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VedotinBrentuximab  הזרקת
tin) doe' ve mab i tux'(bren  כמו מבוטא

:חשובה אזהרה

 פרוגרסיבי מולטיפוקל לוקואנצפלופתיה שתפתח הסיכון את להגביר עלולה ודוטין ברנטוקסימאב זריקת קבלת
;PML)ספר). חמורה לנכות או למוות גורם כלל ובדרך, לרפא או למנוע, בו לטפל ניתן שלא המוח של נדיר זיהום 
 נוטל אתה אם ולרוקח לרופא ספר. שלך החיסון מערכת על המשפיע מצב פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא
 זריקת לקבל הפסיקו, הבאים מהתסמינים אחד חווים אתם אם. החיסונית המערכת את שמדכאות כלשהן תרופות

 אובדן; בהליכה קושי; הגוף של אחד בצד חולשה או בכוח ירידה: מיד לרופא והתקשרו ודוטין ברנטוקסימאב
 קושי; רגילה בהתנהגות או הרוח במצב שינויים; זיכרון אובדן; בבהירות לחשוב קושי; ּבלִּבּול; ראֹׁש ּכאְבֵ; קואורדינציה

.בראייה שינויים או; בדיבור

 את לבדוק כדי מסוימות בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.ודוטין ברנטוקסימאב להזרקת שלך הגוף תגובת

.ודוטין ברנטוקסימאב הזרקת בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

vedotinBrentuximab  בהזרקת שימוש נעשה

 קיבלו שלא באלה) קין'הודג מחלת( קין'הודג של בלימפומה לטיפול אחרות כימותרפיות תרופות עם בשילוב
,טיפול בעבר

 את המחליף הליך( גזע תאי השתלת לאחר לחזור או להחמיר בסיכון שנמצאים באלה קין'הודג של בלימפומה לטיפול
),בריא עצם במח חולה עצם מח

) בריא עצם במח חולה עצם מח המחליף הליך( גזע תאי להשתלת הגיבו שלא באלה קין'הודג של בלימפומה לטיפול
,כימותרפיה של טיפול תקופות שתי לפחות או

 לימפומה של סוג(sALCL;  אנאפלסטיים גדולים תאים של בלימפומה לטיפול אחרות כימותרפיות תרופות עם בשילוב
) קין'הודג שאינה לימפומה של סוג(PTCL;  היקפיותT  תאי לימפומות של אחרים מסוימים וסוגים) קין'הודג שאינה
,טיפול קיבל בעבר עברו שלא באלה
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,כימותרפיה של אחרת טיפול לתקופת הגיבו שלא באלה מערכתית-sALCL ב לטפל

 שאינה לימפומה של סוג(pcALCL;  גדולים תאים של ראשונית אנפלסטית עורית לימפומה של מסוים בסוג לטיפול
.אחר טיפול בעבר שקיבלו באנשים) קין'הודג

 הרג ידי על עובד זה. נוגדנים-תרופות של מצומדים הנקראות תרופות של בקבוצה היאvedotin Brentuximab  הזרקת
.סרטניים תאים

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 או רופא ידי על) לווריד( לווריד דקות30  במשך ולהזרק נוזל עם לערבוב כאבקה מגיעהvedotin Brentuximab  הזרקת
PTCL,  אוsALCL , קין'הודג של בלימפומה לטיפול ניתן ודוטין ברנטוקסימאב כאשר. חולים בבית או רפואי במשרד אחות
 משמשvedotin Brentuximab  כאשר. טיפול לקבל לך ממליץ הרופא עוד כל שבועות-3 ב פעם כלל בדרך מוזרק הוא

 הרופא עוד כל בשבועיים פעם כלל בדרך מוזרק הוא, ראשון כטיפול קין'הודג בלימפומה לטיפול כימותרפיה עם בשילוב
.טיפול לקבל לך ממליץ

 או התרופה עירוי במהלך כלל בדרך המתרחשות, חמורות אלרגיות לתגובות לגרום עלולהvedotin Brentuximab  הזרקת
 הייתה אם אלרגית תגובה למנוע כדי שלך העירוי לפני מסוימות תרופות שתקבל ייתכן. המנה קבלת מרגע שעות24  תוך
 אחד חווה אתה אם. ודוטין ברנטוקסימאב מקבל שאתה בזמן בזהירות בך יצפה שלך הרופא. קודם טיפול עם תגובה לך

.נשימה קשיי או גירוד, כוורות, פריחה, צמרמורות, חום: מיד לרופא ספר, הבאים מהתסמינים

 תופעות חווה אתה אם הטיפול את להפסיק או שלך המינון את להתאים, הטיפול את לדחות יצטרך שלך שהרופא ייתכן
.ודוטין ברנטוקסימאב הזרקת עם שלך הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר הקפד. מסוימות לוואי

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,ודוטין ברנטוקסימאב הזרקת קבלת לפני
 בהזרקת מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכלvedotin- ,brentuximab ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. ודוטין ברנטוקסימאב

 בהזרקת להשתמש לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. בלומיצין מקבל אתה אם שלך לרופא ספר
.זו תרופה מקבל אתה אם ודוטין ברנטוקסימאב

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 אינדינביר-PrevPac), ב(Biaxin,  קלריתרומיצין: הבאים מהדברים אחד כל את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

,(Crixivan)ספורנוקס( איטראקונאזול ,(נפאזודון, קטוקונזול ,nelfinavir )Viracept( ,ריפמפין  ,Rifadin, Rimactane)
 התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). בקאלטרה, נורוויר(ritonavir  ו), בריפאטר, בריפאמט

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך

.כליות או כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

/a611052.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov2/5



MedlinePlus של תרופתי מידעVedotin :Brentuximab  הזרקת15/4/2212:03,

 בדיקת לבצע עליך, להריון להיכנס שיכולה אישה את אם. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
. הסופית המנה לאחר חודשים6  ובמשך הטיפול במהלך יעילים מניעה באמצעי ולהשתמש הטיפול תחילת לפני הריון
 שלך הטיפול במהלך יעיל מניעה באמצעי להשתמש עליך, להריון להיכנס שעלול או בהריון זוג בן עם גבר אתה אם

. להשתמש תוכל בהן הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח. שלך האחרונה המנה לאחר חודשים6  ובמשך
vedotin  הזרקת. מיד לרופא התקשר, ודוטין ברנטוקסימאב הזרקת קבלת בזמן להריון נכנסים זוגך בן או אתה אם

Brentuximabלעובר להזיק עלולה.

.ודוטין ברנטוקסימאב הזרקת מקבל שאתה בזמן להניק צריך לא אתה. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

 בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. גברים אצל הפוריות את להפחית עלולה זו שתרופה לדעת צריך אתה
.ודוטין ברנטוקסימאב הזרקת

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

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

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולהvedotin Brentuximab  הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

עצירות

בפה פצעים

מופחת תיאבון

במשקל ירידה

עייפות

סחְרַחֹורתֶ

חּולׁשהָ

ישן להישאר או להירדם קושי

חרֲדָהָ

יבש עור

שיער איבוד

לילה זיעת

רגליים או זרועות, גב, שרירים, עצם, מפרקים כאבי

שרירים התכווצות

 מאלה או הללו מהתסמינים באחד נתקל אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

חריגות חבורות או דימום

ברגליים או ברגליים, בזרועות, בידיים עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר
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שרירים חולשת

שלפוחיות או מתקלף עור

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

נשימה קוצר או שיעול

שתן במתן ירידה

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים של נפיחות

תכוף או כואב, קשה שתן מתן

זיהום של אחרים סימנים או שיעול, צמרמורות, חום

לגב להתפשט עלול אך הבטן באזור שמתחיל מתמשך כאב

חיוור עור

העיניים או העור של הצהבה

הימנית העליונה הבטן באזור נוחות אי או כאב

כהה שתן

חימר בצבע יציאות

בטן כאב

חריגות חבורות או דימום

וזפתית שחורה צואה

בצואה אדום דם

 חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהvedotin Brentuximab  הזרקת
.התרופה קבלת בזמן

 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

/a611052.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help


MedlinePlus של תרופתי מידעVedotin :Brentuximab  הזרקת15/4/2212:03,

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

זיהום של אחרים סימנים או שיעול, צמרמורות, חום

?אחר מידע לדעת צריך

.ודוטין ברנטוקסימאב הזרקת לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל

 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

®אדצטריס

15/02/2019-  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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