
( Levamisoleאורלי)
Levmisole עבור שימושים

 לסרטן אחרת תרופה עם  משמש )fluorouracil(הגס המעי סרטן נגד יותר טוב לפעול לה לעזור כדי.
Levamisole

Levamisole שלך הרופא מרשם עם רק זמין.

בלבמיסול השימוש לפני

 החלטה זו. תעשה שהיא התועלת מול התרופה שבנטילת הסיכונים את לשקול יש בתרופה שימוש על בהחלטה
:הבאים הדברים את בחשבון לקחת ישlevamisole,  עבור. תקבלו שלך והרופא שאתה

אלרגיות

 גם ספר. אחרת תרופה לכל או ללבמיסול אלרגית או חריגה תגובה לך הייתה פעם אי אם שלך לרופא ספר
 עבור. חיים בעלי או משמרים חומרים, צבעים, למזון כגון, אלרגיות של אחרים סוגים לך יש אם שלך לרופא

.האריזה מרכיבי את או התווית את בעיון קרא, מרשם ללא מוצרים

ילדים

 עם בילדים בלבמיסול שימוש בין המשווה ספציפי מידע ואין, מבוגרים בחולים רק נעשו לבמיסול על מחקרים
.אחרות גיל בקבוצות שימוש

גרִֵיַאטרִי

 שהם כמו בדיוק פועלים הם אם ידוע שלא ייתכן, לכן. מבוגרים אנשים אצל במיוחד נחקרו לא רבות תרופות
. מבוגרים אנשים אצל שונות בעיות או לוואי לתופעות גורמים שהם או יותר צעירים מבוגרים אצל פועלים
, אחרות גיל בקבוצות שימוש עם בקשישים-levmisole ב השימוש את המשווה ספציפי מידע שאין למרות

 יותר מבוגרים אנשים אצל שונות בעיות או לוואי לתופעות לגרום צפוי ולא קשישים בחולים שימש לבמיסול
.יותר צעירים מבוגרים אצל מאשר

הנקה

 את שקלו. הנקה במהלך זו בתרופה שימוש בעת לתינוק הסיכון לקביעת בנשים נאותים מחקרים אין
.הנקה בזמן זו תרופה נטילת לפני הפוטנציאליים הסיכונים מול הפוטנציאליים היתרונות

תרופות עם אינטראקציות
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 שונות תרופות בשתי להשתמש ניתן אחרים במקרים, כלל יחד מסוימות בתרופות להשתמש שאסור למרות
 או, המינון את לשנות ירצה שלך שהרופא ייתכן, אלה במקרים. אינטראקציה להתרחש עלולה אם גם יחד

 אם יידע שלך שהרופא במיוחד חשוב, לבמיסול נוטל אתה כאשר. אחרים זהירות באמצעי צורך להיות שעשויים
 הפוטנציאלית המשמעות סמך על נבחרו הבאות האינטראקציות. להלן המפורטות מהתרופות אחת נוטל אתה
.הכל כוללות בהכרח ואינן שלהן

 אך, מסוימות לוואי לתופעות מוגבר לסיכון לגרום עלול הבאות מהתרופות אחת כל עם בלבמיסול שימוש
 שלך הרופא, יחד נרשמות התרופות שתי אם. עבורך ביותר הטוב הטיפול להיות עשוי התרופות בשתי שימוש

.בשתיהן או מהתרופות באחת משתמש אתה שבה התדירות את או המינון את לשנות עשוי

Capecitabine

דוקסיפלורידין

פלואוראורציל

טגפור

וורפרין

אלכוהול/טבק/מזון עם אינטראקציות

 מכיוון, בסביבתו או מזון של מסוימים סוגים אכילת או מזון אכילת בזמן מסוימות בתרופות להשתמש אין
 לגרום גם עלול מסוימות תרופות עם טבק או באלכוהול שימוש. אינטראקציות להתרחש שעלולות

.טבק או אלכוהול, מזון עם שלך בתרופה השימוש על שלך המקצוע איש עם שוחח. לאינטראקציות

אחרות רפואיות בעיות

 יש אם שלך לרופא לספר הקפד. בלבמיסול השימוש על להשפיע עשויה אחרות רפואיות בעיות של נוכחות
:במיוחד, אחרות רפואיות בעיות לך

בזיהום להילחם הגוף יכולת את להפחית עשויLevamisole -  זיהום

-levmisoleב נכון שימוש
 יותר קרובות לעתים אותו תיקח ואל, ממנו פחות או יותר תיקח אל. שלך הרופא הנחיות לפי רקLevmisole  קח

 עלולה מדי יותר נטילת. בקפידה עובדה צריך שאתה התרופה של המדויקת הכמות. שלך הרופא שהורה ממה
.מצבך את לשפר לא עלולה מדי מעט שלקיחת בעוד, לוואי לתופעות הסיכוי את להגביר

 שוב לקחת אם לך יגידו. שלך הרופא עם בדוק, לבמיסול של מנה נטילת לאחר קצר זמן מקיא אתה אם
.הבאה המתוכננת המנה עד להמתין או המנה את

מינון

. התווית על ההוראות את או שלך הרופא הוראות את בצע. שונים חולים עבור שונה יהיה לבמיסול של המינון
.לבמיסול של הממוצעים המינונים את רק כולל הבא המידע
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.זאת לעשות לך אומר שלך הרופא כן אם אלא אותו תשנה אל, שונה שלך המינון אם

 הזמן, יום בכל נוטל שאתה המנות מספר, כן כמו. התרופה של בחוזקה תלויה לוקח שאתה התרופה כמות
.בתרופה משתמש אתה שלשמה הרפואית בבעיה תלויים התרופה את נוטל שאתה הזמן ומשך מנה בין המותר

פספס מינון

למינון שלך הרגיל הזמנים ללוח וחזור שהוחמצה המנה על דלגLevmisole,  של למנה מתגעגע אתה אם

.מינונים להכפיל אין.

.הנחיות לקבלת שלך לרוקח או לרופא התקשר

אחִסּון

.יקפא שלא לשמור. ישיר ומאור לחות, מחום הרחק, החדר בטמפרטורת סגור בכלי התרופה את אחסן

.ילדים של ידם מהישג הרחק

.בתרופה צורך שאין או מיושנת תרופה לשמור אין

Levamisole מינון על מפורט מידע

בלבמיסול שימוש בעת זהירות אמצעי

 פועל שהלבמיסול לוודא כדי קבועים בביקורים שלך ההתקדמות את יבדוק שלך שהרופא מאוד חשוב
.רצויות לא תופעות ולבדוק כראוי

Levamisole של לוואי תופעות

 תופעות כל שלא למרות. רצויות לא השפעות לכמה לגרום עלולה תרופה, שלה הדרושות ההשפעות עם יחד
.רפואי לטיפול להזדקק עשויות הן מתרחשות הן אם, להתרחש עשויות הללו הלוואי

:הבאות הלוואי מתופעות אחת מתרחשת אםמיד שלך הרופא עם בדוק

נפוץ פחות

צמרמורת או חום

חולשה או נוחות אי של חריגה תחושה

נדִָיר

וזפתית שחורה צואה

בצואה או בשתן דם

צרידות או שיעול

צד או תחתון גב כאבי
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קשה או כואבת שתן הטלת

העור על אדומים כתמים על להצביע

חריגות חבורות או דימום

:הבאות הלוואי מתופעות אחת מתרחשת אם האפשרי בהקדם שלך הרופא עם בדוק

נפוץ פחות

ובשפתיים בפה פצעים

נדִָיר

מטושטשת ראייה

ּבלִּבּול

)התקפים( פרכוסים

נפיחות או שפתיים לחיצת

ברגליים או בידיים, בפנים כאב או עקצוץ, תחושה חוסר

)רדיפה של רגשות( פרנויה

לחיים של נפיחות

תולעים דמויות או מהירות לשון תנועות

רועד או רועד

בהליכה צרות

ורגליים ידיים של מבוקרות בלתי תנועות

 עשויות הללו הלוואי תופעות. רפואי טיפול מצריכות אינן כלל שבדרך מסוימות לוואי תופעות להופיע עשויות
 דרכים על לך לספר יוכל שלך שהרופא ייתכן, כן כמו. לתרופה מסתגל גופך כאשר הטיפול במהלך להיעלם

 הבאות הלוואי מתופעות אחת אם שלך הרופא עם בדוק. הללו הלוואי מתופעות חלק להפחית או למנוע
:לגביהן כלשהן שאלות לך יש אם או מטרידה או נמשכת

מצוי יותר

ׁשלִׁשּול

מתכתי טעם

בחילה

נפוץ פחות

/levamisole.html/conshttps://www.drugs.com4/5



,19/4/2210:13Drugs.com -המטופל על מתקדם מידע Levamisole

עצבנות או חרדה

סחְרַחֹורתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ

נפשי דיכאון

סיוטים

בשרירים או במפרקים כאב

גירוד או בעור פריחה

בשינה צרות

חריגה ישנוניות או עייפות

הקֲָאָה

 צריכה תקינה שיער צמיחת, הטיפול סיום לאחר. מסוימים אנשים אצל זמני שיער לאובדן לגרום עלול.
Levamisole לחזור

 מבחין אתה אם. מהמטופלים חלק אצל גם להופיע עשויות ברשימה מופיעות שאינן אחרות לוואי תופעות
.שלך הרופא עם בדוק, אחרות בהשפעות

 בטלפון-FDA ל לוואי תופעות על לדווח יכול אתה. לוואי תופעות לגבי רפואי ייעוץ לקבלת שלך לרופא התקשר
-1088-1-800.FDA

)נוספים פרטים(Levamisole  של לוואי תופעות

נוסף מידע

.שלך האישיות הנסיבות על חל זה בדף המוצג שהמידע לוודא כדי שלך הבריאות שירותי ספק עם תמיד התייעץ
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