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מיקופנולט
late) oh fen' koe(mye  בתור מבוטא

:חשובה אזהרה

:מולדים למומים סיכון

 יגרום שמיקופנולט גבוה סיכון קיים. להריון להיכנס שעלולות או בהריון נשים ידי על מיקופנולט ליטול אסור
 בעיות( מולדים מומים עם להיוולד לתינוק יגרום או להריון הראשונים החודשים3  במהלך) הריון אובדן( להפלה

).בלידה שיש

 לפני שלילית הריון בדיקת לעבור עליך. להריון להיכנס עלולה את אם או בהריון את אם מיקופנולט ליטול אסור
 באמצעי להשתמש עליך. שגרתיות מעקב ובפגישות, מכן לאחר ימים10  עד8  שוב, במיקופנולט הטיפול תחילת
 לך יגיד שלך הרופא. מיקופנולט נטילת הפסקת לאחר שבועות6  ובמשך, שלך הטיפול במהלך מקובלים מניעה

 אמצעי של היעילות את להפחית עשויMycophenolate . להשתמש עליך מקובלות מניעה אמצעי של צורות אילו
 של זה סוג עם יחד שנייה מניעה באמצעי להשתמש במיוחד חשוב ולכן), הריון למניעת גלולות( פומיים מניעה
.מניעה אמצעי

 הטיפול במהלך מקובלים מניעה באמצעי להשתמש עליך, להריון להיכנס שעלולה זוג בת עם זכר אתה אם
 המנה לאחר יום90  ולפחות הטיפול במהלך זרע לתרום אין. שלך האחרונה המנה לאחר יום90  ולפחות

.האחרונה

.מחזור מפסיד אתה אם או בהריון, שלך הזוג בן או שאתה חושב אתה אם מיד שלך לרופא התקשר

 במהלך דם תתרום אל, להריון להיכנס או להיות שעלולה לנקבה להגיע עלולה שתרומתך האפשרות בגלל
.שלך האחרונה המנה לאחר שבועות6  ולפחות הטיפול

:חמורים לזיהומים סיכונים

 לעיתים ידיים שטפו. בזיהום להילחם יכולתך את להפחית ועלול הגוף של החיסונית המערכת את מחליש;
, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. זו תרופה נוטלים שאתם בזמן חולים מאנשים והימנעו קרובות
 במהלך צריבה או כאב; חריגים דימום או חבורות; שיעול או צמרמורות, גרון כאב, חום: מיד לרופא התקשר

Mycophenolate שתן מתן
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 או קיצונית עייפות, כללית חולשה; בעור מפצע ניקוז; ירפא לא או חם, אדום פצע או פצע; תכופה שתן הטלת
; השחי בבתי או במפשעה, בצוואר נפיחות או כאב''; הצטננות'' או'' שפעת'' של תסמינים; חולי תחושת
.זיהום של אחרים סימנים או; אוזניים או ראש כאב; שלפוחיות; קור פצעי; בגרון או בפה לבנים כתמים

 הסיכון את מגבירה מיקופנולט נטילת. זיהום סימני לך אין אך מסוימים בחיידקים או בווירוסים שנדבקת ייתכן
 כגון, זיהום של כלשהו סוג לך יש אם שלך לרופא ספר. לתסמינים ויגרמו יותר לחמורים יהפכו אלו שזיהומים
.לתסמינים גורם שאינו זיהום כוללC,  אוB  הפטיטיס

בגוף אחרים בחלקים ולעיתים בריאות לנפיחות הגורם מצב( סרקואידוזיס); איידס( נרכש חיסוני כשל תסמונת.

 אחד חווה אתה אם. לימפומה או); הדם לזרם מדי רבים דם תאי של ושחרור לייצור הגורם סרטן( לוקמיה);
 לשלוט יכולת חוסר או קושי; ברגליים או הגוף של אחד בצד חולשה: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים

 אחרים מה להבין או לדבר קושי; זיכרון אובדן; יציבות חוסר; בבהירות לחשוב קושי או בלבול; שלך בשרירים
 אחר מצב  או ;)HIV(מהם לך אכפת כלל שבדרך לדברים או רגילות לפעילויות דאגה או עניין חוסר או; אומרים

 לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר ,PML אנושי חיסוני כשל וירוס כגון שלך החיסונית המערכת על המשפיע
 ;PML(חמורה לנכות או למוות גורם כלל ובדרך, לרפא או למנוע, בו לטפל ניתן שלא במוח נדיר זיהום .)פעם אי

Mycophenolate פרוגרסיבי מולטיפוקל לוקואנצפלופתיה שתפתח הסיכון את להגביר  עלול

 מהתסמינים אחד חווה אתה אם שלך לרופא התקשר. עור סרטן לפתח שלך הסיכון את להפחית יעזור זה.
 של בצבע או בגודל שינוי; בעור בליטה או חדש פצע; השחי בבתי או במפשעה, בצוואר נפיחות או כאב: הבאים
 שינויים; לשני דומה שאינו הנגע של אחד חלק או אחידים לא קצוות עם) כואב( שחור או חום עור נגע; שומה
SPF  ומעלה30  של .)במשקל ירידה או; חולפת שאינה עייפות; מוסבר בלתי חום; נרפאים שאינם פצעים; בעור

 המתפתח סרטן של סוג( לימפומה כולל, סרטן של מסוימים סוגים לפתח הסיכון את להגביר  עשוי(מקדם עם
 בסרטן פעם אי סבל או סבל במשפחתך מישהו או אתה אם שלך לרופא ספר. העור וסרטן) הלימפה במערכת

 וטיפול) שמש מנורות, שיזוף מיטות( ומלאכותי אמיתי שמש לאור ממושכת או מיותרת מחשיפה הימנע. העור
Mycophenolate הגנה וקרם שמש משקפי, מגן ביגוד ולבש באור

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

]Drugs/(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך יש אם
/Drugs ]http://www.fda.govhttp://www.fda.govהתרופות מדריך את להשיג.

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

.מיקופנולט נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח
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?זו תרופה נרשמה האם היי

 הגוף של החיסונית המערכת החלשת ידי על פועל זה. אימונוסופרסיביים סוכנים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 מהגוף למנוע לעזור כדי אחרות תרופות עם משמשMycophenolate . המושתל האיבר את וידחה יתקוף לא שהוא כך

 דחיית במניעת לסייע כדי אחרות תרופות עם יחד משמש )Mycophenolate )Myfortic .כליה השתלות לדחות
 במבוגרים) האיבר את שמקבל האדם של החיסונית המערכת ידי על המושתל האיבר התקפת( מושתלים איברים
כליה השתלות שקיבלו יותר ומבוגרים חודשים3  בגיל וילדים ובמבוגרים וכבד לב השתלות שעברו

Mycophenolate )CellCept( 

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 זה. הפה דרך לנטילה) נוזל( ותרחיף) במעי התרופה את משחררת( מושהה שחרור טבלית, טבליה, כקפסולה מגיע.
 אומר שלך הרופא אם אלא, שתייה או אכילה אחרי שעתיים או לפני שעה( ריקה בטן על ביום פעמיים כלל בדרך נלקח

 עקוב. שעות-12 כ של בהפרש שלך המנות את לרווח ונסה, יום בכל שעות באותן בערך מיקופנולט קח). אחרת לך
 קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר

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

 ובקפסולה בטבליה, בתרחיף התרופה מאשר שונה בצורה בגוף נספגת(Myfortic)  מושהה בשחרור בטבלית התרופה
.(CellCept)את שקיבלת וודא, שלך המרשם את ממלא שאתה פעם בכל. בזה זה הללו המוצרים את להחליף ניתן לא 

.והרוקח הרופא עם מיד שוחח, נכונה הלא התרופה את שקיבלת חושב אתה אם. הנכון המוצר

 לפתוח אין. אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותן והקפסולות מושהה בשחרור הטבליות, הטבליות את לבלוע
.הקפסולות את

.אחרת תרופה כל עם מיקופנולט תרחיף לערבב אין

 את לשטוף, שלך העור על התרחיף את מקבל אתה אם. שלך העור על אותו להתיז או התרחיף את לשפוך לא היזהר
 נייר במגבות השתמש. רגילים במים לשטוף, שלך בעיניים התרחיף את מקבל אתה אם. וסבון במים היטב האזור

.שנשפכו הנוזלים כל את לנגב כדי רטובות

 מרגיש אתה אם גם מיקופנולט ליטול המשך. התרופה את נוטל אתה עוד כל רק איברים השתלת דחיית למנוע עוזר.
Mycophenolate שלך הרופא עם לדבר מבלי מיקופנולט ליטול תפסיק אל. טוב

זו בתרופה השימושים

 ירידה, שלשולים, לכאבים וגורם העיכול מערכת רירית את תוקף הגוף שבו מצב( קרוהן במחלת לטיפול גם משמש.
Mycophenolate למצבך זו בתרופה שימוש של האפשריים הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח). וחום במשקל

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה
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?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,מיקופנולט נטילת לפני
 אחד כל או, אחרת תרופה כלacid- ,mycophenolate, mycophenolic ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

, מיקופנולט נוזל נוטל אתה אם. נוטל שאתהacid mycophenolic  אוmycophenolate  במוצר מהמרכיבים
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. לסורביטול או לאספרטיים אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 אנטיביוטיקה; )acyclovir )Zovirax; פעיל פחם: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או נוטל

( טרימתופרים/וסולפאמתוקסאזול), ציפרו( ציפרלקס), אוגמנטין( קלבולנית וחומצה אמוקסיצילין כגון מסויימת
Cytovene, Valcyte( ;(Prevalite)( ganciclovir;  כולסטירמין); )azathioprine )Azasan, Imuran; בקטרים
 מעכבי(Probalan);  פרובנציד; )isavuconazonium )Cresemba; החיסון מערכת את המדכאות אחרות תרופות
rifampin (Protonix);  ופנטופרזול(Dexilant, Prevacid)  לנסופרזול כגון פרוטון משאבת

,Rifadin, Rimactane)ב ;(Rifamate, Rifater- telmisartan ,Micardis)ב ;valacyclovir )Valtrex( ;(Twynsta-
 ומטרונידזול) נורוקסין( נורפלוקסצין של שילוב נוטל אתה אם שלך לרופא גם ספר(Valcyte).  ולגנציקלוביר

.(Flagyl)עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות  ,mycophenolateלרופא לספר הקפד לכן 
 אתה אם שלך לרופא לספר הקפד, כן כמו. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטל שאתה התרופות כל על שלך

 או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. שלך מהתרופות אחת כל ליטול מפסיק
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח

 שעתיים אותם קח, אלומיניום או מגנזיום המכילים חומצה סותרי או), רנבלה, רנגל( סבלמר נוטל אתה אם
.מיקופנולט נטילת לאחר

 מחלות(Seegmiller Kelley- תסמונת אוNyhan Lesch- מתסמונת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
 מספר( אנמיה); והתנהגות בתנועה ובעיות פרקים כאבי, בדם מסוים חומר של גבוהות לרמות הגורמות תורשתיות

 מחלה כל או כיבים); לבנים דם תאי של מהנורמלי קטן מספר( נויטרופניה); אדומים דם תאי של מהרגיל נמוך
.כבד או כליות מחלת או; סרטן של סוג כל; העיכול מערכת או המעיים, הקיבה על המשפיעה

.מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

 של נשלט בלתי לרעד לגרום או סחרחורת, סחרחורת, מבולבל, לנמנום לך לגרום עלול שמיקופנולט לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות תפעיל או במכונית תנהג אל. בגוף חלק

 או לפני שפעת נגד חיסון לקבל עליך אם שלך הרופא את שאל. שלך הרופא עם לדבר מבלי חיסונים לך אין
.לזיהום הסיכון את להגביר עלולה מיקופנולט שנטילת מכיוון שלך הטיפול במהלך

 שעלול שלך למוח נזק למנוע כדי מיוחדת תזונה על להקפיד יש שבו תורשתי מצב(PKU,  פנילקטונוריה לך יש אם
.לפנילאלנין מקור, אספרטיים מכיל מיקופנולט שתרחיף לדעת עליך), חמורה אינטלקטואלית למוגבלות לגרום

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

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

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 עם. זאת זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח(Cellcept)  מיקופנולט תרחיף או כמוסה, טבלית נוטל אתה אם
ו שהוחמצה המנה על דלג, משעתיים פחות של במרחק נמצאת הבאה המנה אם, זאת
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.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינונים שלך הקבוע הזמנים בלוח המשך

 עם. זאת זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח(Myfortic)  מושהה שחרור עם מיקופנולט טבלית נוטל אתה אם
 ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

עצירות

נפיחות או בטן כאבי

בחילה

הקֲָאָה

ישן להישאר או להירדם קושי

במפרקים או בשרירים, בגב במיוחד, כאבים

ראֹׁש ּכאְבֵ

גזַ

העור על צריבה או עקצוץ, עקצוץ תחושת

חולשה או שרירים נוקשות

 מאלה או הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:שלך לרופא מיד התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

פתאומיים חזקים בטן כאבי, שלשול

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

נשימה קשיי

בחזה כאב

פריחה

עקִצּוץ

מהירות לב פעימות

סחְרַחֹורתֶ

התִעלַפְּות

אנרגיה חוסר

חיוור עור

חריגות חבורות או דימום

וזפתית שחורה צואה
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בצואה אדום דם

מדממת הקאה

קפה שאריות כמו שנראה קיא

בשתן דם

העיניים או העור של הצהבה

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

 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
 תרחיף להקפיא אין. במקרר גם מיקופנולט תרחיף לאחסן ניתן). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

.יום60  לאחר שימוש בו נעשה שלא מיקופנולט תרחיף כל השלך. מיקופנולט

 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.

 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

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

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

בטן כאב

בחילה
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הקֲָאָה

צרַבֶתֶ

ׁשלִׁשּול

זיהום של אחרים וסימנים שיעול, צמרמורות, גרון כאב, חום

?אחר מידע לדעת צריך

 מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם של

 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

CellCept®

®מיפורטיק

15/01/2022-  לאחרונה מתוקן

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

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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