך הרופא עם לדבר הקפד. חמורות לוואי תופעות חווה אתה
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 אתה אם גםlenvatinib  לקחת המשך. חווה שאתה הלוואי ובתופעות לתרופה שלך התגובה במידת תלוי הטיפול משך
.שלך הרופא עם לדבר מבליlenvatinib  לקחת תפסיק אל. טוב מרגיש

.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

lenvatinib, נטילת לפני
lenvatinib.  בכמוסות מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל-lenvatinib, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
( אמיודרון כולל סדיר לא לדופק מסוימות תרופות: הבאות מהאפשרויות אחת כל את לציין הקפד. לקחת מתכוון

) בנואדקסטה( כינידין, פרוקאינאמיד), מולטאק( דרונדרון), טיקוסין( דופטיליד), נורפאס( דיספירמיד), פאסרון, נקסטרון
 גם ספר )Rifadin,Rimactane( rifampin. אוBetapace ketoconazole), AF, Sorine, Sotylize , בטאפייס( וסוטלול

בוניבה( איבנדרונאט), קסגבה, פרוליה( דנוסומאב), פוסאמקס, בינסטו( אלנדרונאט נטלת או נוטל אתה אם שלך לרופא

).זומטה, רקלאסט(. זולדרונית חומצה הזרקת או) אטלביה, אקטונל( ריסדרונט), איווניטי( רומוסוזומאב-אקג, פמידרון),

, בראייה שינויים; ראש כאבי; לב התקף; שבץ; גבוה דם לחץ; התקפים פעם אי לך היו או לך יש אם שלך לרופא ספר
 של החיצוני לחלק איבר בין או הגוף בתוך איברים2  בין תקין לא חיבור( פיסטולה; דם מקרישי הנובעים אלה במיוחד

, הכרה אובדן, להתעלפות להוביל שעלול סדיר לא לב קצב(QT  מרווח הארכת; המעי או הבטן בדופן קרע); הגוף
בפה בעיות; דימום בעיות; בדם מגנזיום או אשלגן, סידן של נמוכות רמות; הלַבֵ ספְִיקתַ אִי); פתאומי מוות או התקפים

 שלשולים לך יש אם שלך לרופא גם ספר. כבד או כליות, לב מחלת או; התריס בבלוטת בעיות; בחניכיים או בשיניים,
.להתייבש עלול שאתה חושב שאתה או חמורים הקאות או

 לא שלך הזוג בן או שאתה להניח אין, זאת עם. ונשים גברים אצל הפוריות את להפחית עשויlenvatinib  כי לדעת עליך
 לפני הריון בדיקת לעבור תצטרך. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר. להריון להיכנס יכולים

ב הטיפול במהלך מניעה באמצעי להשתמש עליך, להריון להיכנס יכולה את אם-lenvatinib. ב בטיפול שתתחיל

lenvatinib-נוטל שאתה בזמן להריון נכנס אתה אם. הסופית המנה לאחר יום30  ולפחות  ,lenvatinibלרופא התקשר 
.לעובר להזיק עלול לנבטיניב. מיד שלך

lenvatinib נטילת בזמן להניק אסור. להניק מתכננת או מניקה את אם שלך לרופא ספר

 את להפסיק לך יגיד בטח שלך הרופא. שיניים ניתוח כולל,   כלשהו ניתוח לעבור מתכנן אתה אם שלך לרופא ספר
 יגיד שלך הרופא. פצעים ריפוי על להשפיע יכול זה כי, שלך המתוכנן הניתוח לפני ימים7  לפחותlenvatinib  עם הטיפול

.הניתוח לאחר שובlenvatinib  את ליטול להתחיל מתי לך

 הדם לחץ אחר יעקוב כנראה שלך הרופא-lenvatinib. ב הטיפול במהלך לעלות עשוי שלך הדם לחץ כי לדעת עליך
.הטיפול במהלך שלך
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 אתה אם במיוחד), הלסת עצם של חמור מצב(ONJ,  הלסת של לאוסטאונקרוזיס לגרום עלולlenvatinib  כי לדעת עליך
 כל את ולבצע שלך השיניים את לבחון צריך שיניים רופא. התרופה את נוטל שאתה בזמן טיפול או שיניים ניתוח עובר

 הקפדlenvatinib.  לקחת שתתחיל לפני, מותאמות לא תותבות שיניים תיקון או ניקוי כולל, הדרושים הטיפולים
 או לך יש אם שלך השיניים לרופא או לרופא ספרlenvatinib.  נוטל שאתה בזמן כראוי הפה את ולנקות שיניים לצחצח
רופפות שיניים כל או; בלסת כבדות תחושת או תחושה חוסר; נפיחות או בפה פצעים; לסת או שיניים, פה מכאבי סבלת

 לך יגיד כנראה שלך הרופא. זו תרופה נוטל שאתה בזמן כלשהם שיניים טיפולי ביצוע לפני שלך הרופא עם שוחח.
.שלך המתוכנן השיניים הליך לפני ימים7  לפחותlenvatinib  עם הטיפול את להפסיק

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח, יותר או שעות12  תוך להגיע אמורה שלך הבאה המנה אם
 אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, שעות-12 מ פחות תוך תילקח הבאה המנה אם

.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

עייפות או עייפות

הרגליים וכפות הידיים בכפות העור של קילוף או גירוד, אדמומיות, פריחה

ׁשלִׁשּול

בחילה

עצירות

צרַבֶתֶ

מופחת תיאבון

במשקל ירידה

מזון לטעום ביכולת שינוי

להְׁשִתְעַלֵ

צרְִידּות

בפה פצעים

יבש פה

ראֹׁש ּכאְבֵ

ושרירים פרקים כאבי

ישן להישאר או להירדם קושי

שיער איבוד
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חום

שתן מתן בזמן שריפה

פריחה

 התקשר, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא
נשימה קשיי או נשימה קוצר

וקרסוליים רגליים של נפיחות

בחזה כאב

הגוף של אחד בצד הרגל או הזרוע, הפנים של חולשה או תחושה חוסר

בלסת או בצוואר, בגב, בזרועות כאב

חמור פתאומי ראש כאב

קשה או איטי דיבור

בראייה פתאומיים שינויים

העיניים או העור של הצהבה

בטן כאב

).תה בצבע( כהה שתן

בהירים שרפרפים

התקפים

חּולׁשהָ

ּבלִּבּול

ומתמשכים חמורים אף דימומי

מדממת הקאה

מדממת או זפתית, שחורה צואה

דם קרישי או דם שיעול

כבד וסת דימום

התייבשות סימני או שלשולים, הקאות

נרפאים שלא פצעים

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

 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
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?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

 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

. 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

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

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

 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

®לנווימה

15/11/2021-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד
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