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).אלבומין עם( פקליטקסל הזרקת
''el) tax' li(pak  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 הדרושים דם תאי של סוג( הלבנים הדם תאי במספר גדולה לירידה לגרום עלולה) אלבומין עם( פקליטקסל הזרקת
 אם) אלבומין עם( פקליטקסל לקבל אין. רציני זיהום שתפתח הסיכון את מגביר זה. שלך בדם) בזיהום להילחם כדי
 את לבדוק כדי הטיפול ובמהלך לפני מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. לבנים דם תאי של נמוך מספר לך יש כבר

. מדי נמוך הלבנים הדם תאי מספר אם הטיפול את יפסיק או יעכב שלך הרופא. בדמך הלבנים הדם תאי מספר
; כואב גרון); צלזיוס מעלות(38  צלזיוס מעלות-100.4 מ גבוהה טמפרטורה מפתח אתה אם מיד שלך לרופא התקשר
 בהזרקת הטיפול במהלך זיהום של אחרים סימנים או; כואבת או תכופה, קשה שתן הטלת; צמְרַמֹורתֶ; להְׁשִתְעַלֵ

.paclitaxel

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות בדיקות על יורה שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
).אלבומין עם(paclitaxel  להזרקת שלך הגוף

).אלבומין עם( פקליטקסל זריקת בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 לאחר החמיר או השתפר ולא בגוף אחרים לחלקים שהתפשט השד בסרטן לטיפול משמשת) אלבומין עם( פקליטקסל זריקת
 לטיפול אחרות כימותרפיות תרופות עם בשילוב גם משמשת) אלבומין עם(Paclitaxel  הזרקת. אחרות בתרופות טיפול
עם בשילוב משמשת) אלבומין עם(Paclitaxel  הזרקת(NSCLC).  קטנים לא תאים של ריאות בסרטן

Gemcitabine )Gemzar( הלבלב בסרטן לטיפול . Paclitaxelתרופות הנקראות תרופות של בקבוצה הוא 
.סרטניים תאים של והתפשטות הצמיחה עצירת ידי על פועל זה. אנטי-מיקרוטובוליות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 או רופא ידי על) לווריד( לווריד דקות30  במשך להזרקה נוזל עם לערבוב כאבקה מגיעה) אלבומין עם(Paclitaxel  הזרקת
 אחת כלל בדרך ניתנת היא, השד בסרטן לטיפול) אלבומין עם( פקליטקסל בהזרקת משתמשים כאשר. רפואי במתקן אחות

 ניתנת היא, קטנים לא תאים של ריאות בסרטן לטיפול) אלבומין עם( פקליטקסל בהזרקת משתמשים כאשר. שבועות-3 ל
בסרטן לטיפול משמשת) אלבומין עם(paclitaxel  הזרקת כאשר. שבועות3  של ממחזור כחלק-15 ו8 1,  בימים כלל בדרך

/a619008.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov1/5

TITLE - PACLITAXEL / TAXOL MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN HEBREW

Source : U.S. National Library of Medicine

www.911globalmeds.com/buy-paclitaxel-taxol-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a619008.html


,14/4/2214:45Information Drug: MedlinePlusזריקה( אלבומין עםPaclitaxel )

 עוד כל עצמם על לחזור עשויים אלה מחזורים. שבועות4  של ממחזור כחלק-15 ו8 1,  ביום כלל בדרך ניתן הוא, לבלב
.ממליץ שלך הרופא

 לתגובתך בהתאם הטיפול את להפסיק או שלך המינון את להפחית, הטיפול את להפסיק יצטרך שלך שהרופא ייתכן
.הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר הקפד. חווה שאתה הלוואי ולתופעות לתרופה

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

זו בתרופה השימושים

   שלפוחית), והקיבה הפה בין המחבר הצינור( הוושט, והצוואר הראש בסרטן לטיפול גם לעתים משמשת פקליטקסל הזרקת
 זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח). הרחם פתיחת( הרחם וצוואר) הרחם רירית( הרחם רירית, השתן
.למצבך

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

),אלבומין עם( פקליטקסל זריקת קבלת לפני
 הרופא את שאל, אנושי לאלבומין או אחרת תרופה לכל-paclitaxel, docetaxel, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.אנושי אלבומין מכילה אליה אלרגי שאתה תרופה אם יודע אינך אם הרוקח או

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
(Carbatrol, Equetro, Tegretol);  קרבמזפין: )buspirone )Buspar; מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון
 כגון(HIV)  האנושי החיסוני הכשל בנגיף לטיפול המשמשות מסוימות תרופות

Evotaz(; indinavir )Crixivan(, nelfinavir )Viracept(, ritonavir atazanavir )Reyataz, in ,Norvir)ב ,Kaletra-ב

Pak- ,(Viekiraו saquinavir )Invirase(; clarithromycin- ,Biaxin)ב ;(Prevpac-
eletriptan )Relpax(; felodipine; gemfibrozil)לופיד ;( itraconazole )Onmel, Sporanox(; ketoconazole)ניזורל

;( ;lovastatin )Altoprev(; midazolam; nefazodoneפניטואין; פנוברביטל )פניטק, דילנטין ;( repaglinide)פרנדין ,
ב-Avandaryl, בRimactane, Rifadin, Rifamate, Rifater(; rosiglitazone ,Avandia)( rifampin ); בפרנדימט

;(Avandamet-סילדנפיל  ,Revatio)ויאגרה ;(סימבסטטין  ,Flolipid, Zocor)ב ;(Vytorin- telithromycin ;Ketek)לא 
 עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן(Halcion).  וטריאזולם); ב"בארה זמין

 לספר הקפידו אזpaclitaxel,  עם אינטראקציה לקיים גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא

.לב או כליות, כבד במחלת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

 שלך הזוג בת או אתה. לעולם ילד להביא מתכנן אתה אם או, להריון להיכנס מתכוון או בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 הריון בדיקת לבצע עשוי שלך הרופא). אלבומין עם( פקליטקסל זריקת מקבל שאתה בזמן להריון להיכנס אמורים לא
 להשתמש עליך, נקבה אתה אם). אלבומין עם( פקליטקסל זריקת לקבל מתחיל אתה כאשר בהריון שאינך לוודא כדי

 אתה אם. הסופית המנה לאחר חודשים6  ולפחות) אלבומין עם( פקליטקסל בהזרקת הטיפול במהלך מניעה באמצעי
3  במשך ולהמשיך) אלבומין עם( בפקליטקסל הטיפול במהלך מניעה באמצעי להשתמש צריכים זוגתך ובן אתה, גבר

 שיעבדו הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח). אלבומין עם( פקליטקסל זריקת קבלת הפסקת לאחר חודשים
. שלך לרופא התקשר), אלבומין עם( פקליטקסל זריקת קבלת בזמן להריון נכנסים זוגך בן או אתה אם. עבורך

.לעובר להזיק עלול פקליטקסל

 שבועיים ובמשך) אלבומין עם( פקליטקסל זריקת מקבל שאתה בזמן להניק אסור. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.שלך האחרונה המנה לאחר
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 עם( פקליטקסל זריקת מקבל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם
).אלבומין

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

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

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
( Paclitaxelאלבומין עם )

התרופה הוזרק שבו במקום פצעים או נפיחות, אדמומיות, כאב

חריגים חולשה או עייפות

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

בגרון או בפה פצעים

שיער איבוד

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים של נפיחות

בראייה שינויים או מטושטשת ראייה

שתן במתן ירידה

יבש פה

צמָָא

התכווצויות או שרירים כאבי

מפרקים כאב

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

ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

חולף שלא יבש שיעול של פתאומית הופעה

נשימה קוצר

פריחה

כוורות

בליעה או נשימה קשיי

הגרון או הלשון, השפתיים, הפה, הפנים, העיניים של נפיחות

חיוור עור

יתר עייפות
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חריגים דימום או חבורות

בחזה כאב

סדיר לא או איטי דופק

התִעלַפְּות

אלבומין עם )זו בתרופה השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

Paclitaxel )

 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

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
חיוור עור

נשימה קוצר

יתר עייפות

זיהום של אחרים וסימנים צמרמורות, חום, גרון כאבי

חריגים דימום או חבורות

והרגליים הידיים של עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

בפה פצעים

?אחר מידע לדעת צריך

 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

®אברקסן

15/01/2019-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד
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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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