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לאוקובורין הזרקת
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?זו תרופה נרשמה האם היי

 כימותרפיות תרופות(Rheumatrex, Trexall;  מתוטרקסט של מזיקות השפעות למניעת משמשתLeucovorin  הזרקת
 באנשים לטיפול משמשתLeucovorin  הזרקת. סרטן של מסוימים בסוגים לטיפול משמש מתוטרקסט כאשר) לסרטן
 נמוכה רמה( באנמיה לטיפול גם משמשתLeucovorin  הזרקת. דומות תרופות או מתוטרקסט של יתר מנת בטעות שקיבלו

5- עם גם משמשתLeucovorin  הזרקת. בגוף פולית חומצה של נמוכות מרמות הנגרמת) אדומות דם כדוריות של
fluorouracil)הזרקת). הגס במעי שמתחיל סרטן( הגס המעי בסרטן לטיפול) כימותרפית תרופה  Leucovorinבקבוצה היא 

 בריאים תאים על הגנה ידי על מתוטרקסט המקבלים באנשים מטפל הוא. פולית חומצה של אנלוגים הנקראות תרופות של
 מטפל זה. אדומים דם תאי ליצירת הדרושה פולית חומצה אספקת ידי על באנמיה מטפל הוא. מתוטרקסט של מהשפעותיו

fluorouracil.5- של ההשפעות הגברת ידי על הגס המעי בסרטן

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 משתמשים כאשר. לשריר או) לווריד( לווריד והזרקה נוזל עם לערבוב ואבקה) נוזל( כתמיסה מגיעה לאוקובורין הזרקת
 היא, דומה תרופה או מתוטרקסט של יתר במינון לטיפול או מתוטרקסט של מזיקות השפעות למניעת לוקובורין בהזרקת
באנמיה לטיפול משמשת לוקובורין הזרקת כאשר. יותר צורך שאין מראות מעבדה שבדיקות עד שעות6  כל כלל בדרך ניתנת

 פעם כלל בדרך ניתנת היא, הגס המעי בסרטן לטיפול משמשת לוקובורין הזרקת כאשר. ביום פעם כלל בדרך ניתנת היא,
.שבועות5  עד-4 ל אחת עצמו על לחזור שניתן מטיפול כחלק ימים חמישה למשך ביום

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,לוקובורין הזרקת קבלת לפני
 או), במולטי-ויטמינים(Folicet,  פולית חומצה-leucovorin, levoleucovorin, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.אחרת תרופה כל

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
( פניטואין, פנוברביטל כגון להתקפים מסוימות תרופות: הבאים מהדברים אחד כל את לציין הקפד. לקחת מתכוון
ו) דילנטין
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 לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכןsulfamethoxazole )Bactrim, Septra(- .trimethoprim-ו(Mysoline);  פרימידון
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את

 יכולת חוסר אוB12  ויטמין מחוסר הנגרמת) אדומים דם תאי של נמוך מספר( אנמיה לך יש אם שלך לרופא ספר
.אנמיה של זה בסוג לטיפול לוקובורין הזרקת ירשום לא שלך הרופאB12.  ויטמין לספוג

 שהתפשט סרטן, הקיבה באזור או החזה בחלל נוזלים של הצטברות פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
.כליות מחלת או, שלך העצבים למערכת או למוח

, לוקובורין הזרקת קבלת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

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

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא

התקפים

התִעלַפְּות

ׁשלִׁשּול

פריחה

כוורות

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

 קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהLeucovorin  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

?אחר מידע לדעת צריך

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

Wellcovorin®IV¶

שלהם השמות

ציטרובורום גורם

פולנית חומצה

tetrahydrofolate5-formyl

.זמינות להיות עשויות גנריות חלופות. בשוק עוד זמין אינו זה ממותג מוצר-¶

02/11/2012-  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

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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