
a608002.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov/: זה דף של האתר כתובת

נילוטיניב
nib) ti loe'(nye - כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 או דופק, מהיר: מיד לרופא והתקשר נילוטיניב ליטול הפסק, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. ותיאורידזין.
 או. התקפים או; ההכרה אובדן; התִעלַפְּות; סדיר לא דופק או. התקפים או; ההכרה אובדן; התִעלַפְּות; סדיר לא דופק
); בנואדקסטה(  כינידיןBetapace, Betapace( ,AF אחרים ;)התקפים או; ההכרה אובדן; התִעלַפְּות; סדיר לא דופק

מוקסיפלוקסצין); מתאדוז, דולופין( מתדון ;nefazodone ; פימוזיד ;procainamide ;)Orap(סוטלול

-saquinavir )Invirase(; haloperidol )Haldol(; בקאלטרה ,)ו

)Crixivan(, nelfinavir )Viracept(, ritonavir )Norvir, אינדינביר כגון) איידס( הנרכש החיסוני הכשל תסמונת  או

)HIV( האנושי החיסוני הכשל וירוס עבור מסוימות  תרופות)EES, Eryc, PCE(; אריתרומיצין 

; disopyramide )Norpace(; קלריתרמיצין)Plaquenil(; כלורוקין  voriconazole )Vfend(; או

ketoconazole, itraconazole )Sporanox, Tolsura(, או אשלגן של נמוכות רמות פעם אי לך היו או לך יש אם או 
 אנטי); פאסרון, נקסטרון( אמיודרון נוטל אתה אם ולרוקח לרופא ספר. כבד מחלת או, סדיר לא דופק. , בדם מגנזיום

 אם שלך לרופא ספרQT   ארוכה(מהארכת לסבול יותר גבוה סיכוי יש לאדם שבו תורשתי מצב )QT כגון פטרייתיים
, הכרה אובדן, להתעלפות להוביל שעלול סדיר לא לב קצב .)מתסמונת סבלת או סבל משפחתך מבני מישהו או אתה

Nilotinib להארכת לגרום עלולה( QT פתאומי מוות או התקפים

.התרופה נטילת לאחר אחת שעה ובמשך נילוטיניב נטילת לפני לפחות שעתיים במשך מזון לאכול אין

 דם בדיקות כגון, מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
 כדי שלך הטיפול ובמהלך לפני) הלב של החשמלית הפעילות את המתעדות בדיקות(EKG,  ואלקטרוקרדיוגרמות

.נילוטיניב לקחת לך שבטוח לוודא

 בנילוטיניב טיפול תתחיל כאשר) תרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 שאלות לך 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

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

.נילוטיניב בנטילת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח
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?זו תרופה נרשמה האם היי

 סרטניים לתאים שמאותת החריג החלבון פעולת חסימת ידי על פועל זה. קינאז מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 היה ניתן שלא ומעלה שנה מגיל בילדיםNilotinib . הסרטניים התאים התפשטות את להאט או לעצור עוזר זה. להתרבות

 תופעות בגלל אלה תרופות לקחת יכולים שאינם או קינאז טירוזין מעכבי של אחרים טיפולים עם בהצלחה במחלתם לטפל
 תופעות בגלל אימטיניב לקחת יכולים שאינם מבוגרים אוNilotinib . של מסוימים בסוגים לטיפול גם משמשCML  לוואי
 אצל זה מצב מצאו שלאחרונהCML  עם בהצלחה במחלתם לטפל היה ניתן שלא מבוגרים אצל )imatinib )Gleevec לוואי

 ;CML(הלבנים הדם תאי של סרטן של סוג )של מסוימים בסוגים לטיפול גם משמש הוא. ומעלה שנה מגיל וילדים מבוגרים
Nilotinib כרונית מיאלואידית לוקמיה של מסוימים בסוגים לטיפול  משמש

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

. יום בכל שעות באותן בערך נילוטיניב קח. כלשהו מזון אכילת לאחר אחת שעה או לפני שעתיים לפחות, ריקה בטן על.
 מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. שעות-12 כ של בהפרש שלך המנות את לרווח נסה

 לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק נילוטיניב קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או
 ללא כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כקפסולה מגיעNilotinib  שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו
Nilotinib ליטול יש. ביום פעמיים אוכל

 הכמוסות את לבלוע מצליחים אינכם אם. אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; מים כוס עם בשלמותן הכמוסות את לבלוע
 אין.) דקות15  בתוך( מיד התערובת את לבלוע יש. תפוחים רסק של אחת בכפית הקפסולה תכולת את ערבבו, בשלמותן

.עתידי לשימוש התערובת את לאחסן

 עבורך התרופה של היעילות למידת בהתאם הטיפול את להפסיק או הנילוטיניב מינון את להפחית עשוי שלך הרופא
 מבלי נילוטיניב ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם נילוטיניב ליטול המשך. כלשהן לוואי תופעות חווה אתה ואם

.שלך הרופא עם לדבר

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,נילוטיניב נטילת לפני
nilotinib.  בכמוסות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל-nilotinib, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל

 הקפד. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 להורדת מסוימות תרופות: הבאות מהאפשרויות אחת וכל חשובה אזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר

וXL(, lovastatin )Altoprev( ,(Caduet- ,fluvastatin )Lescol ב(atorvastatin ,Lipitor  כולל) סטטינים( כולסטרול

, Simvastatin )Flolipid( -כגון פרוטון משאבת מעכבי); בוויטורין, זוקור

,esomeprazole )Nexium(, Lansoprazole )Prevacid( אומפרזול  pantoprazole )Protonix( ,(Prilosec)ו

;rabeprazole )AcipHex(-וריפמפין  .(Rifadin)או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן
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nilotinib,  עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בזהירות אחריך לעקוב
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא לספר הקפד לכן

 קח, סימטיקון או) אחרים(Maalox, Mylanta, Tums,  אלומיניום, מגנזיום המכילים חומצה סותרי נוטל אתה אם
.נילוטיניב נטילת לאחר שעתיים לפחות או לפני שעתיים חומצה הסותרי את

ב(Pepcid,  פמוטידין(Tagamet),  סימטידין כגון כיבים או צרבת, עיכול בהפרעות לטיפול תרופה נוטל אתה אם

Nizatidine )Axid( ,(Duexis-או ,ranitidine )Zantac( לאחר שעות2  לפחות או לפני שעות10  לפחות זה את קח 
.נילוטיניב נטילת

.ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

 אם שלך לרופא ספר, כן כמו). מלאה קיבה כריתת( הקיבה כל להסרת ניתוח או מוחי שבץ עברת אם שלך לרופא ספר
 דלקת, כבד בעיות, דימום בעיות, כלשהן לב בעיות, שלך לרגליים הדם בזרימת ירידה פעם אי לך הייתה או לך יש

 לעכל עליך שמקשה מצב כל או), לעיכול המסייעים חומרים שמייצרת מאחורי בלוטה, הלבלב של נפיחות( הלבלב
.אחרים סוכרים או) חלב סוכר( לקטוז

 עליך. נילוטיניב נוטל שאתה בזמן להריון להיכנס אסור. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
. הסופית המנה לאחר ימים14  ובמשך בנילוטיניב הטיפול במהלך הריון למנוע כדי יעיל מניעה באמצעי להשתמש

 בזמן להריון נכנסת את אם. שלך הטיפול במהלך להשתמש תוכל בהן הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח
.לעובר להזיק עלולNilotinib . מיד לרופא התקשרי, נילוטיניב נטילת

.שלך האחרונה המנה לאחר ימים14  ובמשך נילוטיניב נוטל שאתה בזמן להניק אסור. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

.נילוטיניב נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות תמצית המכיל תוסף כל ליטול או אשכוליות מיץ לשתות, אשכוליות לאכול אין

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

פריחה

עקִצּוץ

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

עצירות
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צרַבֶתֶ

גזַ

תיאבון אובדן

ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ

עייפות

ישן להישאר או להירדם קושי

לילה זיעת

שרירים התכווצות

שרירים או גפיים, מפרקים, עצם, גב כאבי

שיער איבוד

אדמומי או יבש עור

ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

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

חריגות חבורות או דימום

בשתן דם

וזפתית שחורה או מדממת צואה

בראייה שינויים או בלבול, פתאומי ראש כאב

חריגים חולשה או עייפות

בחזה נוחות אי או כאב

דיבור או הליכה בעיות

תחְּוׁשהָ חֹוסרֶ

הרגל עור בצבע שינוי

ברגליים קור תחושת או כאב

והקאות בחילות עם בטן כאבי

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

חיוור עור

נשימה קוצר

במשקל עלייה

פנים או רגליים, קרסוליים, ידיים של נפיחות

הימנית העליונה הבטן באזור נוחות אי או כאב

והעיניים העור של הצהבה
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כהה שתן

מהרגיל פחות שתן מתן

. נילוטיניב נוטל שילדך בזמן ילדך בגדילת בקפידה יצפה ילדך של הרופא. יותר לאט לגדול לילדים לגרום עלול.
Nilotinib לילדך זו תרופה במתן הסיכונים על ילדך של הרופא עם שוחח

Nilotinib 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
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 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

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

זיהום של אחרים סימנים או צמרמורות, גרון כאב, חום

הקֲָאָה

נּומהָ

?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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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


,14/4/2215:54MedlinePlusשל תרופות על מידעNilotinib: 

 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

®טסינה

15/12/2021-  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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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

