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אוסלטמיביר
vir) I tam' el(os  כמו מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 נמשכים שבו הזמן משך את לקצר עוזרOseltamivir . שפעת של כסיבוך להתרחש שעלולים, חיידקיים זיהומים ימנע לא.
 וצמרמורות חום, ראש כאבי, עייפות, מפרקים או שרירים כאבי, שיעול, גרון כאב, נזלת או סתום אף כמו שפעת תסמיני

. Oseltamivirבגוף השפעת נגיף התפשטות עצירת ידי על פועל זה neuraminidase. הנקראות תרופות של בקבוצה הוא 
שבועיים גיל מעל( ותינוקות ילדים, במבוגרים') שפעת(' שפעת זיהום של סוגים בכמה לטיפול משמשOseltamivir . מעכבי

 אצל שפעת של מסוימים סוגים למניעת גם משמשת זו תרופה. מיומיים יותר לא במשך שפעת של מתסמינים שסבלו)
 שפעת של התפרצות יש כאשר או שפעת לו שיש מישהו עם זמן בילו הם כאשר) שנה גיל מעל( וילדים מבוגרים

Oseltamivir

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

oseltamivir  הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
. בקהילה שפעת התפרצות במהלך שבועות6  עד או, לפחות ימים10  למשך ביום פעם כלל בדרך נלקח הוא, שפעת למניעת

 עקוב. חלב או מזון עם נלקח הוא אם קיבה לקלקול לגרום יותר נמוך סיכוי יש אך, אוכל בלי או עם אוסלטמיוויר ליטול ניתן
 קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, שלך המרשם תווית על ההוראות אחר בקפידה

-oseltamivirהוא, שפעת בתסמיני לטיפול משמש אוסלטמיוויר כאשר. הפה דרך לנטילה) נוזל( ותרחיף כקפסולה מגיע 
Oseltamivir ב משתמשים כאשר. ימים5  למשך) וערב בוקר( ביום פעמיים כלל בדרך נלקח

 נוטל אתה אם. מדויקת בצורה המינון את שימדד מדידה במכשיר ולהשתמש הרופא שרשם התרופה מינון את לדעת חשוב
 את למדוד כדי היצרן ידי על שסופק במכשיר להשתמש יכול אתה, שנה גיל מעל לילד אותה נותן או בעצמך התרופה את

 על שסופק המדידה במכשיר להשתמש אין, שנה לגיל מתחת לילד התרופה את נותן אתה אם. שלהלן ההוראות לפי המינון
. שלך הרוקח ידי על שסופק במכשיר השתמש, זאת במקום. קטנים מינונים במדויק למדוד יכול אינו שהוא מכיוון היצרן ידי
 אל לעולם. שלך המינון למדידת מכשיר יספקו היא או הוא, תרחיף עבורך מכין שלך והרוקח זמין אינו המסחרי התרחיף אם

.אוסלטמיביר פומי תרחיף של מינונים למדידת ביתית בכפית תשתמש

 כדי הבאים השלבים את בצע, שנה גיל מעל לילד או למבוגר המסחרי התרחיף את נותן אתה אם
:שסופק המזרק באמצעות המינון את למדוד

.שווה באופן התרופה את לערבב כדי שימוש כל לפני) שניות-5 כ במשך( התרחיף את היטב לנער1.

.זמנית בו הפקק וסיבוב הפקק על מטה כלפי דחיפה ידי על הבקבוק את פתח2.
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.הקצה עד המדידה מכשיר של הבוכנה את דחוף3.

.הבקבוק של העליון שבחלק הפתח לתוך בחוזקה המדידה מכשיר קצה את הכנס4.

.הפוך) מחובר המדידה מכשיר עם( הבקבוק את הופכים5.

 עד המדידה מכשיר את תמלא שלך הרופא ידי על שנקבע התרחיף שכמות עד באיטיות הבוכנה את לאחור משוך6.
 אינך אם. פעמיים המדידה מכשיר באמצעות יותר גדולים מינונים כמה למדוד צורך שיהיה ייתכן. המתאים לסימון
.הרוקח או הרופא את שאל, רשם שלך שהרופא המינון את נכון למדוד כיצד בטוח

.המדידה מכשיר את לאט והסר מעלה כלפי ימין צד עם) מחובר המדידה מכשיר עם( הבקבוק את סובבו7.

.אחרים נוזלים עם לערבב אין; המדידה ממכשיר שלך הפה לתוך ישירותoseltamivir  קח8.

.היטב וסגרו הבקבוק על הפקק את החזירו9.

 להתייבש לחלקים הניחו. זורמים ברז מי תחת החלקים שני את ושטוף המדידה מכשיר משאר הבוכנה את הסר10.
.הבא לשימוש חיבורם לפני באוויר

 המדידה מכשיר את לך אין אםoseltamivir  תרחיף של מינון למדוד עליך כיצד לברר כדי שלך לרוקח או לרופא התקשר
.התרופה עם שהגיע

 ולערבב הקפסולה את לפתוח לך לומר עשוי שלך הרופא, כמוסות לבלוע מתקשה אתה אם
 את לבלוע יכולים שאינם לאנשים אוסלטמיביר מנות להכין כדי. ממותק נוזל עם התוכן את

:הכמוסות
הקערה לתוך מהקפסולה האבקה כל את ורוקנו הקפסולה את בזהירות ומשכו קטנה קערה מעל הקפסולה את החזיקו1.

.הקערה לתוך כמוסות של הנכון המספר את פתח, שלך במנה אחת מקפסולה יותר ליטול לך הורה שלך הרופא אם.

 סוכר או קרמל ציפוי, תירס סירופ, סוכר ללא או רגיל שוקולד סירופ כמו, ממותק נוזל של קטנה כמות לאבקה מוסיפים2.
.במים מומס בהיר חום

.התערובת את מערבבים3.

.מיד הזו התערובת תכולת כל את לבלוע4.

 לקחת תפסיק אל. יותר טוב להרגיש מתחיל אתה אם גם, המרשם את שתסיים עדoseltamivir  לקחת המשך
oseltamivirשהזיהום ייתכן, מנות על תדלג או מדי מוקדם אוסלטמיביר ליטול תפסיק אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי 

.שפעת מפני מוגן תהיה שלא או, במלואו יטופל לא שלך

 מתחילים לא שלך השפעת תסמיני אם אוoseltamivir,  נטילת בזמן חדשים תסמינים מפתח או יותר גרוע מרגיש אתה אם
.שלך לרופא התקשר, להשתפר

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

A )H1N1(.העופות משפעת זיהומים ולמניעת לטיפול לשמש עשוי )לגרום גם יכול אך ציפורים מדביק כלל שבדרך וירוס 
Oseltamivir משפעת זיהומים ולמניעת לטיפול גם לשמש עשוי אוסלטמיביר). אדם בבני קשות למחלות
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.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

oseltamivir, נטילת לפני
 בתרחיף או בכמוסות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לאוסלטמיביר אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה לקבלת היצרן של המטופל פרטי את בדוק או שלך הרוקח את שאלoseltamivir.  של

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו שלך לרופא ספר
אימורן( אזתיופרין כגון החיסון מערכת על המשפיעות תרופות: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכנן

 מתוטרקסט; לסרטן כימותרפיות תרופות(Neoral, Sandimmune);  ציקלוספורין);
;sirolimus )Rapamune( ;(Rheumatrex)דקסמתזון כגון הפה דרך סטרואידים )( מתילפרדניזולון), דקסון, דקרון

 התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן(Prograf).  טקרולימוס או); דלתזון( ופרדניזון) מדרול
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך

.שפעת למנוע או לטפל כדיoseltamivir  נטלת פעם אי אם שלך לרופא ספר

 או(HIV)  האנושי החיסוני הכשל וירוס כגון שלך החיסון מערכת על המשפיע מצב או מחלה לך יש אם שלך לרופא ספר
.כליות או ריאות, לב מחלת לך יש אם או) איידס( הנרכש החיסוני הכשל תסמונת

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

 ועלולים, חרדים או נסערים, להתבלבל עלולים שפעת להם שיש, נוער ובני ילדים במיוחד, שאנשים לדעת צריך אתה
להתאבד או להזיק או), קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( להזות או התקפים לקבל, מוזרה בצורה להתנהג

 והתסמינים, לאו אם ובין-oseltamivir ב משתמשים ילדך או אתה אם בין אלה תסמינים לפתח עלולים ילדך או אתה. .
 היטב לבחון עליך, בשפעת חולה ילדך אם. בתרופה משתמש אתה אם הטיפול התחלת לאחר קצר זמן להתחיל עשויים

 או משפחתך, אתה, שפעת לך יש אם. חריגה בצורה מתנהג או מתבלבל הוא אם מיד לרופא ולהתקשר התנהגותו את
.בעצמך פגיעה על חושב או נורמלית לא בצורה מתנהג, מתבלבל אתה אם מיד לרופא להתקשר צריכים שלך המטפל

 שנתי חיסון של מקומו את תופס אינוOseltamivir . שנה כל שפעת נגד חיסון לקבל צריך אתה אם שלך הרופא את שאל
), האף לתוך שמרוסס שפעת נגד חיסון(FluMist;  תוך-אף לשפעת החיסון את לקבל מתכננת או קיבלת אם. לשפעת
 יעיל לפחות תוך-אף לשפעת החיסון את להפוך עשויOseltamivir . אוסלטמיביר נטילת לפני שלך לרופא לספר עליך
.תוך-אף לשפעת החיסון מתן לפני שעות48  עד או לאחר שבועיים עד נלקח הוא אם

 כגון, פירות סוכר, פרוקטוז לפירוק הדרוש החלבון את חסר לגוף שבו תורשתי מצב( לפרוקטוז סבילות אי לך יש אם
.לפרוקטוז סבילות אי לך יש אם שלך לרופא ספר. בסורביטול ממותק אוסלטמיביר שתרחיף לדעת עליך), סורביטול

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

, שלך הבאה המתוכננת המנה לפני משעתיים יותר חלפו לא אם. אותה זוכר שאתה ברגע אותה קח, מנה ליטול שכחת אם
 שלך לרופא התקשר, מנות מספר מחמיץ אתה אם. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג

.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. הנחיות לקבלת

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות
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 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Oseltamivir

בחילה

הקֲָאָה

בטן כאב

ׁשלִׁשּול

ראֹׁש ּכאְבֵ

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר, מיוחדים זהירות אמצעי בסעיף המוזכרים
העור על שלפוחיות או כוורות, פריחה

בפה פצעים

עקִצּוץ

הלשון או הפנים של נפיחות

בליעה או נשימה קשיי

צרְִידּות

ּבלִּבּול

דיבור בעיות

מטלטלות תנועות

)קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזיות

 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

 והרחק החדר בטמפרטורת הקפסולות את אחסן. ילדים של ידם מהישג והרחק נכנסה אליו במיכל התרופה את שמור
 או ימים10  עד החדר בטמפרטורת להישמר יכול מסחרי אוסלטמיביר תרחיף). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי
 עד במקרר או ימים5  עד החדר בטמפרטורת להישמר יכול רוקח ידי על שהוכןOseltamivir  תרחיף. ימים17  עד במקרר

.אוסלטמיביר תרחיף להקפיא אין. ימים35

 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
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. 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

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
בחילה

הקֲָאָה

?אחר מידע לדעת צריך

 שיתוף כגון משיטות ולהימנע, קרובות לעתים ידיים לשטוף עליך. לאחרים שפעת לתת ממך ימנע לא אוסלטמיביר
.לאחרים הנגיף את להפיץ שעלולים וכלים כוסות

 תסמינים לך יש עדיין אם. חוזר למילוי ניתן אינו כנראה שלך המרשם. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך לרופא התקשרoseltamivir,  לקחת שסיימת לאחר שפעת של

 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

®טמיפלו

15/01/2018-  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
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http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


,14/4/2213:13MedlinePlusתרופות על מידעOseltamivir: 

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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