
a617026.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov/: זה דף של האתר כתובת

Ocrelizumab הזרקת
mab ue liz'(re " בסדר( בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 מחלה(MS;  נפוצה טרשת של שונות צורות עם במבוגרים לטיפול משמשתOcrelizumab  הזרקת
 אובדן, תחושה חוסר, חולשה לחוות עלולים ואנשים כראוי פועלים אינם העצבים שבה

:לרְּבַֹות) השתן   בשלפוחית ושליטה דיבור, בראייה ובעיות בשרירים קואורדינציה

,נפוצה טרשת של) הזמן עם בהדרגה מחמירים התסמינים( ראשוניות-פרוגרסיביות צורות

),שעות24  לפחות שנמשכים עצביים סימפטומים של אפיזודות(CIS;  קלינית מבודדת תסמונת

או), לעת מעת מתלקחים התסמינים שבו מחלה מהלך( הפוגה-הפוגה צורות

).יותר קרובות לעתים מתרחשות הישנות שבו מחלה מהלך( משניות פרוגרסיביות צורות

 נזק מלגרום החיסון מערכת של מסוימים תאים עצירת ידי על עובד זה. שבטיים חד נוגדנים הנקראות תרופות בקבוצת.
Ocrelizumab

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 פעם כלל בדרך ניתנת היא. אחות או רופא ידי על) לווריד( לווריד להזרקה) נוזל( כתמיסה מגיעהOcrelizumab  הזרקת
.חודשים-6 ב פעם עירוי ניתנות מכן ולאחר2),  ובשבוע0  בשבוע( הראשונות המנות בשתי בשבועיים

 תרופות לך שיתנו ייתכן. העירוי קבלת לאחר יום ועד עירוי במהלך חמורות לתגובות לגרום עלולהOcrelizumab  הזרקת
 ולפחות העירוי קבלת בזמן מקרוב אחריך יעקוב אחות או רופא. לאוקרליזומאב תגובות במניעת לסייע או לטיפול אחרות
 או זמנית להפסיק עשוי שלך הרופא. לתרופה מסוימות לוואי תופעות של במקרה טיפול לספק כדי מכן לאחר אחת שעה

 נתקל אתה אם לאחות או לרופא ספר. מסוימות לוואי תופעות חווה אתה אם, המינון את להפחית או הטיפול את לצמיתות
 קשיי; ההזרקה באתר אדמומיות; כוורות; עקִצּוץ; פריחה: העירוי לאחר שעות24  תוך או במהלך הבאים מהדברים באחד
הפנים של נפיחות; נשימה קוצר; גרון או פה כאבי; בגרון גירוי; עילפון תחושת; פריחה; צפצופים; להְׁשִתְעַלֵ; בליעה או נשימה

. דופק דופק או; בחילה; סחְרַחֹורתֶ; ראֹׁש ּכאְבֵ; עייפות; עייפות; חום; ׁשטְִיפהָ; שפתיים או, הלשון, הגרון, הפה, העיניים,
 הרופא משרד את שעזבת לאחר הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיידי רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר

.שלך הרפואי המתקן או
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 כמה עד לראות כדי בקפידה בך יצפה שלך הרופא. אותם מרפא אינו אך נפוצה טרשת תסמיני על בשליטה לסייע עשוי.
Ocrelizumab הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר חשוב. בשבילך עובד אוקרליזומאב

 בהזרקת טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
ocrelizumabלך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל 

ucm085729.htm)/DrugSafety/(FDA)  והתרופות המזון מינהל של האינטרנט באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות
/Drugs (http://www.fda.govהתרופות מדריך את לקבל כדי היצרן באתר או.

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

ocrelizumab, זריקת קבלת לפני
אוקרליזומאב בהזרקת מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לאוקרליזומאב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש.

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
דקסמתזון כולל קורטיקוסטרואידים: כגון שלך החיסונית המערכת את המדכאות תרופות להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

 ציקלוספורין); ראיוס( ופרדניזון) מדרול( מתילפרדניזולון,
;daclizumab )Zinbryta(; fingolimod )Gilenya( ;(Gengraf, Neoral, Sandimmune)מיטוקסנטרון ; natalizumab

 את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן(Aubagio).  טריפלונומיד או); )tacrolimus )Astagraf, Prograf; טיסברי(
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים

 חמור לנזק לגרום ועלול הכבד את שמדביק וירוס(B ;HBV  הפטיטיס פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
.אוקרליזומאב לקבל לא לך יגיד כנראה שלך הרופא). הכבד לסרטן או לכבד

ocrelizumab. בהזרקת הטיפול את שתתחיל לפני זיהום של כלשהו סוג לך יש אם שלך לרופא ספר

 הטיפול במהלך יעיל מניעה באמצעי השתמש. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 לרופא התקשרocrelizumab,  קבלת בזמן להריון נכנסת אם. הסופית המנה לאחר חודשים6  ובמשך באוקרליזומאב

 לידת לאחר כך על תינוקך של הרופא עם לדבר הקפד, שלך ההיריון במהלךocrelizumab  זריקת מקבל אתה אם. שלך
.מסוימים החיסונים קבלת את לדחות יצטרך שלך שהתינוק ייתכן. תינוקך

 סוגים לקבל עליך שיהיה ייתכן. כלשהם חיסונים לקבל אמור שאתה או לאחרונה חיסון עברת אם שלך לרופא ספר
 אין. אוקרליזומאב בהזרקת הטיפול התחלת לפני שבועיים לפחות ואחרים לפני שבועות4  לפחות חיסונים של מסוימים

.הטיפול במהלך שלך הרופא עם לדבר מבלי חיסונים לקבל

?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
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.התור את מחדש לקבוע כדי האפשרי בהקדם לרופא התקשר, אוקרליזומאב לקבלת תור החמצת אם

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

ברגליים או ברגליים, בזרועות, בידיים כאב או נפיחות

ׁשלִׁשּול

 מאלה או האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, איך בסעיף המפורטים

זיהום של אחרים סימנים או מתמשך שיעול, צמרמורות, חום

בפה פצעים

)רוח באבעבועות בעבר שחלו אנשים אצל להופיע שיכולה פריחה( חוגרת שלבקת

הטבעת פי או המין איברי סביב פצעים

בעור זיהום

; ּבלִּבּול; ובאוריינטציה בזיכרון, בחשיבה שינויים; בראייה שינויים; ורגליים ידיים של סרבול; הגוף של אחד בצד חולשה
באישיות שינויים או

 זו תרופה בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. השד סרטן כולל, מסוימים סרטן לסוגי הסיכון את להגביר עשוי.
Ocrelizumab

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

 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

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
.אוקרליזומאב להזרקת שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי

.אוקרליזומאב הזרקת לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל
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 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

®אוקרבוס

24/07/2019-  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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