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Maraviroc
)רוק אר'רב מה-(כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 כאבי או; הקֲָאָה); תה בצבע( כהה בצבע שתן; העיניים או העור של הצהבה; מגרדת פריחה: מיד לרופא והתקשר.
 או כבד דלקת פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר. לכבד נזק שתפתח לפניmaraviroc  למעלה ימין בטן

. שלך לכבד נזק לגרום עלולmaraviroc- ליטול הפסק, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. אחרת כבד מחלת
Maraviroc ל אלרגית תגובה שתחווה ייתכן

 עור; בפה פצעים או שלפוחיות; מפרקים או שרירים כאבי; שפעת דמויי תסמינים; חום; בחילה: מיד לרופא והתקשר.
 קשיי; השפתיים או הפנים, הפה של נפיחות; העיניים של נפיחות או אדמומיות; שלפוחיות או מתקלף, אדום, נפוח

 אלרגית לתגובה לגרום עלולmaraviroc  תיאבון אובדן או; לצלעות מתחת ימין בצד רגישות או כאב, כאב; נשימה
 ליטול הפסק, הבאים מהתסמינים אחד כל עם יחד פריחה חווה אתה אם. חיים מסכנת להיות שעלולה, חמורה

Maraviroc

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

 עם טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
maravirocלך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל 

(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות

)/ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety
/Drugshttp://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת.

maraviroc. נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 ידי על פועל זה. והיתוךHIV- ש למרות. בדםmaraviroc- מרפא אינו ,HIV נרכש לפתח שלך הסיכוי את להפחית עשוי הוא
 לפחות ששוקלים וילדים במבוגריםMaraviroc . כניסת מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הואHIV  ה כמות הפחתת

 האנושי החיסוני הכשל בנגיף זיהום של מסוים בסוג לטיפול אחרות תרופות עם יחד  משמש) )HIV(ג"ק(2  פאונד4.4
Maraviroc
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 עם יחד אלו תרופות נטילת. סרטן או חמורים זיהומים כגון-HIV ל הקשורות ומחלות) איידס( חיסוני כשל תסמונת
ה נגיף) הפצת( להעברת הסיכון את להפחית עשויה החיים באורח אחרים שינויים וביצוע יותר בטוח סקס תרגול

HIV-אחרים לאנשים.

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

maraviroc  הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
 להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעות באותן בערך

 בלי או עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה) נוזל( ותמיסה כטבליה מגיעmaraviroc  את קח. מבין שאינך חלק כל
Maraviroc קח. ביום פעמיים אוכל

.אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותןmaraviroc  טבליות לבלוע

 המינון אם) ל"מ(3  הקטן הפה במזרק השתמש. התמיסה למדידת התרופה עם שהגיעו הפה דרך מהמזרקים באחד השתמש
 או הרופא את שאל. ל"מ-2.5 מ גדול שלך המינון אם) ל"מ(10  הגדול הפה במזרק והשתמש פחות או ל"מ2.5  הוא שלך

 והניקוי השימוש אופן לגבי היצרן הוראות אחר עקוב. המזרק עם שלך המינון מדידת אופן לגבי שאלות לך יש אם הרוקח
.הפה במזרק

 באיטיות דחוף. הלחי של הפנימי החלק כנגד הילד של פיו לתוך הפה מזרק קצה את הנח, לילד התמיסה את נותן אתה אם
.התמיסה את לבלוע זמן מספיק יש שלילד ודא. הפה במזרק התרופות כל את לתת כדי הסוף עד הבוכנה את

 אתה אם. שלך הרופא עם לדבר מבליmaraviroc  לקחת תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גםmaraviroc  לקחת המשך
. לטיפול יותר קשה להיות עלול שלך המצבmaraviroc,  ליטול מפסיק או, שנקבע מהמינון פחות לוקח, למינונים מתגעגע

.שלך הרוקח או מהרופא יותר קבל, להיגמר מתחיל שלך-maraviroc ה מלאי כאשר

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

maraviroc, נטילת לפני
 בתמיסה או בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל-maraviroc, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאלmaraviroc.  של

 הקפד. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
); ספורנוקס, אונמל( ואיטראקונאזול) ניזורל( קטוקונאזול כגון פטריות נגד תרופות: מהבאים אחד כל להזכיר

clarithromycin ,Biaxin)ב ;(Prevpac-ב לטיפול תרופות HIV-גבוה דם בלחץ לטיפול תרופות; איידס או ; idelalisib)ז
;(ydeligקרבמזפין כגון בהתקפים לטיפול מסוימות תרופות 

phenobarbital )Luminal( ,(Carbatrol, Epitol, Tegretol)ו

phenytoin )Dilantin, Phenytek(; nefazodone; ribociclib-)קיסקאלי ;( rifabutin )Mycobutin(; rifampin
,Rifadin, Rimactane, Rifamate)אחרים ;(ו telithromycin-)ב"בארה עוד זמין לא ; .(Ketekיצטרך שלך שהרופא ייתכן 

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות
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 במהלךwort  ון'ג סנט לקחת צריך לא אתהwort.  ון'ג סנט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר
maraviroc. עם שלך הטיפול

בדם שומנים או גבוה כולסטרול, לב התקף, סוכרת, בחזה כאבים, נמוך דם מלחץ סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

.כליות או לב מחלת או,

maraviroc,  נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
maraviroc. לוקח אתה אם או-HIV ב נגוע אתה אם להניק צריך לא אתה. שלך לרופא התקשר

 שאתה בזמן, העליון והגב השדיים כגון, בגופך שונים לאזורים לעבור או לעלות עשוי שלך הגוף ששומן לדעת עליך
.מראווירוק נוטל

 לעזור כדי. משכיבה מדי מהר קם אתה כאשר עילפון או סחרחורת, לסחרחורת לגרום עלולmaraviroc  כי לדעת עליך
 לנהוג אין. קם שאתה לפני דקות מספר למשך הרצפה על הרגליים את הנח, באיטיות מהמיטה צא, זו מבעיה להימנע

maraviroc. נטילת בזמן סחרחורת לך יש אם כבדות מכונות להפעיל או במכונית

 ולהתחיל להתחזק עלולה שלך החיסונית המערכת-HIV, ב בזיהום לטיפול תרופות נוטל שאתה שבזמן לדעת עליך
 תסמינים לך יש אם. אלה זיהומים של תסמינים לפתח לך לגרום עלול זה. בגופך היו שכבר אחרים בזיהומים להילחם
.שלך לרופא לספר הקפד-maraviroc, ב הטיפול התחלת לאחר מחמירים או חדשים

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

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

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

מ פחות חלפו אם, זאת עם. שנקבע בזמן הבאה המנה את קח מכן ולאחר, אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח

 כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, הבאה המנה לפני שעות-6
.שהוחמצה מנה על לפצות

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

אחרים הצטננות תסמיני או נזלת, שיעול

מפרקים או שרירים כאבי

ברגליים או בידיים עקצוץ או תחושה חוסר, צריבה, כאב

סחְרַחֹורתֶ

ׁשלִׁשּול

עצירות

קשה או כואבת שתן הטלת

)והקיבה הפה בין צינור( בוושט או בפה כאבים או/ו לבנים פצעים

ישן להישאר או להירדם קושי

שינה מתוך התנהגות או שינה פחדי, בשינה דיבור, בשינה הליכה
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 אלה או, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

זיהום של אחרים סימנים או צמרמורות, חום, גרון כאב

נוחות אי או לחץ, בחזה כאבים

בבטן או בלסת, בצוואר, בגב, בשתיהן או אחת בזרוע כאב

נשימה קוצר

מיְֹוזעָ

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

?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
 הבקבוק פתיחת לאחר יום60  בשימוש שאינה פומית תמיסה כל השלך). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

.לראשונה

 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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

משכיבה מדי מהירה קימה   בעת עילפון או סחרחורת, סחרחורת

?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
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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

Selzentry®

15/01/2021-  אחרון עדכון

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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