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פונאטיניב
nib) ti na'(poe  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 שלך לרופא ספר. שבץ או לב התקפי, בריאות או ברגליים חיים מסכני או חמורים דם לקרישי לגרום עלול פונאטיניב
 של גבוהות רמות( היפרליפידמיה; גבוה דם לחץ; שבץ; ברגליים או בריאות דם קריש פעם אי לך היה או לך יש אם

 הרגליים, הרגליים בכפות דם כלי של היצרות( היקפית דם כלי מחלת; סדיר לא או מהיר, איטי דופק); בדם כולסטרול
 אחד חווה אתה אם. לב מחלת או; לב התקף); הגוף של חלק באותו קור או כאב, תחושה לחוסר הגורמת הידיים או

 בעיות או פתאומי בלבול; עילפון או סחרחורת; נשימה קוצר; בחזה כאבים: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים
 ראש כאב; הגוף של אחד בצד הרגל או הזרוע, הפנים של פתאומיים חולשה או תחושה חוסר; הבנה או בדיבור

;התחתונה ברגל חום תחושת; לסת או צוואר, גב, זרועות, רגליים כאבי; חמור פתאומי

 לשאר דם מספיק להזרים מסוגל אינו הלב שבו מצב( חיים מסכנת או חמורה לב ספיקת לאי לגרום עלול פונאטיניב
 ספיקת   אי כולל, לב בעיות פעם אי לך היו או לך יש אם שלך לרופא ספר). חריג לב קצב( קצב ולהפרעות) הגוף חלקי

איטי דופק או); פתאומי מוות או התקפים, הכרה אובדן, להתעלפות להוביל שעלול סדיר לא לב קצב(QT  הארכת, לב

 דופק; בחזה כאב; נשימה קוצר: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. סדיר לא או מהיר,
.התעלפות או; סחְרַחֹורתֶ; דופק או סדיר לא, מהיר

 בעיות או כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר. לכבד חיים מסכן או חמור לנזק לגרום עלול פונאטיניב
, כהה שתן, עור או צהובות עיניים, גירוד: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. שלך בכבד

.הימני העליון הבטן באזור נוחות אי או כאב או

 ובמהלך הטיפול התחלת לפני מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לפונטיניב שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי הטיפול

 טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל בפונטיניב

(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות
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)/ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs
http://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.

?זו תרופה נרשמה האם היי

 בגלל אלה תרופות לקחת יכולים שאינם או ללוקמיה אחרות מתרופות תועלת להפיק עוד יכולים שאינם אנשים אצל.
 תקין לא חלבון של פעולתו חסימת ידי על פועל זה. קינאז מעכבי הנקראות תרופות בקבוצת הוא פונאטיניב. לוואי תופעות

הלבנים הדם תאי של סרטן של סוג )הסרטניים התאים התפשטות את לעצור עוזר זה. להתרבות סרטניים לתאים שמאותת

)ALL; חריפה לימפובלסטית לוקמיה של מסוימים בסוגים לטיפול גם  משמש . Ponatinibתרופות לקחת יכולים שאינם או 
 של סרטן של סוג ,)ל אחרות מתרופות תועלת להפיק עוד יכולים שאינם באנשים טיפול כוללCML- לוואי תופעות בגלל אלה
Ponatinib כרונית מיאלואידית לוקמיה של מסוימים בסוגים לטיפול  משמש ;CML(הלבנים הדם תאי

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 באותה בערך פונאטיניב קח. אוכל בלי או עם ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע פונאטיניב
 חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה

 ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוקponatinib  קח. מבין שאינך
.הרופא שרשם

.אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותן הטבליות את לבלוע

 בפונטיניב הטיפול את לצמיתות להפסיק או שלך המינון את להתאים, הטיפול את לדחות יצטרך שלך שהרופא ייתכן
 המשך. הטיפול במהלך מרגיש אתה איך על שלך הרופא עם שוחח. חווה שאתה הלוואי ולתופעות לטיפול לתגובתך בהתאם

.שלך הרופא עם לדבר מבלי פונאטיניב ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם פונאטיניב ליטול

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,פונאטיניב נטילת לפני
 בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או ללקטוז, אחרת תרופה לכל, לפונטיניב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל. פונאטיניב

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
כגון, הקיבה חומצת להפחתת תרופות: )ketoconazole )Nizoral; מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

;lansoprazole )Prevacid( וריפמפין  .(Rifadin, Rimactane, Rifamate, Rifater)לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 
 הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את

 מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, פונאטיניב עם אינטראקציה לקיים
.זו ברשימה
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 מאחורי בלוטה, הלבלב של נפיחות( הלבלב דלקת; סוכרת; דימום בעיית לך הייתה או לך יש אם שלך לרופא ספר
 ספר, כן כמו). חלב מוצרי לעכל יכולת חוסר( ללקטוז רגיש אתה אם או); לעיכול המסייעים חומרים המייצרת הקיבה
.אלכוהול של גדולות כמויות פעם אי שתית או שותה אתה אם שלך לרופא

 יכולים לא שלך הזוג בן או שאתה להניח אין, זאת עם. נשים אצל הפוריות את להפחית עשוי שפונטיניב לדעת עליך
 הריון בדיקת לעבור תצטרך, נקבה את אם. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר. להריון להיכנס

 שבועות3  ובמשך בפונטיניב הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש עליך. הטיפול תחילת לפני
 בזמן להריון נכנסת אם. עבורך שיעבדו מניעה אמצעי סוגי על שלך הרופא עם שוחח. התרופה נטילת הפסקת לאחר
.לעובר להזיק עלול פונאטיניב. מיד לרופא התקשרי, פונאטיניב נטילת

 המנה לאחר ימים6  ובמשך פונאטיניב נטילת בזמן להניק אין. להניק מתכננת או מניקה את אם שלך לרופא ספר
.הסופית

 לעבור אמור אתה אם. פונאטיניב נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם
 מתי לך יגיד שלך הרופא. ההליך או הניתוח לפני ימים7  לפחות פונאטיניב לקחת להפסיק לך יגיד שלך הרופא, ניתוח

.הניתוח לאחר שוב פונאטיניב לקחת להתחיל

 שלך הדם לחץ אחר יעקוב כנראה שלך הרופא. בפונטיניב הטיפול במהלך לעלות עשוי שלך הדם שלחץ לדעת עליך
.הטיפול במהלך

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ לשתות או אשכוליות של גדולות כמויות לאכול אין

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

פריחה

יבש עור

ׁשלִׁשּול

עצירות

שיער איבוד

ובגרון בפה או השפתיים על פצעים או לבנים כתמים

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

להְׁשִתְעַלֵ
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ישן להישאר או להירדם קושי

שרירים או גפיים, מפרקים, עצם, גב כאבי

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
 טיפול קבל או מיד לרופא והתקשר פונאטיניב ליטול הפסק, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

:חירום רפואי
חריגים דימום או חבורות

וזפתית שחורה או מדממת צואה

בשתן דם

מדממת הקאה

מהרגיל כבד וסת דימום או חריג נרתיקי דימום

קפה שאריות כמו שנראה קיא

תכופים אף דימומי

דם להשתעל

מגורות או כואבות, אדומות, יבשות עיניים

לאור רגישות

אחרים בראייה שינויים או כפולה ראייה, צפים, מטושטשת ראייה

נרפאים שלא פצעים

זיהום של אחרים סימנים או צמרמורות, גרון כאב, חום

 או בידיים תחושה אובדן או כאב, צריבה, עקצוץ; מהפנים חלק או עפעפיים צניחת; שרירים חולשת; בטעם שינויים
ברגליים

ראייה אובדן או שינויים או חשיבה בעיות, בלבול, התקפים, ראש כאבי

שתן במתן ירידה

קיצונית חולשה או עייפות

במשקל עלייה

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

)הבטן אזור( בבטן רגישות או נפיחות, כאב

בחילה

הקֲָאָה

לגב להתפשט עלול אך הבטן באזור שמתחיל מתמשך כאב

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

 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)
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)/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
 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

. 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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

זיהום של אחרים וסימנים צמרמורות, גרון כאב, חום

דופק או סדיר לא, מהיר דופק

עייפות

בחזה כאב

?אחר מידע לדעת צריך

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 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

®איקלוסייג
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
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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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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

