
פרימקור הזרקת
(CMI). הצרכן רפואת על מידע סיכום

.שלך הרוקח או הרופא עם דבר, זו בתרופה השימוש לגבי מודאג אתה אם. נוספים פרטים יש הבא בעמוד CMI מלאה

Primacor?- ב משתמש אני מדוע1.

Primacor הפעיל החומר את מכילLactate. Primacor Milrinone  חמורה לב ספיקת באי טווח קצר לטיפול משמש.

.המלא-CMI ב Primacor?- ב משתמש אני מדוע1. סעיף ראה, נוסף למידע

Primacor?- ב משתמש שאני לפני לדעת עלי מה2.
-CMI.ה בסוף הרשומים מהמרכיבים לאחד או לפרימקור אלרגית תגובה לך הייתה פעם אי אם להשתמש אין

 להריון להיכנס מתכננת או בהריון שאתה או, אחרות תרופות נוטלת, אחרים רפואיים מצבים לך יש אם שלך הרופא עם שוחח
.מניקה או

.המלא-CMI ב Primacor?- ב משתמש שאני לפני לדעת עלי מה2. סעיף ראה, נוסף למידע

?אחרות תרופות נוטל אני אם מה3.
.פעולתה אופן על ולהשפיע לפרימקור להפריע עשויות מסוימות תרופות
.המלא-CMI ב ?אחרות תרופות נוטל אני אם מה3. בסעיף נמצאת אלו תרופות של רשימה

Primacor?- ב משתמש אני איך4.

 ניתן נוספות הוראות. זריקות של כסדרה לך ניתן זה. החולים בבית כלל בדרך לך ניתנת•
.המלא-CMI ב Primacor?- ב משתמש אני איךPrimacor .4 בסעיף למצוא

Primacor?- ב השימוש בזמן לדעת עלי מה5.
שאתה דברים

לעשות צריך

Primacor.- ב משתמש שאתה מבקר שאתה רוקח או שיניים רופא, רופא לכל הזכר•

שאתה דברים

לעשות צריך לא

 מהמרכיבים אחד לכל או דומות לתרופות, למילרינון אלרגי אתה אםPrimacor - ב להשתמש אין•
.העלון בסוף המפורטים

שימוש או נהיגה
מכונות

.עליך משפיעPrimacor  כיצד יודע שאתה עד כלשהם כלים או במכונות משתמש או נוהג שאתה לפני היזהר•

ׁשתְִיהָ
ּכֹוהלֶ

•NA

משגיחים
שלך התרופה

 מעלות30  על עולה אינה הטמפרטורה בו קריר יבש במקום נמצא שהוא ודאPrimacor  את לאחסן צריך אתה אם•
.צלזיוס

.לקרר אין•

.המלא-CMI ב Primacor?- ב השימוש בזמן לדעת עלי מה5. סעיף ראה, נוסף למידע

?לוואי תופעות יש האם6.
 כאבי, חזה כאבי, סחרחורת, נמוך דם לחץ, סדיר לא דופק כוללותPrimacor  הזרקת במהלך להרגיש עשוי שאתה ההשפעות

-CMI ב ?לוואי תופעות יש האם6. סעיף ראה, כלשהן לוואי תופעות לך יש אם לעשות מה כולל, נוסף למידע. בעור פריחות, ראש
.המלא
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פרימקור הזרקת
לקטאט מילרינון):פעילים רכיבים

 באי לטיפול המשמשות אחרות לתרופות אלרגיים•
.לב ספיקת (CMI) צריכה רפואת על מידע

 גם עליךPrimacor.- ב השימוש על חשוב מידע מספק זה עלון
 או נוסף מידע תרצה אם שלך הרוקח או הרופא עם לדבר
- ב השימוש לגבי כלשהן שאלות או חששות לך יש אם

.Primacor

 לוואי תופעות לפתח בסיכון להיות עלול אתה, הטיפול במהלך
 לעקוב וכיצד הללו הסיכונים את שתבינו חשוב. מסוימות
? לוואי תופעות יש האם6. בסעיף נוסף מידע ראה. אחריהם

והנקה הריון:זה בעלון מידע למצוא ניתן היכן

Primacor?- ב משתמש אני למה1.

Primacor?- ב משתמש שאני לפני לדעת עלי מה2.

?אחרות תרופות נוטל אני אם מה3.

Primacor?- ב משתמש אני איך4.

Primacor?- ב השימוש בזמן לדעת עלי מה5.

?לוואי תופעות יש האם6.

מוצר פרטי7.

 להיכנס מתכוון או בהריון אתה אם שלך הרופא עם בדוק
.להריון
.להניק מתכוונת או מניקה את אם שלך הרופא עם שוחח

 את כן אם אלא, מניקה או בהריון את אם פרימאקור לתת אין
.בכך הכרוכים והיתרונות הסיכונים על שוחחת שלך והרופא

 שהוא או שלך לתינוק להזיק יכולPrimacor  אם ידוע לאPrimacor?- ב משתמש אני מדוע1.
.אם בחלב נמצא

Primacor לקטט מילרינון הפעיל החומר את מכיל.

 זהו. חמורה לב ספיקת באי טווח קצר לטיפול משמש.
. הגוף ברחבי דם מספיק לשאוב מצליח לא הלב שבו מצב

, נשימה קוצר, חולשה כוללים זה מצב של התסמינים
 העור של כחול צבע ושינוי ברקמות נוזלים הצטברות

Primacor

?אחרות תרופות נוטל אני אם מה3.
 כולל, אחרות תרופות נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר

 מרשם ללא קונה שאתה מזון תוספי או ויטמינים, תרופות
.טבע חנות או הסופרמרקט, המרקחת מבית

 לאחר בחולים מהלב הדם תפוקת על לשמור עוזרת גם.
Primacor לב ניתוח

, תרופות אילו בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק
 על משפיעים אלה ואם נוטל אתה מזון תוספי או ויטמינים

.Primacor
 סביב דם שואב שלך הלב שבה היעילות את לשפר עוזר.

Primacor שלך הגוף
Primacor?- ב משתמש אני איך4.

 הלב שרירי פועלים שבו הכוח הגברת ידי על פועלת.
 חופשית בצורה לזרום לדם לאפשר כדי הדם כלי ופתיחת

Primacor יותר
להשתמש / לקחת כמה

 כסדרה לך ניתן זה. החולים בבית כלל בדרך לך ניתנת:•
Primacor כדלקמן זריקות של

:מבוגרים• - ב משתמש שאני לפני לדעת עלי מה2.
?Primacor

ראשוני מינון

o אזהרות

:אם בפרימקור להשתמש אין

.דקות10  במשך באיטיות ניתנת אחת זריקה

שניה מנה
o  אחד לכל אוlactate- ,milrinone ל אלרגי אתה•

.העלון בסוף המפורטים מהמרכיבים
 יכול שאתה לוודא כדי המרכיבים את תמיד בדוק•

.זו בתרופה להשתמש
 העורקים אבי מחלת( מסוימות חמורות בעיות לך יש•

).ריאתי מסתם או חסימתית
 שלך והרופא אתה כן אם אלא, מניקה או בהריון אתה•

.בכך הכרוכים והיתרונות הסיכונים על שוחחנו

לווריד לאט ויזרק ורידי תוך בנוזלים ידולל הפרימקור
 המינון. שעות48  עד להימשך עשוי זה" עירוי".

.שלך המצב בחומרת תלוי יהיה בשימוש

Primacor בילדים לשימוש מומלץ אינו.

Primacor- ב להשתמש / לקחת מתי

 של כסדרה לך ניתן זה. החולים בבית כלל בדרך לך ניתנת.
Primacor זריקות

פרימאקור מדי יותר משתמש אתה אם:אתה אם שלך הרופא עם בדוק

אחר רפואי מצב יש•

אחר מצב לכל תרופות לקחת•

כליות ממחלת סובלים•

נוסף לב ממצב סובל כבר•

 ייתכןPrimacor, - ב מדי יותר שהשתמשת חושב אתה אם
.דחוף רפואי לטיפול שתזדקק

 דם ללחץ לגרום עלולPrimacor  של מדי גבוה מינון
 להיות עשויPrimacor  של המינון, קורה זה אם. נמוך

.זמנית תפסיק שהחליטה או מופחת

2פרימקור



חמורות פחות לוואי תופעות:מיד עליך

13  בטלפון( רעלים מידע למרכז התקשר•
או, באוסטרליה) 1126

 בטלפון הלאומי הרעלים למרכז התקשר•
764766( 0800 POISON )0800או, זילנד בניו

או, שלך לרופא פנה•

.אליכם הקרוב החולים בבית המיון למחלקת גשו•

לעשות מהחמורות פחות לוואי תופעות

 להרגיש עשוי שאתה ההשפעות
:כוללותPrimacor  הזרקת במהלך

אלך דבר
אתה אם רופא

מהם אחד כל יש

פחות אלה

רציני צד
ו אפקטים

.אותך מדאיגים הם

סדיר לא דופק•

נמוך דם לחץ•

סחרחורת, ראש קלות•

בחזה כאב•

ראש כאבי•

בעור פריחות•

 אי של סימנים אין אם גם זאת לעשות עליך
.הרעלה או נוחות

- ב השימוש בזמן לדעת עלי מה5.
?Primacorלאלרגיה קשור:

פריחה•

אסטמה התקף•

.השחת קדחת•
לעשות שכדאי דברים

:אתה אם מיד שלך לרופא התקשר

.לך ניתנת שהפרימקור בזמן טוב תרגיש אל•

 אצל גם להופיע עשויות לעיל מופיעות שאינן אחרות לוואי תופעות
.מסוימים אנשים

 שאתה מבקר שאתה רוקח או שיניים רופא, רופא לכל הזכר
Primacor.- ב משתמש

 שעשוי אחר במשהו מבחין אתה אם לרוקח או לרופא ספר
.טוב לא להרגיש לך לגרום לעשות שאסור דברים

, למילרינון אלרגי אתה אםPrimacor - ב להשתמש אין•
 המפורטים מהמרכיבים אחד לכל או דומות לתרופות

.העלון בסוף

 אנשים אצל להופיע עשויות כאן מופיעות שאינן אחרות לוואי תופעות
.מסוימים

לוואי תופעות על דיווח

במכונות שימוש או נהיגה
, חווה שאתה לוואי תופעות כל על רפואי ייעוץ שקיבלת לאחר
 הטיפוליים המוצרים למינהל לוואי תופעות על לדווח תוכל

בכתובת באינטרנט
-problems/reportingwww.tga.gov.au ו באוסטרליה/ 
/reportinghttps://nzphvc.otago.ac.nz ידי על. זילנד בניו 

 על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה, לוואי תופעות על דיווח
.זו תרופה של הבטיחות

 כלים או במכונות משתמש או נוהג שאתה לפני היזהר
.עליך משפיעPrimacor  כיצד יודע שאתה עד כלשהם

שלך לתרופה דואג

Primacor החולים בבית וניתן יאוחסן כלל בדרך.

 לפני שלך הרוקח או הרופא עם לדבר תמיד הקפד
.שלך מהתרופות אחת כל ליטול להפסיק שתחליט  במקום נמצא שהוא ודאPrimacor  את לאחסן צריך אתה אם•

.צלזיוס מעלות30  על עולה אינה הטמפרטורה בו קריר יבש

.לקרר אין•
 בתרופה כראוי לטפל כיצד בקרטון ההוראות אחר עקוב•

.שלך

המוצר פרטי7.

.רופא מרשם עם רק זמינה זו תרופה

מכיל פרימאקור מה.אליו להגיע יכולים לא צעירים ילדים שבו במקום אותו שמור

 שאלות לך יש אםPrimacor.  על הזמין המידע כל לא זה
 או הרוקח, הרופא את שאל, במשהו בטוח אינך או נוספות
.האחות

פעיל רכיב

)עיקרי מרכיב(
LactateMilrinone 1  ל"מ/ג"מ

אחרים מרכיבים

)פעילים לא מרכיבים(

גלוקוז

להזרקה מים

לקטית חומצה

הידרוקסידי נתרן

?לוואי תופעות יש האם6.
 חווה אתה אם. לוואי תופעות להיות יכולות התרופות לכל

 תופעות, זאת עם. וזמניות קלות רובן, כלשהן לוואי תופעות
.רפואי לטיפול להזדקק עשויות מסוימות לוואי

ישים לאפוטנציאליים אלרגנים
 או הרופא את שאל, בכך צורך יש ואם, שלהלן במידע עיין

.לוואי תופעות לגבי נוספות שאלות לך יש אם הרוקח
 מהמרכיבים לאחד אלרגי אתה אם זו תרופה תיקח אל

.הללו  עשויות אך, חמורה לב ספיקת אי עם האנשים לרוב מסייעת.
Primacor מסוימים אנשים אצל רצויות לא השפעות לה להיות

פרימקור נראית איך
, רציניים הם לפעמים. לוואי תופעות יש התרופות לכל
Primacor חיוורת צהובה עד צבע חסרת שקופה תמיסה היא..לא הם הזמן רוב
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.אמפולות10  מכילה קופסה
RAUST 10372 : ל"מ10 /ג"מ10  פרימאקור הזרקת

פרימקור את מפיץ מי

Road Talavera 12-24 ltd pty australia

-aventis: sanofiעל באוסטרליה מסופק 

Primacor ידי

Freecall 806 818 1800 ': מס

2113 Park, NSWMacquarie

Tower Wells & James limited zealand

new-aventis: sanofiעל זילנד בניו מסופק 

Primacor ידי

56 קאולי רחוב
אוקלנד, אלרסלי

283684 0800 : חינם טלפון מספר

2021 באפריל לאחרונה עודכן זה עלון

-ccdsv7-cmiv3-28apr21primacor

מסחרי סימן*
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