
צריכה רפואת על מידע

YERVOY®
)יורה-ווי(

 איפילימומאב
-mab)-u-lim(ipiמתקדם כליה סרטן )של קרצינומה 

 פלאורלית ומזותליומה) הכליה תאי
 על המשפיע סרטן של סוג( ממאירה
).הריאה רירית

 לך לגרום ועלול, החיסון מערכת
 סרטן וסוגי זיהומים לפתח יותר

מסוימים בזה יש מה
( אוטואימונית מחלה לך יש אם•עלָֹון

 את תוקף הגוף שבו מצב
).שלו התאים

 נפוצות שאלות כמה על עונה זה עלון
 כל את מכיל אינו הואYERVOY.  על

 במקום בא לא זה. הזמין המידע
.הרוקח או הרופא עם שיחה

 עם בשילוב-YERVOY ב טיפול
 זיהום, פעם אי לך היה או, לך יש אם•וכימותרפיה ניבולומאב

 כולל, הכבד של כרוני ויראלי
הפטיטיס או )B )HBV הפטיטיס

C )HCV( .וכימותרפיה ניבולומאב עם בשילוב 
 מתקדם ריאות בסרטן לטיפול משמשת
YERVOY במבוגרים . ויתרונות סיכונים יש התרופות לכל

 הסיכונים את שקל שלך הרופא
 היתרונות לעומתYERVOY  בקבלת
.עבורך לו שיהיו מצפים שהם

 הכשל בנגיף זיהום לך יש אם•
 או(HIV)  האנושי החיסוני
( נרכש החיסוני הכשל תסמונת
)איידס

. קרישה נוגד טיפול נוטל אתה אם•.רופא מרשם עם רק זמינה זו תרופה
אשר תרופות אלו

 בבטן לדימום הסיכון את להגביר
ובמעיים

 נטילת לגבי חששות לך יש אם
 פיקוחו תחת החולים בבית לך יינתן..שלך הרופא את שאל, זו תרופה

YERVOY מנוסה רופא של

 בעיון הזה העלון את לקרוא עליך
 בו לעיין כדי בטוח במקום אותו ולשמור
.יותר מאוחר

 עורית תגובה בעבר חווית אם•
בסרטן קודם בטיפול חמורה  לך יש אם שלך הרופא את שאל

 שנרשמה הסיבה לגבי כלשהן שאלות
 כלשהי היסטוריה לך יש אם•YERVOY. לך

.בריאות דלקת של

YERVOY זה מה
ל משמש

YERVOY ל לגרום עלול:

שאתה לפני
YERVOY נתון

 בקצב שינויים כגון שלך בלב בעיות•
 לב קצב או הלב פעימות בקצב או

.חריג  שלך החיסון למערכת המסייע חלבון.
סרטניים תאים ולהרוס לתקוף

ipilimumab, הפעיל החומר את מכיל 
YERVOY

YERVOY לך לתת אסור
 שעלולה והקיבה המעי, המעי דלקת•

 ניקוב או דימומים כדי עד להחמיר
 עשויים ותסמינים סימנים. המעי
 רופפת, מימית צואה( שלשול לכלול

( יציאות של מוגבר מספר), רכה או
),ביום יותר או בשניים עלייה

 בצבע צואה או, בצואה דם, עצירות
 באזור רגישות או כאב, יותר כהה
.הבטן

) יתר רגיש( אלרגי אתה אם•
 אחד לכל או לאיפילימומאב
 של האחרים מהמרכיבים

.YERVOYעם דבר, בטוח אינך אם 
.שלך הרופא

YERVOY עם טיפול
 העור בסרטן לטיפול משמש יחיד כטיפול.
מתקדמת או לניתוח ניתנת בלתי מלנומה(

 ,YERVOYמבוגרים אצל)

 עם בשילוב-YERVOY ב טיפול
ניבולומאב

 שלך האחות או הרופא עם בדוק
YERVOY מתן לפני

 נוטל אתה אם•
 טיפול או קורטיקוסטרואידים

 תרופות הן אלו. חיסון מדכא
שלך התפקוד את המפחיתות

 לטיפול משמש ניבולומאב עם בשילוב
 ניתן בלתי( מתקדם עור בסרטן
YERVOY או לניתוח
של סוג), גרורתית מלנומה

 או נשימה קשיי כמו בריאות בעיות•
.שיעול
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 של סימנים להיות עשויים אלה
 או ריאות דלקת( בריאות דלקת
).אינטרסטיציאלית ריאות מחלת

 סימנים. השרירים של דלקת•
 כאבי לכלול עשויים ותסמינים
 כאבים, חולשה, נוקשות, שרירים
 עשוי זה. חמורה עייפות או בחזה
הלב שריר דלקת לכלול

( מיוסיטיס), הלב בשריר דלקת(
ו) בשרירים דלקת

 בשרירים נוקשות( רבדומיוליזה
).שרירים התכווצות, ובמפרקים

-ושד הריון
הַאכֲלָהָ

, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 את אם או להריון להיכנס מתכננת
.מניקה  סימנים. כבד דלקת או לכבד נזק•

לכלול עשויים ותסמינים

 לובן או העור של הצהבה
 באזור כאבים), צהבת( העיניים
מוגזמת ישנוניות, הבטן

 את אם-YERVOY ב להשתמש אסור
 ממליץ שלך הרופא אם אלא בהריון

.במפורש כך על
 הרות נשים עלYERVOY  של ההשפעות

הפעיל שהחומר ייתכן אך, ידועות אינן

 לתינוק להזיק עלול, איפילימומאב,
.נולד שטרם

 סימנים. גירוד או בעור פריחה•
 בעור חמורה תגובה של ותסמינים
 עם בעור פריחה כגון לכלול עשויים

 עור, העור של קילוף, גירוד בלי או
,חום, יבש

 או הפנים של נפיחות, עייפות
 של עלייה, הלימפה בלוטות

 דם תאי של סוג( אאוזינופילים
 או כליות, כבד על והשפעות) לבנים
 יכולות חמורות עור תגובות. ריאות
(TEN),  רעיל אפידרמיס נמק לכלול

(SJS)  ונסון'סטיבנס-ג תסמונת
עם תרופות ותגובת

 ותסמינים אאוזינופיליה
(DRESS). מערכתיים

 עשויים התסמינים. עיניים דלקת•
, בעין כאב, בעין אדמומיות לכלול
 ראייה או בראייה שינויים

.מטושטשת

 יעיל מניעה באמצעי להשתמש עליך•מוצקים איברים השתלת•
 אם-YERVOY ב מטופל שאתה בזמן
.להריון להיכנס שעלולה אישה את

 השתלת של סיבוכים להתרחש עלולים
( תורם בתאי המשתמשת גזע תאי

 להיות יכולים אלה סיבוכים). אלוגני
 ספק. למוות להוביל ויכולים חמורים
 אחריך יעקוב שלך הבריאות שירותי
 לך יש אם סיבוכים של סימנים לאיתור

אלוגני גזע תא
.להְׁשַתְִיל

ב השימוש בזמן להריון נכנסת אם•
,YERVOY-שלך לרופא ספר.

 אתה אם להניק להפסיק צריך אתה
עם מטופל

YERVOY. אחרות בתרופות שימוש

 או נוטל אתה אם שלך לרופא ספר אנא
 כולל, אחרות תרופות לאחרונה נטלת

 את שאל. מרשם ללא שהושגו תרופות
 תרופה נטילת לפני לייעוץ שלך הרופא
.שלך הטיפול במהלך כלשהי

 לחלב נכנס איפילימומאב אם ידוע לא
היונק לתינוק סיכון לשלול ניתן לא. אם

.
 התסמינים. העצבים של דלקת•

 או שרירים חולשת לכלול עשויים
 או תחושה חוסר, בכוח ירידה
 אובדן, ברגליים או בידיים עקצוץ

של

.להתעורר קושי או הכרה

במכונות ושימוש נהיגה

 במכונות להשתמש או לנהוג אין
 כן אם אלאYERVOY  שקיבלת לאחר
.מושפע שאינך בטוח אתה ילְדִָים

. שלך הכליה עם בעיות או דלקת•
 לכלול עשויים ותסמינים סימנים
 או, חריגות כליות תפקודי בדיקות
ירידה

שתן נפח

 זו בתרופה להשתמש מומלץ לא
 לגיל מתחת( מתבגרים או בילדים

.נוסף למידע עד18)
 תופעת היא חלשה או עייפות תחושת
 זהYERVOY.  של מאוד שכיחה לוואי
 או לנהוג יכולתך על להשפיע יכול

 על לכן. כלשהן מכונות להפעיל
 לאחר זהירים להיות המטופלים

YERVOY. שקיבלו

 עם במיוחד להיזהר יש
YERVOY  בבלוטות דלקת או נזק•

. הורמונים המייצרות
לכלול עשויים התסמינים

 או מטושטשת ראייה, ראש כאבי
המיני בדחף ירידה, עייפות, כפולה

התנהגותיים שינויים,

 היא .YERVOY שלך לרופא ספר
 המערכת על המשפיעה תרופה

 לדלקת לגרום ועלולה שלך החיסונית
 לגרום עלולה דלקת. שלך הגוף בחלקי
 דלקתיים ומצבים לגופך חמור לנזק

 הפיכים בלתי להיות עשויים מסוימים
 דלקתיים מצבים. חיים מסכני או

 או לטיפול להזדקק עשויים מסוימים
YERVOY של נסיגה

 של מהתסמינים אחד לך יש אם מיד
 לוואי תופעות"ב המפורטים. דלקת

.זה בעלון" אפשריות

 של מהמרכיבים חלק על חשוב מידע
YERVOY

 בדיאטה אתה אם שלך לרופא ספר
 מתן לפני) מלח דלת( נתרן דלת

.YERVOYג"מ2.3  מכילה זו תרופה 
.תרכיז ל"מ לכל נתרן

 צמא כוללים התסמינים. סוכרת•
 מוגברת כמות של מעבר, מוגזם
 עם בתיאבון עלייה, שתן של מאוד
, עייפות תחושת, במשקל ירידה

 עצבנית, מדוכאת, חלשה, מנומנמת
 קטו חמצת או) טוב לא כללי ובאופן

 המופקת בדם חומצה( סוכרתית
) .מסוכרת
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YERVOY איך
נתָּון

שאתה בזמן
מטופלים

YERVOY עם

 ידון שלך הרופא. אותם מקבלים כולם
 הסיכונים את ויסביר באלה איתך

.שלך הטיפול של והיתרונות

 במרפאה או חולים בבית לך יינתן
YERVOY תחת

.מנוסה רופא של השגחה
לעשות חייב שאתה דברים

 דווחו הבאות הלוואי תופעות
 נעשה כאשר קליניים בניסויים
:בלבד-YERVOY ב שימוש  או סימנים לך יש אם מיד לרופא ספר

 לוואי תופעות. של תסמינים
.מחמירות הן אם או אפשריות

( לווריד) טפטוף( כעירוי לך יינתן זה
 על משפיעות( מאוד שכיחות לוואי תופעות).ורידי תוך

10) מתוך אחד ממשתמש יותר  טיפולים כמה יחליט שלך הרופא
תיאבון אובדן•.צריך אתה

ׁשלִׁשּול•
 שלך בסימפטומים לטפל תנסה אל
.בעצמך אחרות תרופות עם

( חולה או) בחילה( בחילה תחושת•
)הקאה עשוי שלך הרופאמתן ותדירות מינון

 מנת על אחרות תרופות לך לתת•
ו סיבוכים למנוע
שלך הסימפטומים את להפחית

בטן כאב•

בעור פריחה, גירוד•

חלשה או עייפות תחושת•

להְׁשִתְעַלֵ•

ראֹׁש ּכאְבֵ•

חום•

שינה נדודי•

 של המומלצים והתדירות המינון
YERVOYשונים להיות יכולים 
 הוא שבו הסרטן לסוג בהתאם
.לטיפול משמש

 של הבאה המנה את עכב•
YERVOY

 שלך הטיפול את להפסיק או•
.לחלוטיןYERVOY  עם

 עם מטופלים סרטן של מסוימים סוגים
YERVOYבשילוב

 אוnivolumab  וכימותרפיה.
withnivolumab

 אלו ותסמינים שסימנים לב שימו
 ועשויים, לפעמים מתעכבים
 לאחר חודשים או שבועות להתפתח

לפני. האחרונה המנה
 את יבדוק שלך הרופא, טיפול

 תעברו כן כמו. הכללית בריאותך
.הטיפול במהלך דם בדיקות

 מקבל אתה אם מיד שלך לרופא ספר
 אל. הללו הלוואי מתופעות אחת
 עם שלך בסימפטומים לטפל תנסה

.אחרות תרופות

 טיפולים אילו לך ייעץ שלך הרופא
והתדירות המינון על לך ויספר לך יינתנו

.אלו טיפולים של

10  עד1  על משפיעות( שכיחות לוואי תופעות

100) מתוך משתמשים  ורוקח שיניים רופא, רופא לכל ספר
 לך שנותנים בך שמטפלים אחרים

.YERVOY

 לצרכן תרופות על מידע בעלון עיין אנא
 את להבין מנת על ניבולומאב של

 שאלות לך יש אם. זו בתרופה השימוש
 הרופא את שאל אנא, זו תרופה לגבי
.שלך

דם אלח( בדם חמור חיידקי זיהום•

(

גידול כאבי•
 להשתמש להתחיל עומד אתה אם

, לרופא ספר, כלשהי חדשה בתרופה
 שאתה לרוקח או השיניים לרופא
YERVOY. את מקבל

 בלוטת של פעילות תת תפקוד•
ה), היפופיפיזה( המוח יותרת

 תפקוד או, הכליה יותרת בלוטות
( התריס בלוטת של פעילות תת

 לגרום שעלול) היפותירואידיזם
במשקל לעלייה או לעייפות

 של מנה פספסת אם
YERVOYמפתח אתה אם מיד לרופא ספר 

.אלרגית תגובה של תסמינים
 התורים כל את לקיים לך חשוב מאוד
לקבל כדי

 הרופא את שאל, פגישה החמצת אם.
 הבאה המנה את לתזמן מתי שלך
 .YERVOYשלך

( התריס בלוטת של יתר תפקוד•
 לגרום שעלול), היפר-תירואידיזם

,מהיר לב לקצב
במשקל וירידה הזעה

:להיות עשויים אלה תסמינים

 קשיי או צפצופים, נשימה קוצר•
נשימה

 הלשון, השפתיים, הפנים של נפיחות•
הגוף של אחרים חלקים או

התייבשות•
-YERVOYב להשתמש תפסיק אם

 לכאב הגורמת בעין דלקת•
מטושטשת ראייה, ואדמומיות  את להפסיק עשויה הטיפול הפסקת

 את תפסיק אל. התרופה השפעת
 על שוחחת אם אלא-YERVOY ב הטיפול

.שלך הרופא עם כך

העור על כוורות או גירוד, פריחה•

 זמנית אדמומיות, נמוך דם לחץ•
והצוואר הפנים של

 לגבי נוספות שאלות לך יש אם
זו בתרופה השימוש או שלך הטיפול

.שלך הרופא את שאל,

אפשרי צד
אפקטים

 או בקיבה דימום, נשימה קוצר•
( הגס במעי דלקת), מעיים( במעי
עצירות), גס מעי

 עלולYERVOY , התרופות כל כמו
לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום
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במשקל ירידה•

הכבד של תקין לא תפקוד•

, כאב גרימת( בעצבים פגיעה•
, סחרחורת), והתכווצויות חולשה

 רצונית לא שרירים התכווצות
 של יתר הצטברות, רעד, קצרה
, בראש עצבים מחלת, במוח מים
.בתיאום קושי, בדיבור קושי

)אטקסיה( תנועות

 שלך הגוף מתאי חלק נגד נוגדנים•
או התריס לבלוטת נזק הגורמים

המוח או הכליה של דלקת  שינוי, העור של ואדמומיות דלקת•
העור צבע

 שיער נשירת), ויטיליגו( טלאים
הנפש בבריאות שינויים•,דילול או

בלילה יתר הזעת•

ובמפרקים בשרירים כאב•

כליות תפקוד ספיקת אי•

,אנרגיה חוסר, רעד, חום•

לכאב הגורמת( בעצבים דלקת•

), בגפיים שיתוק או חולשה,
אנרגיה חוסר או ישנוניות

,הקיבה בקרום דלקת, המעי ניקוב•

 המעי של, התריסריון של דלקת
צרבת, הלבלב של או

): מנינגיזם( התסמינים שלישיית•
 לאור סבילות אי, צוואר נוקשות
ראש וכאבי בהיר

 באתר תגובה, כאב, נפיחות•
,ההזרקה

, נפוחות נזילות עיניים, בעין דלקת•ּבלִּבּול•
, העין של הצבעוני בחלק דלקת
בעין נפיחות

 מטבוליים סיבוכים של קבוצה•
 טיפול לאחר המתרחשים

בסרטן
 אנזים( אלקליין בפוספטאז עלייה•

)הכבד ידי על המשוחרר

 דלקת, מוגדל כבד, כבד ספיקת אי•שפעת כמו מחלה•
 לבלב, כליות, התריס בלוטת, בכבד

 גושים, המרכזית העצבים מערכת או
של

 שונים באיברים דלקתיים תאים
 הקשורות השפעות, שלך בגוף

 השטח פני רירית של לחיסונים
, מסוים איבר של הפנימית
( העיניים או העור של הצהבה
)צהבת

 בשריר מחלה, הלב בשריר דלקת•
,הלב

סדירות לא לב פעימות 10  עד1  על משפיעות( שכיחות לא לוואי תופעות

, הגפיים של הדם באספקת הגבלה•1,000) מתוך משתמשים
דלקתית

 דלקתית מחלה, דם כלי של הרס
 עורקי כלל בדרך( דם כלי של

 הגורמת לקויה דם זרימת), ראש
 או קהות ואצבעות להבהונות
חיוורות

דם אלח( בדם חמור חיידקי זיהום•

)ספטי הלם,

כליות מחלת, השתן בדרכי דלקת•

כליות תפקוד ספיקת אי,

והמעיים הקיבה של דלקת•
 ספיקת אי, לעירוי הקשורה תגובה•

איברים
 ידי על הנגרמת נשימה ספיקת אי•,המיני בחשק ירידה, דיכאון•

בריאות נוזלים
אדומים דם תאי הפחתת•

איברים רב דלקת•

בשמיעה ירידה•

השיער בצבע שינוי•

ברירית דלקת•

לעירוי הקשורה תגובה•

( כוורות, בעור דם כלי של דלקת•
 נגעי), גבשושית, מגרדת פריחה

 הרגליים, הידיים של כואבים עור
והפנים

( המעיים של דלקתית מחלה•
 שלשולים, בטן לכאבי הגורמת
 הקאות, מדממים להיות שעלולים

)במשקל ירידה או  מפרקים, שרירים התכווצויות•
עור קילוף•שרירים דלקת, כואבים

 או כאב גרימת, בשרירים דלקת•וסת היעדר או שינוי•
ו בירך נוקשות

ּכתָףֵ
10  עד1  על משפיעות( נדירות לוואי תופעות

10,000) מתוך משתמשים
, מופחתת ראייה, בעין כאבים•

 זר גוף תחושת, בעין דימום
,בעיניים
 נזילות עיניים, העין בשריר דלקת
נפוחות

שמיעה הפרעת•
 של או הנשימה דרכי של זיהום•

 ידי על הנגרמת דם הפרעת•העליונות הנשימה דרכי
.חיסון תאי של יתר פעילות

 חוט או המוח סביב זיהום•
השדרה תקין לא או סדיר לא דופק•

הבדיקה בתוצאות שינויים)הלם( אלרגית תגובה•  דלקת, קיצוניים נשימה קשיי•
 קדחת, בריאות נוזלים, בריאות
השחת

 יותרת בלוטות של בתפקוד ירידה•
 פעילות תת ידי על הנגרמת הכליה

)מהמוח חלק( היפותלמוס של
 יותרת בלוטת של יתר פעילות או

), המוח בבסיס קטנה בלוטה( המוח
 הורמוני המייצרות בבלוטות פגם
מין

 בתוצאות לשינויים לגרום עלול:
. שלך הרופא ידי על שבוצעו הבדיקות

YERVOY כוללים אלו , נמוך דם לחץ, דם כלי מחלת•
 ודופק הזעה עם עז חום תחושת
 נוזל, הלב שריר של חולשה, מהיר
הלב סביב

 האדומים הדם תאי במספר וריאציה•
 הדם תאי של), חמצן הנושאים(

 במלחמה החשובים( הלבנים
או) בזיהום
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 שעוזרים תאים( דם טסיות של
)להיקרש לדם

 מעל הממוקמות בלוטות(
( תת-פעילות תפקוד); הכליות

או) היפופיטויטריזם

 בלוטת של) היפופיזיטיס( דלקת
 בבסיס הממוקמת המוח יותרת
 בלוטת של יתר פעילות; המוח
 לב לקצב לגרום שעלולה, התריס
 דלקת; במשקל וירידה הזעה, מהיר
( התריס בלוטת של

 של נפיחות); היפר-תירואידיזם
התריס בלוטת

( מסוכרת המופקת בדם חומצה-
סוכרת), סוכרתית קטואידוזיס

 ורמות הורמונים של חריגה וריאציה•
 הגורמת העצבים של זמנית דלקת-בדם כבד אנזימי

( בגפיים ושיתוק חולשה, לכאב
Barré;(Guillain- תסמונת

 לחוסר הגורם לעצבים נזק
וחולשה תחושה

העצבים של דלקת); פולינוירופתיה(

 עצב שיתוק( הרגל כף טיפת;
 על הנגרמת עצבים דלקת); פרונאלי

הגוף ידי

 לחוסר גורמת, עצמה את תוקפת
 כאב או עקצוץ, חולשה, תחושה
)אוטואימונית נוירופתיה( שורף

 של, נתרן של בדם נמוכה רמה•
אשלגן של או פוספט

בשתן חלבונים או דם•

שגרוני גורם של מוגברת רמה•

 להסיר מסוגלות לא כליות•
כלל בדרך מהדם חומצות

התייבשות-

 לחוסר הגורמת בעצבים דלקת-
 כאב או עקצוץ, חולשה, תחושה
; והרגליים הידיים של צריבה

סחְרַחֹורתֶ

 של חריג באופן גבוהה בסיסיות•
האחרות הגוף ורקמות הדם

 חלק נגד בדם נוגדנים של נוכחות•
 לכאב הגורמת, בעין דלקת-שלך מהתאים

 פעימות בקצב או בקצב שינויים-מטושטשת ראייה, ואדמומיות
תקין לא לב קצב, הלב

 עם דווחו הבאות הלוואי תופעות
YERVOYעם בשילוב:nivolumab-מהיר דופק

הריאות סביב נוזל-
 יתר( גבוה דם לחץ-

 דלקת( בקיבה דלקת, מעי ניקוב-)דם לחץ
( בתריסריון דלקת), קיבה

)תריסריון

מ יותר על להשפיע עשוי( מאוד שכיח
), ריאות דלקת( הריאות של דלקת-)אנשים10  מתוך-1

, נשימה וקשיי בשיעול המאופיינת
שיעול, דם קרישי

, התריס בלוטת של יתר פעילות-
,מהיר לב לקצב לגרום שעלולה
במשקל וירידה הזעה

 עור של מעובים כתמים עם עור מחלת-
 קשקשים עם קרובות לעתים, אדום

)פסוריאזיס( כסופים  שעלולה, התריס בלוטת של פעילות תת-
במשקל לעלייה או לעייפות לגרום

( קור וכוויות בפה כיבים-
( הלבלב של דלקת), סטומטיטיס

),לבלב
בפה יובש, עצירות

( מפרקים של כרונית מחלה-
)ספונדילוארתרופתיה מופחת תיאבון-

ראֹׁש ּכאְבֵ-

)נשימה קוצר( נשימה קוצר-
 החיסונית המערכת שבה מחלה-הכבד של דלקת-

 שמייצרות הבלוטות את תוקפת
( ורוק דמעות כגון, לגוף לחות

)סיוגרן תסמונת

ויטיליגו( בכתמים העור צבע שינוי-

 נשירת, בעור אדמומיות, יבש עור),
או חריגה שיער

)מגרדת פריחה( כוורות, דילול

( שלשול), קוליטיס( במעיים דלקת-
), רכה או רופפת, מימית צואה

בטן כאבי, בחילות, הקאות
 דלקת( המפרקים של דלקת-

)פרקים ובעצמות בשרירים כאבים-
, שלפוחיות עם לפעמים בעור פריחה-

גירוד
 אובדן כולל( כליות ספיקת אי-

)הכליות תפקוד של פתאומי
) מיוסיטיס( בשרירים דלקת-

נוקשות או לכאב הגורמת
 בשרירים, במפרקים כאבים-

ובעצמות
כאב), נפיחות( בצקת-

 תגובות, אלרגית תגובה-
התרופה של לעירוי הקשורות

 דלקת( הכליה של דלקת-
)כליה חלשה או עייפות תחושת-

בחזה כאב-חום-
10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיח
)אנשים

 מתוך1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
)אנשים100

) הלב שריר( בלב דלקת-
, נשימה בקוצר המאופיינת

 כאבים או לב דפיקות, עייפות
.בחזה

 דלקת( חמורה ריאות דלקת-
 דרכי של זיהומים), ריאות

העליונות הנשימה

המוח של דלקת-

ּברְֹונכִיטִיס-

 הקשורות כרוניות מחלות-
 דלקתיים תאים של להצטברות
 לרוב, שונות ורקמות באיברים
הריאות

)סרקואידוזיס(

( בשרירים פציעה/פירוק-
 בכאבי המאופיינת) רבדומיוליזה

.הקאות או בחילות, חולשה, שרירים
לבנים דם תאי במספר עלייה-

 הורמונים של בהפרשה ירידה-
הכליה יותרת בלוטות ידי על המיוצרים
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1000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
)אנשים

 דלקת( חמורה ריאות דלקת-
 דרכי של זיהומים), ריאות

העליונות הנשימה

 בהורמון ירידה, מוח
הפרתירואיד

 העור של קטלני ואולי חמור קילוף-
רעיל אפידרמיס(

'סטיבן-ג תסמונת, נקרוליזה
)ונסון

 לחוסר הגורם לעצבים נזק-
וחולשה תחושה

 של דלקת); פולינוירופתיה(
 הגוף ידי על הנגרמת העצבים
גורם, עצמו את התוקף

 או עקצוץ, חולשה, תחושה חוסר
אוטואימונית נוירופתיה( שורף כאב

במוח דלקת),

לבנים דם תאי במספר עלייה-

 תגובות, אלרגית תגובה-
התרופה של לעירוי הקשורות הבדיקה בתוצאות שינויים

 בתוצאות לשינויים לגרום עלול:-
 הרופא ידי על שבוצעו הבדיקות

YERVOY  כוללים אלו. שלך
Nivolumab עם בשילוב

 הורמונים של בהפרשה ירידה-
הכליה יותרת בלוטות ידי על המיוצרים

 מעל הממוקמות בלוטות(
דלקת), הכליות

 יותרת בלוטת של) היפופיזיטיס(
, המוח בבסיס הממוקמת המוח

, התריס בלוטת של יתר פעילות
, מהיר לב לקצב לגרום שעלולה
,במשקל וירידה הזעה

התריס בלוטת של נפיחות

מטושטשת ראייה-
תקינות לא כבד תפקודי בדיקות-

תקינות לא כליות תפקודי בדיקות-
 פעימות בקצב או בקצב שינויים-

תקין לא לב קצב, הלב
( אדומים דם תאי במספר ירידה-

( לבנים דם תאי), חמצן הנושאים
 או) בזיהום במלחמה החשובים

 לדם שעוזרים תאים( דם טסיות
)להצטבר

דם לחץ יתר( גבוה דם לחץ-

 לחץ יתר( נמוך דם לחץ),
)דם

 לחוסר הגורמת בעצבים דלקת-
 כאב או עקצוץ, חולשה, תחושה
; והרגליים הידיים של צריבה

סחְרַחֹורתֶ

ברונכיטיס, הריאות סביב נוזל-

 המפרק האנזים של מוגברת רמה-
.עמילן המפרק האנזים ושל שומנים

 עור של מעובים כתמים עם עור מחלת-
 קשקשים עם קרובות לעתים, אדום

)פסוריאזיס( כסופים
יבשות עיניים-

ראֹׁש ּכאְבֵ-

)נשימה קוצר( נשימה קוצר-

, אשלגן, סידן של חריגות רמות-
שלך בדם נתרן או מגנזיום

 העור של קטלני ואולי חמור קילוף-
ונסון'סטיבן-ג(

)תסִמֹונתֶ

בדם בילירובין של יותר גבוהות רמות-

הגוף במשקל ירידה-

), ריאות דלקת( הריאות של דלקת-
, נשימה וקשיי בשיעול המאופיינת

שיעול, דם קרישי

) מיוסיטיס( בשרירים דלקת-
נוקשות או לכאב הגורמת

) היפרגליקמיה( יותר גבוהות רמות-
 של) היפוגליקמיה( יותר נמוכות או

בדם סוכר

 דלקת( הכליה של דלקת-
)כליה )קוליטיס( המעיים של דלקת-

בחזה כאב-

הבדיקה בתוצאות שינויים ( קור וכוויות בפה כיבים-
( הלבלב של דלקת), סטומטיטיס

),לבלב
בפה יובש, עצירות

 דווחו הבאות הלוואי תופעות
YERVOY  כאשר קליניים בניסויים

 ניבולומאב עם בשילוב ניתן
:וכימותרפיה

 איפילימומאב עם בשילוב:
 לשינויים לגרום עלול וכימותרפיה
 ידי על שבוצעו הבדיקות בתוצאות
OPDIVO כוללים אלו. שלך הרופא

הכבד של דלקת-

, בעור אדמומיות, יבש עור-
דילול או חריגה שיער נשירת

מ יותר על להשפיע עשוי( מאוד שכיח
תקינות לא כבד תפקודי בדיקות-)אנשים10  מתוך-1

תקינות לא כליות תפקודי בדיקות-
 בשרירים, במפרקים כאבים-

במפרקים דלקת, ובעצמות
 שעלולה, התריס בלוטת של פעילות תת-

במשקל לעלייה או לעייפות לגרום
 אובדן כולל( כליות ספיקת אי-

)הכליות תפקוד של פתאומי

( אדומים דם תאי במספר ירידה-
( לבנים דם תאי), חמצן הנושאים
 או) בזיהום במלחמה החשובים

 לדם שעוזרים תאים( דם טסיות
)להצטבר

מופחת תיאבון-

 רופפת, מימית צואה( שלשולים-
בחילות, הקאות), רכה או

חום-

)נפיחות( בצקת- , שלפוחיות עם לפעמים בעור פריחה-
 מתוך1  עד על להשפיע עשוי( נדירגירוד

 המפרק האנזים של מוגברת רמה-)אנשים100
.עמילן המפרק האנזים ושל שומנים

חלשה או עייפות תחושת-

10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיח
)אנשים

תת-פעילה פונקציה-

 הממוקמת המוח יותרת בלוטת של
, אשלגן, סידן של חריגות רמות )hypopituitarism(של בבסיס

שלך בדם נתרן או מגנזיום הלַחַמִית דלַקֶתֶ-

YERVOY® V8.0CMI6



 שלך בדם סוכר של יותר גבוהות רמות
)היפרגליקמיה(

בחסות

Street Shortland 88
Squibb )NZ( Limited-MyersBristol

1010 אוקלנד
זילנד ניו

בדם בילירובין של יותר גבוהות רמות

 המפורטות הלוואי מתופעות אחת אם
 אתה אם או, מחמירה או מופיעה זה בעלון
 מופיעות שאינן לוואי בתופעות מבחין
.שלך לרופא דווח אנא, זה בעלון

:הכנה תאריך
2022 ינואר .אפשריות לוואי מתופעות תיבהל אל

 סימן הואSquibb-Myers Bristol.מהם אחד אף תחווה שלא ייתכן
חברת של רשום מסחרי

YERVOY® )ipilimumab( 
 כל על לענות שלך מהרופא בקש

.לך שיש שאלה

נוסף
מיֵדעָ

YERVOY מכיל מה
 הוא הפעיל החומר•

.איפילימומאב
200  או ג"מ50  מכיל בקבוקון כל
.איפילימומאב של ג"מ

 הם האחרים המרכיבים•
 נתרן, הידרוכלוריד טרומטאמול

 חומצה(E421),  מניטול, כלורי
 נתרן80,  פוליסורבט, פנטטית

,הידרוקסיד
 ומים הידרוכלורית חומצה
.להזרקה

 ותכולתYERVOY  נראה איך
האריזה

 הוא לעירוי לתמיסהYERVOY  תרכיז
 עד צבע חסר, אטום מעט עד שקוף נוזל
 חלקיקים להכיל שעשוי, חיוור צהוב
 זכוכית בבקבוקון ומסופק) מעט( קלים
.באלומיניום אטום גומי פקק עם

 אחד בקבוקון המכילות באריזות זמין הוא
.ל"מ40  של אחד בקבוקון או ל"מ10  של

.משווקים להיות עשויים האריזה גדלי כל לא

YERVOY את לאחסן כיצד
 את לאחסן שתתבקש סביר לא

YERVOYבבית יאוחסן זה. בעצמך 
.לך ניתן הוא שבה במרפאה או החולים
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