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אוסימרטיניב
)ניב טי'ער סם''אוי( בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

. אחרות דומות כימותרפיות תרופות עם בהצלחה בהם לטפל היה ניתן שלא מבוגרים אצל בגוף אחרים לחלקים שהתפשט.
 שמאותת החריג החלבון פעולת חסימת ידי על פועל זה. קינאז מעכבי הנקראות תרופות בקבוצת נמצא אוסימרטיניב

NSCLC  גידולים בכיווץ לסייע ועשוי סרטניים תאים התפשטות את להאט או לעצור עוזר זה. להתרבות סרטניים לתאים
 הסרת לאחרNSCLC  מבוגרים אצל בגוף אחרים לחלקים שהתפשטOsimertinib . של מסוימים בסוגים לטיפול גם משמש
 במניעת לסייע כדי  משמש )NSCLC(של מסוים לסוג ראשון כטיפול גם משמש הוא. במבוגרים ניתוח ידי על) ים(הגידול
Osimertinib קטן-תאים לא ריאות סרטן של מסוים סוג חזרת

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 במידת תלוי הטיפול משך. ביום פעם אוכל בלי או עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע אוסימרטיניב
 אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך אוסימרטיניב קח. חווה שאתה הלוואי ובתופעות, עבורך הזו התרופה של היעילות

 אוסימרטיניב קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות
.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק

 שהטבליה עד וערבבו מים של]) ל"מ[60  אונקיות(2  כפות4  לתוך הטבליה את הניחו, הטבליות את לבלוע יכול אינך אם
]) ל"מ[240  אונקיות(8  מים לכוס]) ל"מ[120  אונקיות(4  כוס חצי עוד פנימה שפכו. מיד התערובת את שתו. קטנות חתיכות

 במים להשתמש אין. אוסימרטיניב של המלא המינון את מקבלים שאתם לוודא כדי ושתו שטפו, השתמשתם שבו למיכל
 לך יש אם. התערובת את לחמם או הטבליה את לכתוש אין. האוסימרטיניב טבלית את להמיס כדי אחר נוזל בכל או מוגזים

NG. צינור דרך זו תערובת לתת כיצד יסבירו שלך הרוקח או הרופא(NG),  אף צינורית

 לתופעות בהתאם האוסימרטיניב מינון את להפחית או הטיפול את לצמיתות או זמנית להפסיק עשוי שלך הרופא
osimertinib  לקחת תפסיק אל. הטיפול במהלך מרגיש אתה איך על שלך הרופא עם לדבר הקפד. חווה שאתה הלוואי

.שלך הרופא עם לדבר מבלי

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

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה
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?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

osimertinib, נטילת לפני
 בטבלית מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לאוסמרטיניב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. האוסימרטיניב

 הקפד. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 טריאוקסיד ארסן: )anagrelide )Agrylin; הבאים מהדברים אחד כל להזכיר

;carbamazepine )Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril( ;(Trisenox)כלורוקין )כלורפרומזין); ארלן ;
cilostazol)פלטל ;citalopram )Celexa( ;(דונפזיל )אריספט ;(אסציטלופרם  ;haloperidol )Haldol( ;(Lexapro)

 פימוזיד); פניטק, דילנטין( פניטואין); אלוקסטין( אוקסליפלטין); מתאדוז, דולופין( מתדון; דם לחץ או לב תרופות
;(Orap)בנואדקסטה( כינידין ;( rifampin ,Rifadin, Rimactane)ב ;(Rifamate, Rifater-

rosuvastatin )Crestor(; sulfasalazine)אזולפידין ;( ;thioridazineטופוטקן  ;(Hycamtin)וונדטניב )ייתכן). קפרלסה 
 תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא

 שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכןosimertinib,  עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים

 ליטול לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר
osimertinib. נטילת בזמן וורט ון'ג סנט

 לגרום שעלול סדיר לא דופק לפתח הסיכון את המגביר מצב( ארוכהQT  מתסמונת סבלת או לך יש אם לרופא ספר
 חלקי לשאר דם מספיק להזרים מסוגל אינו הלב שבו מצב( לב ספיקת אי; סדיר לא דופק); פתאומי למוות או להתעלפות

.אחרים ריאות מצבי או; עיניים בעיות; בדם מגנזיום או סידן, אשלגן, נתרן של מהרגיל נמוכות או גבוהות רמות); הגוף

 שלך הזוג בן או שאתה להניח אין, זאת עם. ונשים גברים אצל הפוריות את להפחית עשויosimertinib  כי לדעת עליך
 הריון בדיקת לבצע תצטרך. להריון להיכנס מתכננת או, בהריון אתה אם שלך לרופא ספר. להריון להיכנס יכולים לא

 הטיפול במהלך יעיל מניעה באמצעי השתמש. אוסימרטיניב נוטל שאתה בזמן להריון להיכנס ואסור הטיפול תחילת לפני
 עליך, להריון להיכנס יכול זוגך ובן זכר אתה אם. שלך האחרונה המנה לאחר שבועות6  ובמשךosimertinib,  עם שלך

 שיטות על שלך הרופא עם שוחח. הסופית המנה לאחר חודשים4  ובמשך הטיפול במהלך יעיל מניעה באמצעי להשתמש
. שלך לרופא מיד התקשרosimertinib,  נטילת בזמן להריון נכנסים זוגך בן או אתה אם. עבורך שיעבדו הריון למניעת

.לעובר להזיק עלול אוסימרטיניב

 לאחר שבועיים ובמשך הטיפול במהלך להניק לא לך לומר עשוי שלך הרופא. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.שלך האחרונה המנה

?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

 כדי כפולה מנה לקחת או מאוחרת מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג
.שהוחמצה מנה על לפצות

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

עצירות

פריחה

עקִצּוץ

סדוק או יבש עור

אקֶזמֵהָ

בחילה

הקֲָאָה

תיאבון אובדן

בפה פצעים או נפיחות

גב כאב

מהציפורן אובדן או והיפרדות שבירה, פיצול, כאב, אדמומיות, נפיחות כולל בציפורניים שינויים

 התקשר, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא

סחרחורת תחושת או, ברגליים או בקרסוליים נפיחות; נשימה קוצר; דופק או מהיר דופק

שיעול או, נשימה קשיי; מחמיר או חדש נשימה קוצר; חום

בעור קילוף או שלפוחיות

הישבן או התחתונות הרגליים, הידיים על כוורות או אדמומיות, סגולים כתמים

בחזה כאב

קיצונית עייפות

בראייה שינויים או; לאור רגישות; כואבות או דומעות, אדומות, נפוחות עיניים

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

 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

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 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
בטיחות מכסי תמיד נעל, מהרעלה צעירים ילדים על להגן
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.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את למקם ומיד
http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

. 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 לב תפקודי בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
 בדיקת להזמין גם עשוי שלך הרופא. לתרופה שלך הגוף תגובת את ולבדוק, אוסימרטיניב לקחת לך שבטוח לוודא כדי

osimertinib. עם שלך בסרטן לטפל ניתן אם לברר כדי בטיפול שתתחיל לפני מעבדה

 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

®טגריסו

15/04/2021-  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

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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