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?זו תרופה נרשמה האם היי

 וביצוע יותר בטוח סקס תרגול עם יחד אלו תרופות נטילת. סרטן או חמורים זיהומים כגוןHIV- אחרים לאנשים.
 את להפחית עשוי הואHIV- ה נגיף) הפצת( להעברת הסיכון את להפחית עשויים החיים באורח אחרים שינויים
. בדםraltegravir- מרפא אינו ,HIV ל הקשורות ומחלות) איידס( נרכש חיסוני כשל תסמונת לפתח שלך הסיכוי
 מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הואHIV  ה כמות הפחתת ידי על פועל זה. אינטגראזHIV- ש למרות

. Raltegravirג"ק(2  פאונד4.5  לפחות ששוקלים וילדים במבוגרים)HIV( (לטיפול אחרות תרופות עם יחד  משמש 
Raltegravir האנושי החיסוני הכשל בנגיף בזיהום

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

. Raltegravir )Isentressהפה לנטילת פומי לתרחיף וכגרגירים לעיסה טבלית, כטבליה מגיע Raltegravir® (טבליות ,
 לפי בדיוק.®Raltegravir )Isentress. ביום פעמיים אוכל בלי או עם כלל בדרך נלקחים פומי ותרחיף לעיסה טבליות

raltegravir  שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות
 כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה

 )HDקח. ביום פעם אוכל בלי או עם כלל בדרך נלקחות טבליותraltegravir  קח. מבין שאינך חלק

 יכול אתה, הלעיסה טבליות את נוטל אתה אם. אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותן הטבליות את לבלוע
.בשלמות אותן לבלוע או ללעוס

 או מיץ, מים כגון נוזל של) ל"מ(5  כפית1  עם ולערבב הלעיסה טבליות את לכתוש ניתן, ללעוס שמתקשים לילדים
 שנותרו החתיכות כל את מרסקים, כפית בעזרת. דקות2  תוך ויתפרקו הנוזל את יספגו הטבליות. נקייה בכוס אם חלב

 ערבבו, נוזל של) ל"מ(5  כפית עוד הוסיפו, בכוס מהתרופות אחת נותרה אם. מיד התערובת את שתו. מהטבליות
.מיד אותה וקחו

 המתארות אליו המצורפות הכתובות ההוראות את קרא, הראשונה בפעםraltegravir  פומי תרחיף נוטל שאתה לפני
. מים) ל"מ(10  כפיות2  והוסיפו הערבוב כוס לתוך אחת גרגירים חבילת של התוכן את רוקנו. התרופה את להכין כיצד

 את למדוד כדי שסופק המינון במזרק השתמש. לנער לא; שניות45  למשך הערבוב בכוס התוכן את בעדינות מערבבים
.שנותר התרחיף כל את והשליך מההכנה דקות30  תוך בתערובת השתמש. רשם שלך שהרופא התרופות כמות
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HIV  נגד אחרות תרופות אוraltegravir  לקחת תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גםraltegravir  לקחת המשך
 עשוי והנגיף להחמיר עלול מצבך, מנות על תדלג אוraltegravir  ליטול תפסיק אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי

.לטיפול עמיד להיות

.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

raltegravir, נטילת לפני
 במוצרי מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל-raltegravir, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.raltegravirהמרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש.

 לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 אלומיניום או מגנזיום, סידן המכילים חומצה נוגדי: מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או

,Maalox, Mylanta, Tums)אחרים ;carbamazepine )Equetro, Tegretol, Teril( ;(כולסטרול להורדת תרופות )
- ב(atorvastatin ,Lipitor  כגון) סטטינים

fluvastatin )Lescol(, lovastatin )Altoprev(, pravastatin )Pravachol(, rosuvastatin )Crestor( ,(Caduetו -
simvastatin ,Zocor)ב ;(Vytorin- etravirine)אינטליגנציה ;( fenofibrate ,Antara, Lipofen, Tricor)אחרים ;(
gemfibrozil)פניטק, דילנטין( פניטואין; פנוברביטל); לופיד ;( rifampin ,Rifadin, Rimactane)ב ,Rifamate-ב

tipranavir )Aptivus( ,(Rifater-עם ;ritonavir )Norvir( וזידובודין )אחרים, רטרוביר.(

 אם או), כראוי פועלות אינן הכליות כאשר הדם לניקוי רפואי טיפול( בדיאליזה מטופל אתה אם שלך לרופא ספר
 מחלות), בדם שומניים חומרים( טריגליצרידים או בדם גבוה כולסטרול, כבד דלקת פעם אי לך היה או לך יש

).השלד שרירי של מצב(rhabdomyolysis  או, השרירים של נפיחות או שרירים

 התקשרraltegravir,  נטילת בזמן להריון נכנסת אם. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 אם או-HIV ב נגוע אתה אם להניק צריך לא אתה. להניק מתכננת או מניקה את אם שלך לרופא ספר. שלך לרופא

raltegravir. נוטל אתה

 שעלול שלך למוח נזק למנוע כדי מיוחדת תזונה על להקפיד יש שבו תורשתי מצב(PKU,  פנילקטונוריה לך יש אם
.פנילאלנין שיוצר אספרטיים מכילות הלעיסה שטבליות לדעת עליך), חמורה אינטלקטואלית למוגבלות לגרום

 להתחזק עלולה שלך החיסונית המערכת-HIV, ב בזיהום לטיפול תרופות נוטל שאתה שבזמן לדעת עליך
 אם. אלה זיהומים של תסמינים לפתח לך לגרום עלול זה. בגופך היו שכבר אחרים בזיהומים להילחם ולהתחיל

-raltegravir.ב הטיפול במהלך מחמירים או חדשים תסמינים לך יש

?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
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 המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח
 על לפצות כדי בו-זמניתraltegravir  של טבליות שתי ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה

.שהוחמצה מנה

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

ׁשלִׁשּול

גזַ

בטן כאב

צרַבֶתֶ

שינה נדודי

נורמליים לא חלומות

דּכִָאֹון

ראֹׁש ּכאְבֵ

, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר
רגישות או שרירים כאבי

שרירים חולשת

קולה בצבע או כהה שתן

בחזה לחץ או כאב

פריחה

חום

בעור קילוף או שלפוחיות

כוורות

עקִצּוץ

הזרועות או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הגרון, הלשון, השפתיים, הפנים, העיניים של נפיחות

בליעה או נשימה קשיי

קיצונית עייפות

בפה נגעים

נפוחות או מגרדות, אדומות עיניים

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

העיניים או העור של הצהבה

חיוורת צואה
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בחילה

הקֲָאָה

תיאבון אובדן

מהירות לב פעימות

נשימה קוצר

זיהום של אחרים וסימנים צמרמורות, שיעול, גרון כאב, חום

אנרגיה חוסר

במשקל מוסברת בלתי עלייה

השתן בכמות ירידה

הרגליים או הקרסוליים, הרגליים כפות סביב נפיחות

נּומהָ

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

?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
 הטבליות עם המצורפת קטנה חבילה( היבש חומר את תסיר אל). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

.שלך מהבקבוק) לחות לספיגת

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך

 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.

?אחר מידע לדעת צריך

 מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופאraltegravir.  נטילת בזמן והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-raltegravir.ל שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות

.שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל

.שלך המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל
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 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

®איזנטרית

HD®איזנטרית

15/01/2022-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

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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