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?זו תרופה נרשמה האם היי

או )Neupogen( filgrastim כגוןG) (CSF- גרנולוציטים-מושבה מגרה תרופה עם יחד משמשתPlerixafor  הזרקת

pegfilgrastim )Neulasta( גזע תאי של עצמית להשתלה הדם את להכין כדי )מהגוף מוסרים מסוימים דם תאי שבו הליך

 שמתחיל סרטן(NHL;  קין'הודג שאינה לימפומה עם בחולים) הקרנות או/ו כימותרפיה לאחר לגוף הוחזר מכן ולאחר הגוף.
Plerixafor  הזרקת. ַ)מֹוח) העצם סרטן של סוג( נפוצה מיאלומה או) בזיהום כלל בדרך הנלחמים לבנים דם תאי של בסוג
 ממח לעבור מסוימים דם לתאי גורם ידי על פועל זה. המטופואטיים גזע תאי מגייסות הנקראות תרופות של בקבוצה היא

.להשתלה להסירם שניתן כך, לדם העצם

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 בדרך מוזרק הוא. רפואי במתקן אחות או רופא ידי על) לעור מתחת( עורית תת להזרקה כנוזל מגיעהPlerixafor  הזרקת
 לאחר יתחילplerixafor  בזריקת שלך הטיפול. ברציפות ימים4  עד, הדם תאי הסרת לפני שעות11 , ביום פעם כלל

plerixafor. בזריקת הטיפול במהלךCSF G- התרופה את לקבל ותמשיך, ימים4  למשך ביום פעםCSF G- תרופה שקיבלת

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

plerixafor, זריקת קבלת לפני
.אחרת תרופה לכל או פלריקסאפור לזריקת אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. לקחת מתכוון
.לוואי

 של חריג באופן גבוה מספר), הלבנים הדם בתאי שמתחיל סרטן( לוקמיה פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
.כליות מחלת או), דם תאי של סוג( נויטרופילים

 הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש עליך. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
שלך הרופא עם שוחח. פלריקסאפור בהזרקת הטיפול במהלך
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. שלך לרופא התקשר, פלריקסאפור זריקת קבלת בזמן להריון נכנסת אם. עבורך שיעבדו הריון למניעת שיטות על
.לעובר להזיק עלולהPlerixafor  הזרקת

.פלריקסאפור זריקת מקבל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

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

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

בחילה

הקֲָאָה

בטן כאב

ׁשלִׁשּול

גזַ

סחְרַחֹורתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ

יתר עייפות

ישן להישאר או להירדם קושי

מפרקים כאב

 הוזרק שבו במקום פריחה או עקצוץ, תחושה חוסר, דימום, חבורות, גירוד, גירוי, נפיחות, קשיות, אדמומיות, כאב
פלריקסאפור הזרקת

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

בכתף או הבטן של השמאלי העליון בחלק כאבים

דימום או קלות חבורות

העיניים סביב נפיחות

נשימה קשיי

כוורות

התִעלַפְּות

.התרופה קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהPlerixafor  הזרקת

 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)
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)/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

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
בחילה

הקֲָאָה

בטן כאב

ׁשלִׁשּול

גזַ

סחרחורת או סחרחורת

התִעלַפְּות

?אחר מידע לדעת צריך

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

plerixafor. הזרקת לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל

 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

®מוזוביל

05/01/2009-  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
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ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד

/a609018.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov4/4

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

