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אוקסליפלטין הזרקת
)טין' פלא י''אל שור( כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 לאחר דקות מספר תוך להתרחש עשויות אלו אלרגיות תגובות. קשות אלרגיות לתגובות לגרום עלול אוקסליפלטין
פאראפלטין( קרבופלטין, לאוקסליפלטין אלרגי אתה אם שלך לרופא ספר. למוות לגרום ועלולות אוקסליפלטין קבלת

: אחר לרופא או לרופא מיד ספר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. אחרת תרופה כל או) פלטינול( ציספלטין),
 של נפיחות, נסגר שלך הגרון כאילו הרגשה, צרידות, בליעה או נשימה קשיי, בעור אדמומיות, גירוד, כוורות, פריחה

.עילפון או סחרחורת, סחרחורת. , והלשון השפתיים

?זו תרופה נרשמה האם היי

 אוקסליפלטין). הגס במעי שמתחיל סרטן( מתקדם הטבעת פי או הגס המעי בסרטן לטיפול אחרות תרופות עם משמש.
 אוקסליפלטין. הגידול להסרת ניתוח שעברו אנשים אצל הגס המעי סרטן התפשטות למניעת אחרות תרופות עם גם משמש

 סרטניים תאים הרג ידי על עובד זה. פלטינה המכילים אנטי-נאופלסטיים חומרים הנקראות תרופות בקבוצת הוא
Oxaliplatin

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 פעם כלל בדרך ניתן זה. אחות או רופא ידי על ניתןOxaliplatin . לווריד להזרקה) נוזל( כתמיסה מגיע אוקסליפלטין
.ימים עשר בארבעה

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

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,באוקסליפלטין השימוש לפני

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
פה בעל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון
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 שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או

.כליות ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

 להשתמש עליך. לעובר להזיק עלול אוקסליפלטין. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 שיעבדו מניעה אמצעי סוגי על שלך הרופא עם שוחח. באוקסליפלטין הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי
 הטיפול במהלך להניק אין. שלך לרופא התקשר, אוקסליפלטין נטילת בזמן להריון נכנס אתה אם. עבורך

.באוקסליפלטין

.באוקסליפלטין משתמש שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 הטיפול במהלך חולים מאנשים התרחק. בזיהום להילחם יכולתך את להפחית עשוי אוקסליפלטין כי לדעת עליך
.באוקסליפלטין

 או לאכול אסור. אוקסליפלטין של הלוואי מתופעות חלק להחמיר עלולה לחפצים או קר לאוויר שחשיפה לדעת עליך
 במים ידיים לשטוף, מקפיאים או למזגנים להתקרב, קרים בחפצים לגעת, החדר מטמפרטורת יותר קר משהו לשתות
 מנת כל קבלת לאחר ימים חמישה במשך לחלוטין הכרחי כן אם אלא, קר אוויר במזג החוצה לצאת או קרים

.והאף הפה את וכסה, וצעיף כפפות, כובע חבש, קר אוויר במזג החוצה לצאת חייב אתה אם. . אוקסליפלטין

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

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

.אוקסליפלטין של מנה כל קבלת לאחר ימים חמישה במשך החדר מטמפרטורת יותר קר משהו לשתות או לאכול אין

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 הטיפול את שתקבל מאוד חשוב. אוקסליפלטין לקבלת תור לקיים יכול אינך אם האפשרי בהקדם שלך לרופא התקשר
.בזמן שלך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

בגרון או בפה, ברגליים, בידיים, בהונות, באצבעות עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

ברגליים או בידיים כאב

לקור במיוחד, מוגברת רגישות

המישוש בחוש ירידה

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

עצירות

גזַ
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בטן כאב

צרַבֶתֶ

בפה פצעים

תיאבון אובדן

מזון לטעום ביכולת שינוי

במשקל ירידה או עלייה

שיהוקים

יבש פה

מפרקים או גב, שרירים כאבי

עייפות

חרֲדָהָ

דּכִָאֹון

ישן להישאר או להירדם קושי

שיער איבוד

יבש עור

והרגליים הידיים בכפות העור של קילוף או אדמומיות

מיְֹוזעָ

ׁשטְִיפהָ

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

הליכה בזמן משקל שיווי איבוד או מעידה

כפתורים הידוק או כתיבה כגון יומיומיות בפעילויות קושי

בדיבור קושי

בלשון מוזרה תחושה

הלסת של הידוק

בחזה לחץ או כאב

להְׁשִתְעַלֵ

נשימה קוצר

זיהום של אחרים וסימנים צמרמורות, חום, גרון כאבי

אוקסליפלטין הוזרק שבו במקום נפיחות או אדמומיות, כאב

שתן מתן בעת כאב

שתן במתן ירידה

חריגים דימום או חבורות
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מהאף דימום

בשתן דם

קפה שאריות כמו שנראות או מדממות הקאות

בצואה בוהק אדום דם

וזפתית שחורה צואה

חיוור עור

חּולׁשהָ

בראייה בעיות

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים של נפיחות

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

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
נשימה קוצר

צפצופים

בהונות או באצבעות עקצוץ או תחושה חוסר

הקֲָאָה

בחזה כאב

בנשימה האטה

הלב פעימות את האט

הגרון של הידוק

ׁשלִׁשּול

?אחר מידע לדעת צריך

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

 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
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רנד שמות

®אלוקסטין

09/01/2010-  לאחרונה נבדק

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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