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Nivolumab הזרקת
mab) ue vol'(nye  כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

:משמשתNivolumab  הזרקת

 שהתפשט) עור סרטן של סוג( מלנומה של מסוימים בסוגים לטיפול )ipilimumab )Yervoy עם בשילוב או לבד
,בניתוח להסירו ניתן שלא או בגוף אחרים לחלקים

,שנפגעו לימפה ובלוטות רקמה וכל להסרתה ניתוח לאחר מלנומה של מסוים סוג של חזרה ולמנוע לטפל

; קטנים לא תאים של ריאות סרטן( ריאות סרטן של מסוים בסוג לטיפול )ipilimumab )Yervoy עם בשילוב
(NSCLCבגוף אחרים לחלקים שהתפשט,

 לחלקים התפשט או שחזרNSCLC  של מסוים בסוג לטיפול פלטינה וכימותרפיה(Yervoy)  איפילימומאב עם בשילוב
,בגוף אחרים

 בתרופות טיפול לאחר או במהלך והחמיר בגוף אחרים לחלקים שהתפשטNSCLC  של מסוים בסוג לטיפול לבד
,פלטינה כימותרפיות

 טיפול לאחר שהחמיר) הכליות בתאי שמתחיל סרטן של סוג(RCC,  כליה תאי של מתקדמת בקרצינומה לטיפול
,אחרות כימותרפיות בתרופות

-RCC ב לטיפול )Cabometryx, Cometriq( cabozantinib עם או )ipilimumab )Yervoy עם בשילוב
,אחרות כימותרפיות בתרופות טופלו שלא באנשים מתקדם

 הליך( עצמיים גזע תאי להשתלת הגיבו לא או שהחמירו במבוגרים) קין'הודג מחלת( קין'הודג של בלימפומה לטיפול
 ודוטין וברנטוקסימאב) הקרנות או/ו כימותרפי טיפול לאחר לגוף מוחזרים ואז מהגוף מוסרים מסוימים דם תאי שבו

,גזע תאי השתלת כולל אחרים טיפולים שלושה לפחות או(Adcetris)  טיפול

 או במהלך החמיר או בגוף אחרים לחלקים שהתפשט או הזמן כל שחוזר וצוואר ראש סרטן של מסוים בסוג לטפל
,אחרות כימותרפיות בתרופות טיפול לאחר

 לחלקים שהתפשט) השתן דרכי של אחרים וחלקים השתן   שלפוחית רירית של סרטן(urothelial  בסרטן לטיפול
 להסרת ניתוח לאחר גם משמש הוא, אחרות כימותרפיות בתרופות טיפול לאחר או במהלך והחמיר הגוף של אחרים

urothelialיחזור שהסרטן הסיכון את להפחית כדי, סרטן.

 וילדים במבוגרים) הגס במעי שמתחיל סרטן( הגס המעי סרטן של מסוים בסוג לטיפול איפילימומאב עם בשילוב או לבד
,תרופות אחרת בכימותרפיה טיפול לאחר והחמרה בגוף אחרים לחלקים שהתפשט ומעלה12  מגיל
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 בסורפניב בעבר שטופלו באנשים) כבד סרטן של סוג(HCC;  הכבד בסרטן לטיפול איפילימומאב עם בשילוב
,(Nexafar)

 החמיר, בגוף אחרים לחלקים שהתפשט) לקיבה הגרון את המחבר הצינור סרטן( הוושט סרטן של מסוים בסוג לטיפול
 פלואוראורציל עם בשילוב גם לשמש יכול זה. בניתוח לטפל ניתן שלא או, אחרות כימותרפיות בתרופות טיפול לאחר

 ושוב שוב שחוזר הוושט סרטן של אחר בסוג לטיפול(cisplatin, carboplatin)  פלטינה המכילות כימותרפיות ותרופות
,בגוף אחרים לחלקים התפשט או

 של מסוימים בסוגים לטיפול) קרבופלטין, ציספלטין( פלטינה המכילות כימותרפיות ותרופות פלואוראורציל עם בשילוב
 שהתפשט) הוושט את פוגשת הקיבה שבו באזור הממוקם סרטן( גסטרו-וושטי צומת סרטן או) הקיבה סרטן( קיבה סרטן
,בגוף אחרים חלקים אל

 של הפנימי הציפוי על המשפיע סרטן של סוג( ממאירה פלאורלית במזותליומה לטיפול איפילימומאב עם ובשילוב
.בניתוח להסירו ניתן שלא במבוגרים) החזה וחלל הריאות

 את לעצור או להאט שלך החיסון למערכת סיוע ידי על עובד זה. שבטיים חד נוגדנים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
Nivolumab סרטניים תאים של הצמיחה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

Nivolumab רפואי במתקן או חולים בבית אחות או רופא ידי על דקות30  במשך לווריד להזרקה כנוזל מגיע.

 סרטן, קין'הודג של לימפומה(NSCLC),  קטנים לא תאים של ריאות סרטן, במלנומה לטיפול לבדו ניתן ניבולומאב כאשר
4  או לשבועיים אחת כלל בדרך ניתנת היא, הוושט סרטן או הגס המעי סרטן, מתקדםRCC , אורותל סרטן, צוואר ראש

.טיפול לקבל לך ממליץ שלך הרופא עוד כל שלך במינון תלוי. שבועות

 היאRCC,  או הגס המעי סרטן, כבדית קרצינומה, במלנומה לטיפול איפילימומאב עם בשילוב ניתן ניבולומאב כאשר
 ארבעה או לשבועיים אחת לבד מכן ולאחר, איפילימומאב עם מנות4  למשך שבועות לשלושה אחת כלל בדרך ניתנת

.טיפול לקבל לך ממליץ שלך הרופא עוד כל. כ למשך שלך במינון תלוי, שבועות

 הרופא עוד כל בשבועיים פעם כלל בדרך ניתן הוא-NSCLC, ב לטיפול איפילימומאב עם בשילוב ניתן ניבולומאב כאשר
.טיפול לקבל לך ממליץ

ל אחת כלל בדרך ניתנת היא, ממאירה פלאורלית במזותליומה לטיפול איפילימומאב עם בשילוב ניתן ניבולומאב כאשר
.טיפול לקבל לך ממליץ הרופא עוד כל שבועות-3

-3 ל אחת כלל בדרך ניתן הוא-NSCLC, ב לטיפול ופלטינום איפילימומאב כימותרפיה עם בשילוב ניתן ניבולומאב כאשר
.טיפול לקבל לך ממליץ הרופא עוד כל שבועות

4  או לשבועיים אחת כלל בדרך ניתן הוא, מתקדם-RCC ב לטיפול קבוזנטיניב עם בשילוב ניתן ניבולומאב כאשר
.טיפול לקבל לך ממליץ הרופא עוד כל, שלך למינון בהתאם שבועות

 סרטן, קיבה בסרטן לטיפול פלטינה המכילות כימותרפיות ותרופות פלואוראורציל עם בשילוב ניתן ניבולומאב כאשר
כלל בדרך זה, הוושט סרטן או גסטרו-וושטי צומת
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.טיפול לקבל לך ממליץ שלך הרופא עוד כל שלך למינון בהתאם שבועות3  או לשבועיים אחת ניתן

 את מקבל שאתה בזמן מקרוב אחריך יעקוב אחות או רופא. עירוי במהלך חיים מסכנות או חמורות לתגובות לגרום עלול.
 חווה אתה אם מיד לאחות או לרופא ספר. לתרופה רצינית תגובה לך שאין בטוח להיות כדי העירוי לאחר קצר וזמן העירוי
סחרחורת, נשימה קשיי, סומק, פריחה, גירוד, רעד או צמרמורות: העירוי במהלך להופיע שעלולים הבאים מהתסמינים אחד

Nivolumab עילפון ותחושת חום,

 בתרופות בך לטפל או, ניבולומאב בהזרקת הטיפול את להפסיק או, אותו לדחות, שלך העירוי את להאט עשוי שלך הרופא
 במהלך מרגיש אתה איך על שלך הרופא עם שוחח. חווה שאתה הלוואי תופעות ולכל לתרופה לתגובתך בהתאם נוספות
.הטיפול

. ניבולומאב בהזרקת טיפול תתחיל כאשר) תרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יתנו שלך הרוקח או הרופא
.כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,ניבולומאב הזרקת קבלת לפני
 שאל. ניבולומאב בהזרקת מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לניבולומאב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. לקחת מתכוון
.לוואי תופעות

 מחלה פעם אי עברת או לך יש אם שלך לרופא גם ספר. איברים השתלת עברת פעם אי אם שלך לרופא ספר
 החיסונית המערכת שבו מצב( קרוהן מחלת כגון) בגוף בריא חלק תוקפת החיסונית המערכת שבו מצב( אוטואימונית

 לנפיחות הגורם מצב( כיבית קוליטיס), וחום במשקל ירידה, שלשולים, לכאב וגורמת העיכול מערכת רירית את תוקפת
, רבים ואיברים רקמות תוקפת החיסון מערכת שבו מצב( זאבת או), הטבעת ופי] הגס המעי[ הגס המעי ברירית ולפצעים

.כבד או כליות, התריס בלוטת מחלת או; נשימה בעיות או ריאות מחלת של סוג כל); וכליות דם, מפרקים, העור כולל

 לא את. ניבולומאב שתקבל לפני הריון בדיקת לעבור תצטרך. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 הריון למנוע כדי יעילים מניעה באמצעי להשתמש עליך. ניבולומאב זריקת מקבלת שאת בזמן להריון להיכנס צריכה
 למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח. הסופית המנה לאחר חודשים5  ולפחות ניבולומאב בהזרקת הטיפול במהלך
Nivolumab  הזרקת. מיד לרופא התקשרי, ניבולומאב זריקת קבלת בזמן להריון נכנסת את אם. עבורך שיעבדו הריון
.לעובר להזיק עלולה

 חודשים5  ובמשך ניבולומאב הזרקת קבלת בזמן להניק אין. להניק מתכננת או מניקה את אם שלך לרופא ספר
.הסופית המנה לאחר

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם
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.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.האפשרי בהקדם לרופא התקשר, ניבולומאב זריקת לקבלת תור החמצת אם

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

עצמות או לסת, גב, מפרקים כאבי

חולשה או שרירים כאבי

קשקשי, סדוק, יבש עור

הרגליים בכפות או הידיים בכפות כאב או נפיחות, אדמומיות

בפה פצעים

בפה או בעיניים יובש

הטעם בחוש שינוי

, כיצד בסעיף המפורטים מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא ספר

נשימה קוצר

מחמיר או חדש שיעול

דם להשתעל

בחזה כאב

ׁשלִׁשּול

הבטן באזור רגישות או כאב

דם מכילה או דביקה, זפתית, שחורה צואה

חולשה או עייפות

קר מרגיש

צרידות או הקול העמקת

מהיר דופק

מוגברת הזעה

)ירידה או עלייה( במשקל שינויים

)שכחה או עצבנות, המיני בחשק ירידה( בהתנהגות או הרוח במצב שינויים

ברגליים או בידיים תחושה חוסר או עקצוץ, צריבה, כאב

ייעלמו שלא או חריגים שהם כאלה כולל, ראש כאבי
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ּבלִּבּול

חום

שיער איבוד

שלך העור על שלפוחיות או כוורות, פריחה, גירוד

עצירות

בחילה

הקֲָאָה

נּומהָ

עילפון או סחרחורת

 או באנרגיה ירידה, תיאבון אובדן, מהרגיל רבה בקלות חבורות או דימום, כהה שתן, העיניים או העור של הצהבה
הקיבה אזור של ימין בצד כאב

מוגבר צמא

שתן במתן עלייה או ירידה

הקרסוליים או הרגליים, הרגליים, הידיים, הפנים של נפיחות

בשתן דם

לאור רגישות כולל, בראייה שינויים

פירותי ריח בעלת נשימה

המין איברי באזור או בגרון, באף, בפה כואבים פצעים

 קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהNivolumab  הזרקת
.התרופה

 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

?אחר מידע לדעת צריך

 הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
 אם לראות כדי בטיפול שתתחיל לפני מעבדה בדיקת יזמין שלך הרופא, מסוימים מצבים עבור. ניבולומאב להזרקת שלך
.ניבולומאב עם שלך בסרטן לטפל ניתן

 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
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MedlinePlus תרופות על מידעNivolumab:  הזרקת14/4/2215:05,

®אופדיבו

15/09/2021-  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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