
פומלידומיד
''mide) oh lid' ma(poe  כמו מבוטא

:חשובה אזהרה

.פומלידומיד ידי על הנגרמים חיים ומסכנים חמורים מולדים למומים סיכון

:פומלידומיד הנוטלים החולים לכל

 יגרום שפומלידומיד גבוה סיכון קיים. להריון להיכנס שעלולות או בהריון מטופלות ידי על פומלידומיד ליטול אסור
).בלידה שיש בעיות( מולדים מומים עם להיוולד לתינוק יגרום או הריון לאובדן

 להריון נכנסות לא ושנשים פומלידומיד נוטלות לא הרות שנשים לוודא כדי הוקמה®REMSPomalyst  בשם תוכנית
 אם רק פומלידומיד לקבל יכולים, וגברים להריון להיכנס יכולות שלא נשים כולל, החולים כל. פומלידומיד נטילת בזמן
 בבית המרשם את ומלא, ®REMS-Pomalyst ב שרשום מרופא מרשם לך יש, ®REMS-Pomalyst ב רשומים הם

.®REMS-Pomalyst ב הרשום מרקחת

 זה מידע מבין שאתה המציין מדעת הסכמה גיליון על לחתום ועליך פומלידומיד בנטילת הסיכונים על מידע תקבל
 ותופעות מצבך על לדבר כדי הטיפול במהלך שלך הרופא את לראות תצטרך. התרופה את לקבל שתוכל לפני

.התוכנית ידי על שהומלץ כפי הריון בדיקות לבצע או חווה שאתה הלוואי

 וכיצד התוכנית®REMSPomalyst - וה פומלידומיד על לך שאמרו מה כל את מבין אינך אם שלך לרופא ספר
.פגישות לקיים שתוכל סבור אינך אם או, שלך הרופא עם שנדונו הריון למניעת בשיטות להשתמש

.הטיפול לאחר שבועות4  ובמשך פומלידומיד נוטל שאתה בזמן דם לתרום אין

.לך שיש תסמינים אותם את לו שיש מישהו אפילו, אחר אחד אף עם פומלידומיד תשתף אל

 טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יתנו שלך הרוקח או הרופא
 אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל בפומלידומיד

(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך יש
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)/ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs
http://www.fda.gov (או

http://www.celgeneriskmanagement.com ]http://www.celgeneriskmanagement.com[ מדריך את להשיג 
.התרופות

.פומלידומיד נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

:פומלידומיד הנוטלות למטופלות

 לעמוד צריך אתה. בפומלידומיד הטיפול במהלך מסוימות בדרישות לעמוד תצטרך, להריון להיכנס יכולה את אם
 מלעמוד אותך לפטור ניתן). הריון למניעת ניתוח', קשורים צינורות(' חצוצרות קשירת עברת אם גם אלה בדרישות
') חיים שינוי(' המעבר גיל את שעברת אומר שלך והרופא ברציפות חודשים24  וסת קיבלת לא אם רק אלו בדרישות

להלן בדרישות לעמוד עליך, עבורך נכון אינו מאלה אחד אף אם. השחלות שתי או/ו הרחם להסרת ניתוח שעברת או

.

 במהלך, פומלידומיד ליטול שתתחיל לפני שבועות4  במשך מניעה אמצעי של מקובלות צורות בשתי להשתמש עליך
הטיפול לאחר שבועות4  ובמשך, פומלידומיד לקחת זמנית להפסיק לך אומר שלך הרופא שבהם בזמנים כולל, הטיפול

 להשתמש עליך. מניעה אמצעי על כתוב מידע לך וייתן מקובלות מניעה אמצעי של צורות אילו לך יגיד שלך הרופא.
 שבועות4  במשך גבר עם מיני מגע לך תהיה שלא להבטיח תוכל כן אם אלא, עת בכל אלה מניעה אמצעי צורות בשתי
.שלך הטיפול. מכן לאחר שבועות4  ובמשך, שלך בטיפול הפרעות כל במהלך, הטיפול במהלך, הטיפול לפני

 לאחר שבועות4  ובמשך במהלך, לפני שבועות4  במשך מהריון להימנע באחריותך, פומלידומיד לקחת תבחר אם
 בשוגג להריון הסיכון את להפחית מאוד חשוב, לכן. להיכשל יכולה מניעה אמצעי של צורה שכל להבין עליך. הטיפול

 מניעה אמצעי על לך שאמרו מה כל את מבין אינך אם שלך לרופא ספר. מניעה אמצעי של צורות בשתי שימוש ידי על
.עת בכל מניעה אמצעי של צורות בשתי להשתמש שתוכל חושב שאינך או

 בדיקת לעבור תצטרך, כן כמו. פומלידומיד ליטול להתחיל שתוכל לפני שליליות הריון בדיקות שתי לעבור עליך
.הללו הבדיקות את לעשות והיכן מתי לך יגיד שלך הרופא. הטיפול במהלך מסוימים בזמנים במעבדה הריון

 שאת או מחזור מפספסת את, בהריון שאת חושבת את אם מיד שלך לרופא והתקשרי פומלידומיד ליטול הפסיקי
 יום30  תוך או הטיפול במהלך להריון נכנסת אם. מניעה אמצעי של צורות בשתי להשתמש מבלי מין יחסי מקיימת
 והתרופות המזון ומנהל הפומלידומיד יצרנית, התוכנית®REMSPomalyst  עם קשר ייצור שלך הרופא, הטיפול לאחר

.(FDA)

:פומלידומיד הנוטלים גברים לחולים

 או לטקס בקונדום להשתמש עליך). אורגזמה במהלך הפין דרך המשתחרר זרע המכיל נוזל( בזרע קיים פומלידומיד
 בהריון נקבה עם מיני מגע לך שיש פעם בכל), להריון לגרום מגבר שמונע ניתוח( דם כלי כריתת עברת אם גם, סינתטי

 לך יש אם שלך לרופא ספר. הטיפול לאחר ימים28  ובמשך. פומלידומיד נוטל שאתה בזמן להריון להיכנס מסוגלת או
 שלך הטיפול במהלך בהריון להיות עלולה שהיא חושבת שלך הזוג בת אם או בקונדום שימוש ללא נקבה עם מיני מגע

.בפומלידומיד
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.הטיפול לאחר שבועות4  ובמשך פומלידומיד נוטל שאתה בזמן זרע לתרום אין

:דם לקרישי סיכון

, לב התקף שתפתח סיכון קיים), העצם מח של סרטן של סוג( נפוצה במיאלומה לטיפול פומלידומיד נוטל אתה אם
PE). , ריאתי תסחיף( שלך לריאות הדם זרם דרך לעבור עלולDVT) ; עמוקים ורידים פקקת( ברגל דם קריש או שבץ
 שלך לרופא גם ספר. פומלידומיד לקחת לא לך לומר עשוי שלך הרופא. שבץ או לב התקף עברת אם שלך לרופא ספר
 גבוהות רמות או, גבוה דם לחץ לך היה או לך יש ואם, שבץ או לב התקף חטפת אם, בטבק משתמש או מעשן אתה אם
 סיכון להפחית כדי פומלידומיד עם יחד ליטול אחרות תרופות לרשום עשוי שלך הרופא, שומנים או כולסטרול של בדם
 בעיות; הקֲָאָה; חמור ראש כאב: מיד לרופא ספר, פומלידומיד נטילת בעת הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. זה

; רגל או זרוע של תחושה חוסר או חולשה; ראייה של חלקי או מוחלט פתאומי אובדן; עילפון או סחרחורת; דיבור
 או נפיחות, כאב או; ּבלִּבּול; נשימה קוצר; לבטן או לגב, ללסת, לצוואר, לזרועות להתפשט שעלולים בחזה כאבים

.אחת ברגל אדמומיות

.פומלידומיד נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 או במהלך השתפר שלא) העצם מח של סרטן של סוג( נפוצה במיאלומה לטיפול דקסמתזון עם בשילוב משמש פומלידומיד
 בורטזומיב כגון פרוטאזום ומעכב(Revlimid)  לנלידומיד כולל, אחרות תרופות שתי לפחות עם מהטיפול יום60  תוך

(Velcade)קרפילזומיב או  .(Kyprolis)לא רקמות לגדילת הגורם סרטן של סוג( קפוסי של בסרקומה לטיפול גם משמש הוא 
 או אחרות בתרופות מוצלח לא טיפול לאחר) איידס( נרכש חיסוני כשל לתסמונת הקשורה) הגוף של שונים בחלקים תקינות
 בקבוצה הוא פומלידומיד(HIV).  האנושי החיסוני הכשל בנגיף זיהום יש. זאת עושים שאינם קפוסי של סרקומה עם באנשים

.אימונומודולטורים סוכנים הנקראות תרופות של

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 של מחזור של21  עד1  בימים אוכל בלי או עם ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כקפסולה מגיע פומלידומיד
 בכל שעה באותה בערך פומלידומיד קח. שלך הרופא להמלצת בהתאם עצמו על לחזור עשוי יום28  של זה דפוס. ימים28
 קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום

 הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק פומלידומיד
.שלך

מהנדרש יותר בהן לטפל או הקפסולות את לפתוח אין. אותם ללעוס או לשבור אין; מים עם בשלמותן הכמוסות את לבלוע

 כלשהי כמוסה תכולת אם. וסבון במים החשוף האזור את שטפו, אבקה או שבורות כמוסות עם במגע בא שלך העור אם.
.במים מיד העיניים את שטפו, לעיניים נכנסת
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 לוואי תופעות חווה אתה אם המינון את להפחית או הטיפול את זמנית או לצמיתות להפסיק יצטרך שלך שהרופא ייתכן
.בפומלידומיד הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר הקפד. מסוימות

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,פומלידומיד נטילת לפני
 בקפסולות מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל-pomalidomide, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל. פומלידומיד

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 ציפרלקס); אחרים, טריל, טגרטול, קרבטרול( קרבמזפין: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

;fluvoxamine )Luvox( ;(Cipro)וקטוקונאזול )או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). ניזורל 
 לכן, פומלידומיד עם אינטראקציה לקיים גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו

 לך יש אם או) כראוי פועלות אינן הכליות כאשר הדם לניקוי רפואי טיפול( דיאליזה מקבל אתה אם שלך לרופא ספר
.כבד ממחלת סבלת או

.פומלידומיד נוטלת שאת בזמן תניקי אל

.זו תרופה של היעילות את להפחית עשוי סיגריות עישון. טבק במוצרי משתמש אתה אם שלך לרופא ספר

 תעשה או מכונות תפעיל, במכונית תנהג אל. מבולבל או סחרחורת להרגיש לך לגרום עלול שפומלידומיד לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד ערני להיות ממך הדורשות אחרות פעילויות

?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

, שלך הבאה המתוכננת המנה עד שעות-12 מ פחות חלפו אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

עצירות

ׁשלִׁשּול
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בחילה

הקֲָאָה

תיאבון אובדן

במשקל שינויים

מהגוף חלק של נשלט בלתי רעד

לילה הזעות או חריגה הזעה

חרֲדָהָ

יבש עור

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים של נפיחות

גב או שרירים, מפרקים כאבי

ישן להישאר או להירדם קושי

 מאלה או הללו מהתסמינים באחד נתקל אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
 פומלידומיד ליטול הפסק', מיוחדים זהירות אמצעי' או' חשובה אזהרה' בסעיפים המפורטים
:שלך לרופא מיד והתקשר

פריחה

עקִצּוץ

כוורות

וקילוף שלפוחיות מעורר עור

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים, הגרון, הלשון, הפנים, העיניים של נפיחות

בליעה או נשימה קשיי

צרְִידּות

זיהום של אחרים סימנים או שיעול, צמרמורות, גרון כאב, חום

עור או צהובות עיניים

כהה שתן

הימנית העליונה הבטן באזור נוחות אי או כאב

כואבת או תכופה, קשה שתן הטלת

חיוור עור

חריגים חולשה או עייפות

חריגות חבורות או דימום

מהאף דימום

ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

התקפים
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 נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. אחרים סרטן סוגי שתפתח הסיכון את להגביר עלול פומלידומיד
.פומלידומיד

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

 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

?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
 שאל. ליצרן או שלך המרקחת לבית עוד נחוצה שאינה תרופה כל החזר). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

.שלך התרופה החזרת לגבי שאלות לך יש אם הרוקח את

 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

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
.לפומלידומיד שלך הגוף

.שלך המרשם של מחדש מילוי 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

®פומאליסט

15/08/2020-  אחרון עדכון
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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

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

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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