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?זו תרופה נרשמה האם היי

 בגרימת המעורבים אנזימים של פעולתם חסימת ידי על פועל זה. קינאז מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 ידועהILD  קטלנית היא קרובות שלעתים בריאות צלקות יש שבה מחלה: לסקלרודרמה הקשורהNintedanib .)  פיברוזיס

 אינטרסטיציאלית ריאות מחלת עם אנשים אצל הריאות בתפקוד הירידה קצב להאטת גם  משמשILD; )SSc-בשם גם
 גם משמש  הוא ;ILD(הריאות של מוגברת צלקות יש שבה מתמשכת מחלהNintedanib .) מערכתית לטרשת הקשורה

  משמש ;IPF(ידועה לא סיבה עם הריאות של צלקות .)כרוניות אינטרסטיציאליות ריאות מחלות של מסוימים בסוגים לטיפול
Nintedanib אידיופתי ריאתי בפיברוזיס לטיפול

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 נינטדניב כמוסות קח). ביום פעמיים( שעות12  כל אוכל עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כקפסולה מגיע נינטדניב
 להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעות באותן בערך

 יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק נינטדניב קח. מבין שאינך חלק כל
.שלך הרופא שרשם ממה

.אותם לכתוש או ללעוס אין; נוזל עם בשלמותן הקפסולות את לבלוע

מסוימות חמורות לוואי תופעות חווה אתה אם הטיפול את להפסיק או המינון את להפחית יצטרך שלך שהרופא ייתכן

.הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר הקפד.

.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

,נינטדניב נטילת לפני
 שאל. נינטדניב בקפסולות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לנינטדניב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה לקבלת היצרן של המטופל פרטי את בדוק או שלך הרוקח את
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. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 ותרופות אספירין); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון'') דם מדללי('' קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד
 ונפרוקסן) אחרים, מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDS)  אחרות סטרואידיות לא דלקת נוגדות

;carbamazepine )Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril( ;(Aleve, Anaprox, Naprelan)אריתרומיצין 
-Tab, Eryc) ;(EES, Eryכגון הפה דרך סטרואידים; משלשלים; קטוקונאזול

dexamethasone )Decadron, Dexpak(, methylprednisolone )Medrol( פניטואין; ופרדניזון )פניטק, דילנטין ;(
.צואה מרככי או); בריפאטר, בריפאמט(rifampin ,Rifadin, Rimactane (Esbriet);  פירפנידון

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

 במחלת פעם אי סבלת או לך יש אם, דימום בעיית פעם אי הייתה במשפחתך למישהו או לך אם שלך לרופא ספר
 או), דלקתיות להיות שעלולות הגס המעי בדופן קטנות שקיות; דיברטיקוליטיס( דיברטיקוליטיס מחלת, לב או כבד

.בטן ניתוח לאחרונה עברת ואם, דם קרישי

 עד נינטדניב ליטול להתחיל אין. להריון להיכנס עלולה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 לתינוק להזיק עלולה התרופה; נינטדניב נוטל שאתה בזמן להריון להיכנס אסור. בהריון שאינך הראתה הריון שבדיקת

, מדבקות, הריון למניעת גלולות( הורמונליים מניעה אמצעי של היעילות את להפחית עשויNintedanib . נולד שטרם
 למניעת חסימה בשיטת גם להשתמש עליך. בלבד מניעה כאמצעי בהם להשתמש אין לכן), זריקות או שתלים, טבעות

 בהן הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח). סרעפת או קונדום כגון לרחם זרע כניסת שחוסם מכשיר( הריון
 נטילת בזמן להריון נכנסת אם. נינטדניב של האחרונה המנה לאחר חודשים3  ולפחות הטיפול במהלך להשתמש תוכל

,נינטדניב

.מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

 להפסיק עליך. זו תרופה של היעילות את להפחית עשוי סיגריות עישון. טבק במוצרי משתמש אתה אם שלך לרופא ספר
.הטיפול במהלך מעישון ולהימנע נינטדניב ליטול שתתחיל לפני לעשן

?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

 כדי כפולה מנה ליטול אין. שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשיך שהוחמצה המנה על דלג, נינטדניב של למנה מתגעגע אתה אם
.שהוחמצה מנה על לפצות

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

בחילה

הקֲָאָה

מופחת תיאבון

במשקל ירידה
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 התקשר, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא

ׁשלִׁשּול

קיצונית עייפות

חריגות חבורות או דימום

אנרגיה חוסר

תיאבון אובדן

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

העיניים או העור של הצהבה

).תה בצבע( חום או כהה שתן

בחזה כאב

בלסת או בצוואר, בגב, בזרועות כאב

נשימה קוצר

הגוף של אחד בצד חולשה או תחושה חוסר

בדיבור קושי

ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ

נרפאים שלא פצעים

בצואה דם או צמרמורות, חום, הקאות, בחילות, הבטן באזור נפיחות או כאב

פריחה

עקִצּוץ

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

 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
).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
בטיחות מכסי תמיד נעל, מהרעלה צעירים ילדים על להגן
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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[

. 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

?אחר מידע לדעת צריך

 שלך הטיפול ובמהלך לפני מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לנינטדניב שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי

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

 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

®אופב

15/05/2020-  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
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