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אונדנסטרון הזרקת
tron-(dan'se ב-(כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 הואOndansetron . סרטן וניתוח כימותרפיה ידי על הנגרמות והקאות בחילות למניעת משמשתOndansetron  הזרקת
 טבעי חומר, הסרוטונין פעולת חסימת ידי על פועל זה. לקולטן אנטגוניסטים5HT3- סרוטונין בשם תרופות של בכיתה
.והקאות לבחילות לגרום שעלול

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 כאשר. במרפאה או חולים בבית בריאות שירותי ספק ידי על) לשריר( לשריר או) לווריד( לווריד להזרקה) נוזל( כתמיסה מגיע.
 תחילת לפני דקות30  כלל בדרך ניתן הוא, כימותרפיה ידי על הנגרמות והקאות בחילות למניעת באונדנסטרון שימוש נעשה

 של הראשונה המנה לאחר שעות-8 ו אונדנסטרון של הראשונה המנה לאחר שעות4  נוספות מנות לתת ניתן. הכימותרפיה
 ניתן הוא, מניתוח כתוצאה הנגרמות והקאות בחילות למניעת באונדנסטרון משתמשים כאשר. הצורך במידת, אונדנסטרון

 קיבלו ושלא והקאות בחילות שחווים לחולים ניתוח לאחר גם לעיתים ניתן אונדנסטרון. הניתוח לפני ממש כלל בדרך
Ondansetron הניתוח לפני אונדנסטרון

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,באונדנסטרון השימוש לפני
), קיטריל( גרניסטרון), אנזמט( דולסטרון), לוטרונקס( אלוסטרון, לאונדנסטרון אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 שלך מהרוקח בקש. אונדנסטרון בהזרקת מהמרכיבים אחד לכל או: אחרת תרופה כל או) אלוקסי( פאלונוסטרון
.המרכיבים של רשימה

 אם באונדנסטרון להשתמש לא לך יגיד כנראה שלך הרופא). אפוקין( אפומורפין מקבל אתה אם שלך לרופא ספר
.זו תרופה מקבל אתה

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

;amiodarone )Cordarone, Pacerone(; azithromycin )Zithromax( :קרבמזפין כגון להתקפים מסוימות תרופות 
,(Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol)פניטואין או  ;(Dilantin)כלורפרומזין); אראלן( כלורוקין ;

citalopram )Celexa(; clarithromycin ,Biaxin)ב ;(Prevpac-משתנים ')מים כדורי ;('אריתרומיצין  ,EES, Erythrocin)
פלקאיניד); )fentanyl )Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys; אחרים

;haloperidol )Haldol( ;ליתיום  ;(Lithobid)אלמוטריפטן כגון במיגרנות לטיפול תרופות )רלפקס( אלטריפטן), אקסרט

ו), )sumatriptan )Imitrex, מקסלט( ריזאטריפטן'), אמרג( נרטריפטן), פרובה( פרובאטריפטן),

;zolmitriptan )Zomig(-כחול מתילן;
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 לינזוליד )Marplan( isocarboxazid, כולל(MAO)  אוקסידאז מונואמין מעכבי); רמרון( מירטזפין
phenelzine )Nardil(, selegiline )Eldepryl, Emsam, Zelapar( ,(Zyvox)ו ;tranylcypromine )Parnate(-

rifampin ; כינידיןprocainamide; (Orap);  פימוזידPent) ;(Nebu- פנטמידין(Avelox);  מוקסיפלוקסצין
,Rifadin, Rimactane)נוראפינפרין/סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכבי); בריפאטר, בריפאמט  (SNRI)כגון סלקטיביים

desvenlafaxine )Khedezla, Pristiq(, duloxetine )Cymbalta( ו XR(- ;venlafaxine )Efexorשל חוזרת ספיגה מעכבי 
 )Symbyax(, fluvoxamine )Luvox(, paroxetine )Brisdelle, Paxil, Pexeva כגון(SSRIs)  סלקטיביים סרוטונין

citalopram )Celexa(, escitalopram )Lexapro(, fluoxetine )Prozac, Sarafem, inו ;sertraline-סוטלול 
;(Betapace, Sorine) thioridazine; tramadol ,Conzip, Ultram)ב ;(Ultracet-וונדטניב )שהרופא ייתכן). קפרלסה 

 רבות תרופות. לוואי תופעות עבור יותר רבה בזהירות עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך
 גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, אונדנסטרון עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות

.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו

 לפתח הסיכון את שמגביר מצב( ארוכהQT  מתסמונת סבלת או סובל במשפחתך מישהו או אתה אם שלך לרופא ספר
 אם או, הלב בקצב בעיה או סדיר לא דופק של אחר סוג או), פתאומי למוות או להתעלפות לגרום שעלול סדיר לא דופק
 לשאוב יכול לא הלב שבו מצב(HF;  לב ספיקת אי, בדם אשלגן או מגנזיום של נמוכות רמות פעם אי לך היו או לך יש

.כבד מחלת או), בגוף אחרים לחלקים דם מספיק

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

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

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

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

ראֹׁש ּכאְבֵ

עצירות

נּומהָ

צמרמורת או קור תחושת

ברגליים או ביד עקצוץ או תחושה חוסר, צריבה, כאב

חום

צריבה או חום, נפיחות, אדמומיות, ההזרקה באתר כאבים

 התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי לטיפול פנה או מיד לרופא
פריחה

כוורות

עקִצּוץ

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

צרְִידּות
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בליעה או נשימה קשיי

בחזה כאב

נשימה קוצר

עילפון או סחרחורת, סחרחורת

סדיר לא או איטי, מהיר דופק

ראייה אובדן או מטושטשת ראייה

סחרחורת

תסיסה

)קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזיות

חום

מוגברת הזעה

ּבלִּבּול

שלשולים או הקאות, בחילות

קואורדינציה אובדן

מתעוותים או נוקשים שרירים

התקפים

)הכרה אובדן( תרדמת

 זו בתרופה משתמש שאתה בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Ondansetron

 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

.במרפאה או החולים בבית תישמר זו תרופה

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

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
קצר לזמן ראייה של פתאומי אובדן

סחרחורת או סחרחורת
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התִעלַפְּות

עצירות

סדירות לא לב פעימות

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 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

זריקה®זופרן

15/01/2015-  לאחרונה מתוקן

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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