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?זו תרופה נרשמה האם היי

 הנקראות תרופות של בקבוצה הואantifungals.  azole לזיהום הגורמות פטריות צמיחת האטת ידי על עובד זה.
. Posaconazoleמגיל וילדים מבוגרים אצל הגוף בכל להתפשט שעלולים חמורים פטרייתיים זיהומים למניעת משמש 

 בפה שמרים בזיהומי לטיפול גם משמש פוסאקונאזול תרחיף. בזיהום להילחם מוחלשת יכולת עם ומעלה שנתיים
 תרופות עם בהצלחה בהם לטפל היה ניתן שלא, ומעלה13  מגיל נוער ובני במבוגרים שמרים זיהומי כולל, ובגרון
Posaconazole אחרות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

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

 בעל כתרחיף), נוזל( מיידי בשחרור פומי כתרחיף מגיעposaconazole  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח
 בשחרור פומי וכתרחיף) קיבה חומצות ידי על התרופה פירוק למנוע כדי במעי התרופה את משחרר( מושהה שחרור
 אוכל עם כלל בדרך נלקחות מושהה שחרור עם הפה ותרחיף מושהה שחרור עם הטבליות. ּפהֶ ידי על לנטילת מושהה
 שלוש עד אחת פעם כלל בדרך נלקח מיידי בשחרור הפה תרחיף. ביום פעם מכן ולאחר הראשון ביום ביום פעמיים
 מיידי בשחרור הפה תרחיף את לקחת יכול אינך אם. הארוחה לאחר דקות20  תוך או מלאה ארוחה עם ביום פעמים

 זמן כמה יקבע שלך הרופא. אייל ר'ינג'ג כגון חומצי מוגז משקה או נוזלי תזונה תוסף עם אותו קח, מלאה ארוחה עם
Posaconazole קח. זו בתרופה להשתמש צריך אתה

.שווה באופן התרופה את לערבב כדי שימוש כל לפני הפה תרחיף את היטב לנער יש

 ייתכן. שלך המינון את למדוד כדי מיידי בשחרור פוסאקונאזול תרחיף עם שמגיעה המינון בכף תמיד השתמש
 לשטוף יש. שלך המינון את למדוד כדי ביתית בכף משתמש אתה אם תרופות של הנכונה הכמות את תקבל שלא
.אחסון ולפני שימוש כל לאחר במים היטב הכף את

 יכול אינך אם. אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותן מושהה בשחרור-posaconazole ה טבליות את לבלוע יש
.שלך לרופא ספר, בשלמותן מושהה שחרור עם הטבליות את לבלוע
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 להכין כדי לערכה המצורף הערבוב בנוזל רק השתמש, מושהה שחרור עם הפה בתרחיף משתמשים ילדך או אתה אם
 הערבוב בכוס והנוזל האבקה את לנער. מושהה בשחרור הפה התרחיף לאבקת הערבוב נוזל של ל"מ9  הוסף. אותו
 המינון את מדוד, ערבוב לאחר. גושים וללא עכורה להיראות צריכה התערובת. לערבב כדי שניות45  במשך במרץ

 לא ילדך או אתה אם. הערבוב מרגע שעה תוך האוכל עם התערובת את קח. לערכה המצורף המזרק באמצעות
.שלך לרופא התקשר, החוצה יורקת מהמנה חלק אם או המנה כל את ליטול מסוגלים

ה מוצר את רק קח. לסירוגין בו להשתמש ניתן ולא בגופך שונה בצורה התרופה את משחרר פוסאקונאזול מוצר כל
posaconazole-אמר שלך הרופא כן אם אלא, אחר פוסאקונאזול למוצר תעבור ואל שלך הרופא ידי על שנקבע 

.לך שכדאי

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך מהרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,פוסאקונאזול נטילת לפני
דיפלוקן( פלוקונאזול כגון אחרות פטרייתיות אנטי תרופות-posaconazole; ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 ווריקונזול או) קסולגל, ניזורל, אקסטינה( קטוקונזול), ספורנוקס, אונמל( איטראקונאזול), קרסמבה( איזווקונזוניום),
;(Vfend)של רשימה שלך מהרוקח בקש. פוסאקונאזול במוצרי מהמרכיבים אחד כל או; אחרת תרופה כל; סימטיקון 
.המרכיבים

 ארגוט מסוג תרופות), בקאדואט, ליפיטור( אטורבסטטין: הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
( מסילטים ארגולואיד), מיגרנלDHE, (45  דיהידרו-ארגוטמין, קברגולין), פרלודל, ציקלוסט( ברומוקריפטין כמו

(Methergine);  ומתילרגונוביןMigergot), - ב-Cafergot, ב, ארגומאר(. ארגוטמין, ארגונובין), הידרגין
lovastatin ,Altoprev)ב ;pimozide )Orap( ;(Advicor-כינידין )ב, זוקור( סימבסטטין); בנואדקסטה ,Simcor-ב

;(Vytorin-או .sirolimus )Rapamune( אחת נוטל אתה אם פוסאקונאזול לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא 
.הללו מהתרופות יותר או

לקחת מתכוון או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר

 חוסמי); האלציון( וטריאזולם מידאזולם), ואליום( דיאזפאם), קסנקס( אלפרזולם כגון בנזודיאזפינים: מהבאים אחד כל להזכיר הקפד.
), )CR, Procardia אחרים(diltiazem ,Cardizem, Cartia, Tiazac  כגון סידן תעלות

felodipine, nicardipine )Cardene(, nifedipine )Adalat, Afeditabו verapamil- ,Calan, Covera, Verelan)ואחרים ;(
 אריתרומיצין); באטריפלה, סוסטיבה(efavirenz ); לנוקסין( דיגוקסין(Gengraf, Neoral, Sandimmune);  ציקלוספורין

,EES, ERYC, Erythrocin)אחרים ;fosamprenavir )Lexiva( ,(גליפיזיד  ;(Glucotrol)פניטואין )פניטק, דילנטין

rifabutin )Mycobutin(; ritonavir )Norvir( ;(עם נלקח  atazanavir )Reyataz(; tacrolimus XR) ,Astagraf, Envarsusפרוגרף ;(
 נוטל אתה אם שלך לרופא גם ספר, פוסאקונאזול של הפה תרחיף את נוטל אתה אם). קיט מארקיבו( ווינקריסטין; וינבלסטין
 גם עשויות אחרות רבות תרופות )metoclopramide )Reglan. אוVimovo( ,(Tagamet) ,esomeprazole )Nexium, in  סימטידין

 ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, פוסאקונאזול עם אינטראקציה לקיים הן
 לרופא לספר הקפידו אז. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו
 או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על

 ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו אז. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו

 לפירוק הדרוש החלבון את חסר לגוף שבו תורשתי מצב( לפרוקטוז סבילות אי לך יש אם שלך לרופא ספר
]),סורביטול כגון מסוימים בממתיקים שנמצא פירות סוכר[ פרוקטוז
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 סבילות אי לך יש אם פוסאקונאזול של מושהה שחרור עם פומי תרחיף ליטול לא לך יגיד כנראה שלך הרופא
.לפרוקטוז

 לקצב לגרום שעלולה נדירה לב בעיית( ממושךQT  מרווח; סדיר לא או איטי דופק לך היה או לך יש אם לרופא ספר
 או; בדם אשלגן או מגנזיום, סידן של נמוכות רמות; הדם במחזור בעיות); פתאומי מוות או התעלפות, סדיר לא לב

.כבד מחלת או, כליות

פוסאקונאזול נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר,

 תרחיף פוסאקונאזול לוקח שאתה בזמן אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש לגבי שלך הרופא את שאל
-posaconazole.מ הלוואי תופעות את להחמיר יכול אלכוהול. מושהה בשחרור פומי

?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

. זאת זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח, מושהה בשחרור או מיידי בשחרור הפה תרחיף את נוטל אתה אם
 אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם

.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול

 זה אם, זאת עם. זאת זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח, מושהה בשחרור הטבליות את נוטל אתה אם
 אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, שלך הבאה מהמנה שעות12  בתוך
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

חום

ראֹׁש ּכאְבֵ

רעד או צמרמורת

סחְרַחֹורתֶ

חּולׁשהָ

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים של נפיחות

ׁשלִׁשּול

הקֲָאָה

בטן כאב

עצירות

צרַבֶתֶ

פריחה
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עקִצּוץ

שרירים או גב כאבי

הגרון או הפה, השפתיים על פצעים

ישן להישאר או להירדם קושי

מוגברת הזעה

מהאף דימומים

להְׁשִתְעַלֵ

גרון כאב

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד לרופא התקשר, מיוחדים זהירות אמצעי בסעיף המפורטים
חריגים דימום או חבורות

קיצונית עייפות

אנרגיה חוסר

תיאבון אובדן

בחילה

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

העיניים או העור של הצהבה

שפעת דמויי תסמינים

כהה שתן

חיוורת צואה

סדיר לא או דופק, מהיר דופק

פתאומי הכרה אובדן

נשימה קוצר

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

?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
.מיידי בשחרור הפה תרחיף את להקפיא אין). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

בטיחות מכסי תמיד נעל, מהרעלה צעירים ילדים על להגן כדי.
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.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את למקם ומיד
http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך
 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (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

?אחר מידע לדעת צריך

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

 של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך לרופא התקשר, פוסאקונאזול ליטול שסיימת לאחר זיהום של תסמינים לך יש עדיין אם. שלך המרשם

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

®נוקספיל

PowderMixNoxafil®

15/08/2021-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

/a607036.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov5/6

http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


,14/4/2216:08MedlinePlusשל תרופות על מידעPosaconazole: 

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

