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אומאליזומאב הזרקת
mab) zoo' lye mah(oh - כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 אלרגית תגובה לחוות עלול אתה. חיים מסכנות או חמורות אלרגיות לתגובות לגרום עלולהOmalizumab  הזרקת
 להתרחש יכולה אלרגית תגובה, כן כמו. מכן לאחר ימים4  עד אוomalizumab  הזרקת של מנה קבלת לאחר מיד

 אלרגי אתה אם שלך לרופא ספר. באומליזומאב הטיפול במהלך עת בכל או התרופה של הראשונה המנה קבלת לאחר
 מסכנת או רצינית אלרגית תגובה, עונתיות או למזון מאלרגיות פעם אי סבלת או לך יש ואם, אומאליזומאב להזרקת

.פתאומיות נשימה בעיות או, תרופה לכל חיים

 ירגיש שלך שהרופא עד נוספות ומנות רפואי במתקן או רופא במשרד אומליזומאב של הראשונה המנה את תקבל
 שלך שהרופא כדי התרופה את שתקבל לאחר מה זמן במשרד תישאר אתה. בבית אומליזומאב לקבל בטוח שאתה
: הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם שלך לרופא ספר. אלרגית לתגובה סימן כל עבור מקרוב אחריך לעקוב יוכל

 תחושה, חרדה, חלש או מהיר דופק, עילפון, סחרחורת, בחזה לחץ, שיעול, נשימה קוצר, נשימה קשיי או צפצופים
 קושי או צרוד קול, בגרון לחץ, בלשון או בגרון נפיחות, חום תחושת, כוורות, גירוד, סומק, לקרות עומד רע שמשהו
 את שעזבת לאחר הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיידי רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר. בבליעה
.שלך הרופא

אומאליזומאב של זריקה שתקבל פעם בכל) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך ייתן שלך הרופא

 המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא.
ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/((FDA)  והתרופות

/DrugSafety/Drugshttp://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.

.אומליזומאב הזרקת בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 וקשיי נשימה קוצר, צפצופים של פתאומיות אפיזודות( אסתמה התקפי מספר להפחתת משמשתOmalizumab  הזרקת
אלרגיה עם ומעלה6  מגיל וילדים מבוגרים אצל) נשימה
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 באמצעות נשלטים אינם שתסמיניה) אבק וקרדית אבקה, קשקשים כגון חומרים משאיפת הנגרמת אסתמה( אסטמה
 אינם שתסמיניהם מבוגרים אצל) האף רירית של נפיחות( באף בפוליפים לטיפול גם משמש הוא. בשאיפה סטרואידים

 ניתן שלא ידועה סיבה ללא כרוניות בכוורות לטיפול גם משמשOmalizumab . בשאיפה סטרואידים באמצעות נשלטים
 ולוראטדין(Vistaril)  הידרוקסיזין), זירטק( צטיריזין), בנאדריל( דיפנהידרמין כגון אנטי-היסטמיניות בתרופות בהצלחה לטפל

 או כוורות של אחרות בצורות לטיפול משמש אינוOmalizumab . יותר ומבוגר. שנים12  בני וילדים במבוגרים) קלריטין(
 חסימת ידי על עובד זה. שבטיים חד נוגדנים הנקראות תרופות של בקבוצה היאOmalizumab  הזרקת. אלרגיים מצבים
,אלרגית אסטמה של לתסמינים הגורם בגוף מסוים טבעי חומר של הפעולה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 כאשר). לעור מתחת( עורית תת להזרקה מים עם לערבוב וכאבקה מראש מלא כמזרק מגיעהOmalizumab  הזרקת
. שבועות ארבעה או בשבועיים פעם כלל בדרך מוזרק הוא, באף בפוליפים או אלרגית באסטמה לטיפול משמש אומליזומאב

, כרוניות בכוורות לטיפול משמש אומאליזומאב כאשר. הרפואי ולמצבך למשקל בהתאם, יותר או אחת זריקה שתקבל ייתכן
 מגיב אתה כמה ועד מצבך על בהתבסס הטיפול משך את יקבע שלך הרופא. שבועות לארבעה אחת כלל בדרך ניתן הוא

.לתרופה

 לך יראה שלך הרופא, התרופה את עבורך יזריקו משפחה קרוב או חבר אם או בבית אומליזומאב זריקת בעצמך תזריק אם
 הוראות את גם לקרוא צריכים התרופה את יזריק אשר והאדם אתה. אותה להזריק כיצד התרופה את שיזריק לאדם או

.לתרופה המצורפות הכתובות השימוש

 כשהמחט המזרק את החזק. חלף לא האריזה על המודפס התפוגה שתאריך לוודא כדי מראש הממולא המזרק את בדוק
 ולא, בהיר חום צהוב עד צבע וחסר צלול להיות צריך הנוזל. שבמזרק הנוזל על מקרוב הסתכל, מטה כלפי פונה המכוסה

 את תזריק ואל המזרק או האריזה עם בעיות יש אם לרוקח התקשר. חלקיקים או גושים להכיל או דהוי או עכור להיות צריך
.התרופה

 תנסה אל. התרופה הזרקת לפני ישיר שמש מאור הרחק דקות30  עד15  למשך החדר לטמפרטורת להתחמם למזרק הניחו
 שעות4  תוך אומאליזומאב הזריקו. אחרת שיטה בכל או חמים במים הנחתה, במיקרוגל חימום ידי על התרופה את לחמם
 השלכת אופן לגבי שלך הרוקח או הרופא עם שוחח. לנקב עמיד במיכל המשומש המזרק את השלך. מהמקרר הוצאתו לאחר
.לנקב העמיד המיכל

הסרתו לאחר המכסה את להחליף אין. אומליזומאב להזריק מוכן שתהיה עד מראש הממולא מהמזרק המכסה את תסיר אל

.הרצפה על אותו מפיל אתה אם במזרק תשתמש אל.

( שלך הטבור מלבד שלך הבטן על מקום בכל או הירכיים של הקדמי החלק עלomalizumab  זריקת להזריק יכול אתה
 של החיצוני באזור גם להשתמש ניתן, שלך התרופה את מזריק אחר אדם אם. סביבו סנטימטרים2  באורך והאזור) טבור

. חבורות או שומות, צלקות בו שיש או, שלם לא או קשה, אדום, חבול, רך לעור התרופה את להזריק אין. העליונות הזרועות
בעבר בה שהשתמשת מנקודה אחד סנטימטר לפחות של במרחק, התרופה את מזרקת שאתה פעם בכל אחרת נקודה בחר

.לרוקח או לרופא התקשר, מוזרק לא המלא המינון אם.
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 אחרות תרופות של המינון את להפחית אין. אומאליזומאב הזרקת של המלאה התועלת את שתרגיש עד זמן לקחת עשוי
 שלך הרופא כן אם אלא, שלך הרופא ידי על שנקבעה אחרת תרופה כל לקחת להפסיק או כוורות או באף פוליפים, לאסטמה

.בהדרגה שלך האחרות התרופות של המינונים את להפחית לרצות עשוי שלך הרופא. זאת לעשות לך אומר

 טווח קצר משאף ירשום שלך הרופא. אסטמה תסמיני של פתאומי בהתקף לטיפול משמשת אינהOmalizumab  הזרקת
 תסמיני אם. פתאומי אסטמה התקף של בסימפטומים לטפל איך על שלך הרופא עם שוחח. התקפים במהלך לשימוש

.שלך הרופא עם לדבר הקפד, יותר קרובות לעתים אסטמה התקפי לך יש אם או מחמירים שלך האסתמה

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אומליזומאב זריקת קבלת לפני
. אומליזומאב בהזרקת מהמרכיבים לאחד או אחרת תרופה לכל, לאומליזומאב אלרגי אתה אם שלך ולרוקח לרופא ספר
 ספר, מראש הממולא במזרק תשתמש אם. המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל

.לטקס או לגומי אלרגי עבורך התרופה את שיזריק האדם או אתה אם שלך לרופא

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 כדי קבוע באופן הניתנות זריקות של סדרה( אלרגיה זריקות: הבאים מהדברים אחד כל את לציין הקפידו. לקחת מתכוון
 ייתכן. שלכם החיסונית המערכת את המדכאות ותרופות) ספציפיים לחומרים אלרגיות תגובות לפתח מהגוף למנוע

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא

.סרטן לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר

 בהזרקת השימוש בזמן להריון נכנסת את אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, אומליזומאב

 זיהום( חוט תולעי או שוט, עגולה תולעת, קרס תולעת של זיהום שתפתח סיכון קיים אם שלך הרופא עם שוחח
 אם. תולעים ידי על שנגרם כלשהו זיהום פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר). הגוף בתוך שחיות בתולעים

. תידבק שבאמת הסיכוי את להגביר עשוי אומליזומאב בהזרקת שימוש, זה מסוג זיהום לפתח גבוה בסיכון נמצא אתה
.ואחריו הטיפול במהלך בקפידה אחריך יעקוב שלך הרופא

?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

.האפשרי בהקדם שלך לרופא התקשרomalizumab,  הזרקת של למנה מתגעגע אתה אם

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולהOmalizumab  הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים
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אומליזומאב הזרקת במקום גירוד או קשיות, חבורות, צריבה, חום, נפיחות, אדמומיות, כאב

ברגליים או בזרועות, במפרקים במיוחד, כאב

עייפות

אוזן כאב

ראֹׁש ּכאְבֵ

בחילה

הסינוסים או הגרון, האף בפנים נפיחות

בטן כאב

מהאף דימום

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
 קבל או מיד לרופא התקשר, מיוחדים זהירות אמצעי בסעיף או חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

:חירום רפואי טיפול
אומליזומאב הזרקת של מנה קבלת לאחר ימים5  עד1  תוך נפוחות ובלוטות פריחה, שרירים כאבי, חום

נשימה קוצר

דם להשתעל

עור פצעי

וברגליים בידיים ועקצוצים תחושה חוסר, עזים כאבים

זמניים תסמינים, ברגליים או בריאות דם קרישי, לב התקפי, בחזה מכאבים סבלו אומליזומאב זריקת שקיבלו מהאנשים חלק

 ידי על נגרמים אלו תסמינים אם לקבוע כדי מידע מספיק אין. בראייה ושינויים מעורפל דיבור, הגוף של אחד בצד חולשה של
.אומליזומאב הזרקת

 סוגי אם לקבוע כדי מידע מספיק אין. סרטן של מסוימים סוגים לפתח הסיכון את להגביר עלולהOmalizumab  הזרקת
.אומליזומאב הזרקת ידי על נגרמים הללו הסרטן

.זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

 השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהOmalizumab  הזרקת
.זו בתרופה

 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
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 הזרקת את אחסן. ילדים של ידם מהישג והרחק היטב סגור, מאור הרחק, הגיעה היא שבה באריזה התרופה את שמור
 לגבי שלך הרוקח עם שוחח. עוד נחוצה שאינה או מיושנת תרופה כל השלך. אותה להקפיא אין אך, במקרר אומאליזומאב

.שלך התרופות של נכון סילוק

 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

?אחר מידע לדעת צריך

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

 קיבלת אם או אומליזומאב זריקת מקבל שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני
.האחרונה בשנה אומליזומאב זריקת

 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

Xolair®

15/06/2021-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


MedlinePlus של תרופתי מידעOmalizumab:  זריקת14/4/2216:27,

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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