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:הודעה

Access (Program  מיוחדת מוגבלת הפצה תוכנית באמצעות רק זמינה )Ofatumumab )Arzerra הזרקת
Oncology .(Arzerraזריקת לקבל מנת על ofatumumab )Arzerra( ולמלא בתוכנית רשום להיות חייב שלך הרופא 

 לבית או החולים לבית, לרופא ישירות התרופה את תשלחArzerra  של האונקולוגית הגישה תוכנית. הדרישות אחר
.המרקחת

:חשובה אזהרה

 של תסמינים לך אין אך) לכבד חמור לנזק לגרום ועלול הכבד את שמדביק וירוס(B  בהפטיטיס נדבקת שכבר ייתכן
 לסכנת או יותר לחמור יהפוך שלך שהזיהום הסיכון את להגביר עלולהofatumumab  הזרקת, זה במקרה. המחלה

 יזמין שלך הרופאB.  הפטיטיס בנגיף זיהום פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר. תסמינים ותפתח חיים
 תרופות לך לתת עשוי שלך הרופא, הצורך במידת. פעיל לאB  הפטיטיס בנגיף זיהום לך יש אם לראות כדי דם בדיקת
 זיהום של סימנים לאיתור אחריך יעקוב גם שלך הרופא-ofatumumab. ב הטיפול ובמהלך לפני זה בזיהום לטיפול

 או במהלך הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. לאחריו חודשים מספר ובמשך שלך הטיפול במהלךB  בהפטיטיס
,יתר עייפות: מיד לרופא התקשר, הטיפול לאחר

 המוח של נדיר זיהום(PML;  פרוגרסיבי מולטיפוקל לוקואנצפלופתיה פיתחו אופטומומב שקיבלו מהאנשים חלק
 אם. שלהם הטיפול לאחר או במהלך) חמורה לנכות או למוות גורם כלל בדרך ואשר לרפא או למנוע, לטפל ניתן שלא
, בלבול או בחשיבה פתאומיים או חדשים שינויים: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה

 חריג תסמין כל או, בראייה פתאומיים או חדשים שינויים, בהליכה או בדיבור קושי, משקל שיווי אובדן, סחרחורת
.בפתאומיות המתפתח אחר

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

.אופטומומב בהזרקת בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

http/a610009.html/meds/druginfos://medlineplus.gov1/5

TITLE - OFATUMUMAB / ARZERRA MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN HEBREW

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-ofatumumab-arzerra-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610009.html


MedlinePlus תרופות על מידע): כרונית לימפוציטית לוקמיה( אופטומומב הזרקת4/1,22/415:41

?זו תרופה נרשמה האם היי

 של סרטן של סוג(CLL;  כרונית לימפוציטית בלוקמיה לטיפול משמשתOfatumumab  הזרקת
):הלבנים הדם תאי

-)fludarabine )Fludara.ב טיפול לקבל מסוגלים שאינם או טיפול קיבלו שלא באנשיםchlorambucil  עם בשילוב

.קודם טיפול לאחר חזרCLL  כאשר-)Campath( alemtuzumab ו )Fludarabine )Fludara עם בשילוב

.טיפול קווי שני לפחות לאחר חלקי או מלא באופן שהשתפרCLL  עם באנשים מורחב כטיפול

-)Campath( alemtuzumab.ו-)fludarabine )Fludara ב לטיפול הגיבו שלא באנשים

.סרטניים תאים הרג ידי על עובד זה. שבטיים חד נוגדנים הנקראות תרופות של בקבוצה היאOfatumumab  הזרקת

, נפוצה טרשת עבור אופטומומאב מקבל אתה אם. כרונית לימפוציטית בלוקמיה לטיפול( Ofatumumab נפוצה טרשת.)
 שבה מחלה .)אופטומומאב הזרקת על רק מידע נותנת זו  מונוגרפיה )Arzerra(הזרקת שכותרתה המונוגרפיה את קרא

, בראייה ובעיות בשרירים קואורדינציה אובדן, תחושה חוסר, חולשה לחוות עלולים ואנשים כראוי פועלים אינם העצבים
Ofatumumab כזריקה גם  זמין )Kesimpta(נפוצה בטרשת לטיפול  המשמשת ;MS(השתן   בשלפוחית ושליטה, דיבור

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 רפואי במשרד אחות או רופא ידי על) לווריד( לוריד ולהזריק לנוזל להוסיף שיש) נוזל( כפתרון מגיעהOfatumumab  הזרקת
.לטיפול שלך התגובה ובמידת במצבך תלוי הטיפול משך. בשבוע פעם כלל בדרך מוזרק זה. חולים בבית או

 כדי אחרות תרופות לך ייתן שלך הרופא. אופטומומב מינון קבלת לאחר שעות24  עד או במהלך בתגובה להיתקל עלול אתה
 לרופא ספר. אופטומומב הזרקת של מנה כל שתקבל לפני שעתיים עד דקות30  מסוימות לוואי בתופעות לטפל או למנוע

. נשימה קשיי או פריחה, צמרמורות, חום: אוטומומאב מקבל שאתה בזמן הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד שלך
.אופטומומב בהזרקת הטיפול במהלך מרגיש אתה כיצד שלך לרופא לספר הקפד

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אוטומומאב הזרקת קבלת לפני
 בהזרקת מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל-ofatumumab, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.ofatumumabהמרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש.
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 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

 המשפיעות מחלות של קבוצה(COPD;  כרונית חסימתית ריאות מחלת פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
)הנשימה ודרכי הריאות על

 הזרקת קבלת בזמן להריון נכנסת את אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, אוטומומאב

.אופטומומב הזרקת מקבל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 לקבל אין-ofatumumab. ב הטיפול את שתתחיל לפני כלשהם חיסונים לקבל עליך אם שלך הרופא את שאל
.שלך הרופא עם לדבר מבלי הטיפול במהלך חיסונים

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

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

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

שרירים התכווצות

נזלת או סתום אף

ׁשלִׁשּול

ראֹׁש ּכאְבֵ

שינה קשיי

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

בליעה או נשימה קשיי

כבדה הזעה

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

צרְִידּות

העליון החזה או הצוואר, הפנים של פתאומית אדמומיות

חּולׁשהָ

חריגות חבורות או דימום

חיוור עור

לעור מתחת ואדומים עגולים, שטוחים, מדויקים כתמים

פריחה

כוורות
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זיהום של אחרים סימנים או גרון כאב, שיעול, צמרמורות, חום

בלסת או בצוואר, בגב, בזרועות כאב

,בחזה כאב

מהירות לב פעימות

התִעלַפְּות

 קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהOfatumumab  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

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

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

 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

®ארזררה

15/10/2021-  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
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האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד

/a610009.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov5/5

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

