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?זו תרופה נרשמה האם היי

 הממוקם בסרטן או הקיבה בסרטן לטיפול נוספות כימותרפיות תרופות עם ובשילוב לבד משמשתRamucirumab  הזרקת
 בתרופות טיפול לאחר משתפרים אינם אלו מצבים כאשר) לקיבה הגרון שבין הצינור( הוושט עם הקיבה נפגשת בו באזור
 קטנים לא תאים של ריאות סרטן של מסוים בסוג לטיפולdocetaxel  עם בשילוב גם משמשRamucirumab . אחרות

(NSCLC)החמירו או השתפרו ולא אחרות כימותרפיות בתרופות טופלו שכבר אנשים אצל בגוף אחרים לחלקים שהתפשט .
Ramucirumab . בגוף אחרים לחלקים שהתפשטNSCLC  של מסוים לסוג )erlotinib )Tarceva עם בשילוב גם משמש הוא

 לחלקים שהתפשט הטבעת פי או) הגס המעי( הגס המעי בסרטן לטיפול אחרות כימותרפיות תרופות עם בשילוב גם משמש
 גם משמשRamucirumab . החמירו או השתפרו ולא אחרות כימותרפיות בתרופות טופלו שכבר אנשים אצל בגוף אחרים
(Nexafar).  בסורפניב טופלו שכבר) כבד סרטן של סוג(HCC;  הפטוצלולרית קרצינומה עם מסוימים באנשים לטיפול לבד

Ramucirumabסרטניים תאים של הצמיחה עצירת ידי על עובד זה. שבטיים חד נוגדנים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא

 חד נוגדנים הנקראות תרופות של בקבוצה הואRamucirumab ). נקספאר( בסורפניב טופלו שכבר) כבד סרטן של סוג.
). נקספאר( בסורפניב טופלו שכבר) כבד סרטן של סוג. סרטניים תאים של הצמיחה עצירת ידי על עובד זה. שבטיים

Ramucirumabסרטניים תאים של הצמיחה עצירת ידי על עובד זה. שבטיים חד נוגדנים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא

.

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 במתקן או חולים בבית אחות או רופא ידי על דקות60  או30  במשך לווריד להזרקה כנוזל מגיעהRamucirumab  הזרקת
ב לטיפול. בשבועיים פעם כלל בדרך ניתן זהHCC,  או, הטבעת פי או הגס המעי סרטן, הקיבה בסרטן לטיפול. רפואי

NSCLC-ארלוטיניב עם יחד , Ramucirumabב לטיפול. בשבועיים פעם כלל בדרך ניתנת NSCLC-עם יחד 
docetaxel, ramucirumabלתרופות הגוף של התגובה במידת תלוי הטיפול משך. שבועות-3 ל אחת כלל בדרך ניתנת 

.חווה שאתה הלוואי ובתופעות

 לך ייתן שלך הרופא. מסוימות לוואי תופעות חווה אתה אם הטיפול את להפסיק או להפריע יצטרך שלך שהרופא ייתכן
 לרופא ספרramucirumab.  הזרקת של מנה כל שתקבל לפני מסוימות לוואי בתופעות לטפל או למנוע כדי אחרות תרופות

 כאבי; בגוף חלק של נשלט בלתי רעדramucirumab:  מקבל שאתה בזמן הבאים מהדברים אחד חווה אתה אם לאחות או
 או דקירות, תחושה חוסר, צריבה, כאב; צפצופים; נשימה קוצר; ׁשטְִיפהָ; צמְרַמֹורתֶ; בחזה ולחץ כאבים; עוויתות או גב

.מהיר דופק או; נשימה קשיי; בעור או ברגליים או בידיים עקצוצים

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה
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?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

ramucirumab, הזרקת קבלת לפני
 בהזרקת מהמרכיבים לאחד או אחרת תרופה לכל או-ramucirumab ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.ramucirumabהמרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש.

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. לקחת מתכוון
.לוואי

 לך יש אם שלך לרופא גם ספר. כבד או התריס בלוטת מחלת או, גבוה דם מלחץ סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
.כראוי מחלים שאינו הטיפול במהלך פצע מפתח אתה אם או, החלים לא שעדיין פצע

 להניח צריך לא אתה, זאת עם); להריון להיכנס קושי( בנשים פוריות לאי לגרום עלול-ramucirumab ש לדעת עליך
 הריון בדיקת לבצע יש. להריון להיכנס מתכננת או בהריון אתה אם שלך לרופא ספר. להריון להיכנס יכול לא שאתה
 הטיפול לאחר חודשים3  ולפחות הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש עליך. הטיפול תחילת לפני

 בהזרקת הטיפול במהלך להריון נכנסת אם. עבורך שיעבדו הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח. הסופי
,ramucirumabמיד לרופא התקשר . Ramucirumabלעובר להזיק עלול.

 המנה לאחר חודשיים ובמשך ברמוסירומאב הטיפול במהלך להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.הסופית

 הרופאRamucirumab.  הזרקת מקבל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם
 להתחיל לך שתתאפשר ייתכן. הניתוח שלפני הימים28  במהלךramucirumab  זריקת לקבל לא לך לומר עשוי שלך

.נרפא והפצע הניתוח לאחר ימים14  לפחות חלפו אם רקramucirumab  בהזרקת הטיפול את מחדש

?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

ramucirumab. הזרקת של מנה לקבלת תור לקיים יכול אינך אם מיד שלך לרופא התקשר

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

ׁשלִׁשּול

בגרון או בפה פצעים

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

פריחה

רגל או יד של פתאומית חולשה
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הפנים של אחד צד צניחת

בהבנה או בדיבור קושי

בכתף או בחזה מוחצים כאבים

קשה או איטי דיבור

בחזה כאב

נשימה קוצר

ראֹׁש ּכאְבֵ

עילפון או סחרחורת

התקפים

ּבלִּבּול

ראייה אובדן או בראייה שינוי

קיצונית עייפות

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

במשקל מוסברת בלתי עלייה

מוקצף שתן

זיהום של אחרים סימנים או, וגודש מתמשך שיעול, צמרמורות, חום, גרון כאב

 יציאות, כהה חום או אדום, ורוד שתן, חריגות חבורות או דימום, קפה שאריות כמו שנראה חומר או דם הקאות או שיעול
סחרחורת או, זפתות או אדומות שחורות

צמרמורות או חום, בטן כאבי, הקאות, שלשולים

 השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהRamucirumab  הזרקת
.זו בתרופה

 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

?אחר מידע לדעת צריך

 לפני מעבדה בדיקת להזמין עשוי שלך הרופא, מסוימים במצבים. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
 הדם לחץ את יבדוק שלנו הרופא שלך הרופאRamucirumab.  עם שלך בסרטן לטפל ניתן אם לראות כדי בטיפול שתתחיל

Ramucirumab. עם שלך הטיפול במהלך קבוע באופן שלך השתן את ויבדוק 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
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רנד שמות

®סירמזה

15/07/2020-  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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