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Cidofovir הזרקת
veer) o ' dof(si  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 שלך לרופא ספר. כליות ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר. לכליות לנזק לגרום עלולהCidofovir  הזרקת
 אמפוטריצין, אמיקסין כוללות חלקן, לכליות לנזק לגרום שעלולות אחרות תרופות לאחרונה נטלת או נוטל אתה אם

B)ונקומיצין, טוברמיצין300),  פנטאם( פנטאמידין, גנטמיצין), פוסקביר( פוסקרנט), אמביזום, אבלסט . ,(Vancocin)
(Naprosyn, Aleve).  ונפרוקסן) מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDs)  סטרואידליות לא דלקת נוגדות ותרופות
 מהתרופות יותר או באחת משתמש או לוקח אתה אםcidofovir  בהזרקת להשתמש לא לך יגיד כנראה שלך הרופא
.הללו

 לאחר, במהלך, לפני מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
cidofovir. להזרקת תגובתך את לבדוק כדי שלך הטיפול

 ייתכן אך, אדם בבני נחקרה לא זו תרופה. חיים בבעלי זרע בייצור ולבעיות מולדים למומים גרמהCidofovir  הזרקת
 לא אתה. ההריון במהלך סידופוביר זריקת קיבלו שאמהותיהם תינוקות אצל גם מולדים למומים לגרום עלולה שהיא
 מחליט שלך הרופא כן אם אלא להריון להיכנס מתכננת או בהריון שאתה בזמןcidofovir  בזריקת להשתמש צריך
.למצבך ביותר הטוב הטיפול שזהו

.מעבדה בחיות לגידולים גרמהCidofovir  הזרקת

cidofovir. בהזרקת בשימוש האפשריים הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

) רטיניטיס(CMV  ציטומגלובירית רשתית בדלקת לטיפול) פרובנציד( נוספת תרופה עם יחד משמשתCidofovir  הזרקת
 זה. אנטי-ויראליות הנקראות תרופות של בקבוצה הואCidofovir ). איידס( נרכש חיסוני כשל תסמונת עם אנשים אצל
CMV. של הצמיחה האטת ידי על עובד

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד
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 כלל בדרך ניתן זה. רפואי במתקן אחות או רופא ידי על) לווריד( לווריד להזרקה) נוזל( כתמיסה מגיעהCidofovir  הזרקת
.לתרופה שלך הגוף בתגובת תלוי הטיפול משך. בשבועיים פעם

 קבלת לפני שעותprobenecid 3  של מנה קחcidofovir.  של מנה כל עם הפה דרך פרובנציד טבליות ליטול חייב אתה
קיבה וקלקול בחילות להפחית כדי אוכל עם פרובנציד קח. שלך העירוי השלמת לאחר שעות8  ו2  ושובcidofovir  הזרקת

.יחד אלו תרופות ליטול יש שבו האופן לגבי כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את שאל.

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

cidofovir, בהזרקת השימוש לפני
 תרופותProbenecid- ,(Col-ב(cidofovir, probenecid- ,Probalan ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 של רשימה שלך מהרוקח בקשcidofovir.  בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל, סולפה המכילות
.המרכיבים

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
פרצטמול: הבאות מהאפשרויות אחת וכל חשובה אזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

;acyclovir )Zovirax( ;בנזפריל כגון אנגיוטנסין הממירים אנזימים מעכבי )אנלפריל, קפטופריל), בלוטראל, לוטנסין 
,(Vasotec, Vaseretic)ליסינופריל, פוסינופריל  ,Qbrelis)ב ,Prinzide-ב ;(Zestoretic-כגון ברביטורטים; ַאסּפִירִין 

כגון בנזודיאזפינים; פנוברביטל

;lorazepam )Ativan(; bumetanide )Bumex(; famotidine )Pepcid(; furosemide )Lasix(; methotrexate )Otrexup, Rasuvo, Trexall( 
).בקומביביר, רטרוביר( וזידובודיןElixophyllin, Theo); (24- תיאופילין

 עליךcidofovir,  בזריקת המשתמשת נקבה אתה אם. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 עם שוחח. שלך האחרונה המנה לאחר אחד חודש ובמשךcidofovir  קבלת בזמן יעילים מניעה באמצעי להשתמש

 המשתמש זכר אתה אם. שלך הטיפול ואחרי במהלך להשתמש תוכל בהן הריון למניעת שיטות על שלך הרופא
) זרע קוטל עם דיאפרגמה או קונדום( מחסום בשיטת להשתמש עליך, להריון להיכנס יכולה שלך הזוג ובת בצידופוביר

 להריון נכנסים זוגך בן או אתה אם. הסופית המנה לאחר חודשים3  ובמשך סידופוביר בהזרקת משתמש שאתה בזמן
.שלך לרופא מיד התקשרcidofovir,  קבלת בזמן

 איידס או(HIV)  האנושי החיסוני הכשל בנגיף נגוע אתה אם להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.בצידופוביר משתמש אתה אם או

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

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

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

הקֲָאָה

בחילה
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ׁשלִׁשּול

תיאבון אובדן

ראֹׁש ּכאְבֵ

שיער איבוד

הגרון או הפה, השפתיים על פצעים

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא
פריחה

בעיניים אדמומיות או כאב

מטושטשת ראייה או לאור רגישות כגון בראייה שינויים

שיעול או צמרמורות, חום

נשימה קוצר

חיוור עור

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

 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

?אחר מידע לדעת צריך

 הזרקת עם שלך הטיפול במהלך קבועות עיניים בדיקות לערוך צריך אתה. שלך העיניים רופא עם הפגישות כל את שמור
.cidofovir

cidofovir. 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
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¶®ויסטיד

.זמינות להיות עשויות גנריות חלופות. בשוק עוד זמין אינו זה ממותג מוצר-¶

15/11/2016-  לאחרונה מתוקן

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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