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עורית תת-1a בטא אינטרפרון הזרקת
on) feer' ter(in  כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 שבה מחלה(MS;  נפוצה טרשת של שונות צורות עם במבוגרים לטיפול משמשת עורית תת-1a בטא אינטרפרון הזרקת
, בראייה ובעיות בשרירים קואורדינציה אובדן, תחושה חוסר, חולשה לחוות עלולים ואנשים כראוי פועלים אינם העצבים
:כולל) השתן   בשלפוחית ושליטה, דיבור

),שעות24  לפחות שנמשכים עצביים סימפטומים של אפיזודות(CIS;  קלינית מבודדת תסמונת

או), לעת מעת מתלקחים התסמינים שבו מחלה מהלך( הפוגה-הפוגה צורות

).יותר קרובות לעתים מתרחשות הישנות שבו מחלה מהלך( משניות פרוגרסיביות צורות

 ומניעת דלקת הפחתת ידי על פועל זה. אימונומודולטורים הנקראות תרופות בקבוצת הוא-1a בטא אינטרפרון
.נפוצה טרשת של לתסמינים לגרום שעלול עצבי נזק

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 מראש מלא אוטומטי הזרקה במכשיר או מראש מלא במזרק) נוזל( כפתרון מגיעה עורית תת-1a בטא אינטרפרון הזרקת
 ימים3  באותם זו תרופה להזריק צריך אתה. בשבוע פעמים שלוש כלל בדרך מוזרק הוא). לעור מתחת( עורית תת להזרקה

 להזריק עדיף לכן, לפחות שעות48  של בהפרש מרווחות להיות צריכות ההזרקות. ושישי רביעי, שני כל, למשל, שבוע בכל
 אחר בשעות הוא זו תרופה להזרקת ביותר הטוב הזמן. ההזרקה מימי אחד בכל ביום שעה באותה בערך התרופה את

 שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. הערב או המאוחרות הצהריים
 או ממנו פחות או יותר להשתמש אין. ההוראות לפי בדיוק-1a בטא באינטרפרון השתמש. מבין שאינך חלק כל להסביר

.שלך הרופא ידי על שנקבע ממה יותר קרובות לעתים בו להשתמש

 מפעם יותר לא, שלך המינון את בהדרגה ולהגדיל-1a בטא אינטרפרון של נמוך במינון להתחיל עשוי שלך הרופא
.בשבועיים

אתה אם גם-1a בטא באינטרפרון להשתמש המשך. אותה מרפא אינו אך נפוצה טרשת של בסימפטומים שולט-1a בטא אינטרפרון

.שלך הרופא עם לדבר מבלי-1a בטא באינטרפרון להשתמש תפסיק אל. טוב מרגיש

 אינטרפרון להזריק יכול אתה, מכן לאחר. שלך הרופא במשרד עורית תת-1a בטא אינטרפרון של הראשונה המנה את תקבל
 לך להראות שלך הרוקח או מהרופא בקש. ההזרקות את לבצע משפחה קרוב או מחבר לבקש או בעצמך עורי תת-1a בטא
 שלך, הראשונה בפעם עורי תת-1a בטא באינטרפרון שתשתמש לפני. אותה להזריק כיצד התרופה את יזריק אשר לאדם או
שיהיה האדם או
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.בזהירות ההוראות אחר עקוב. איתו שמגיע המטופל עבור היצרן של המידע את גם לקרוא צריך הזריקות מתן

 שימוש לעשות אין. שלך התרופה הזרקת שאתה פעם בכל מראש מלא אוטומטי הזרקה במכשיר או חדש במזרק השתמש
 אל, ההזרקה לאחר במכשיר או במזרק כלשהי תמיסה נותרה אם גם. אוטומטיים הזרקה התקני או מזרקים לשתף או חוזר

. ילדים של ידם מהישג הרחק לנקב עמיד במיכל אוטומטיים הזרקה מכשירי או משומשים מזרקים השלך. שוב תזריק
.לנקב העמיד המיכל את להשליך איך על הרוקח או הרופא עם שוחח

 להיות צריך זה. בה השימוש לפני שלך האוטומטית ההזרקה במכשיר או מראש הממולא במזרק התרופה על תמיד הסתכל
 על המסומן התפוגה תאריך חלף אם או חלקיקים מכילה או דהויה, עכורה התמיסה אם. צהובה מעט עד שקופה תמיסה
.זה במכשיר או במזרק להשתמש אין, האוטומטית ההזרקה מכשיר או המזרק

בטא אינטרפרון להזריק יכול אתה. עורי תת-1a בטא אינטרפרון להזריק עליך בגופך היכן לגבי הרוקח או הרופא עם שוחח

1a-אם. הישבן או הבטן, העליונות הזרועות של החיצוני המשטח, הירך כגון, לשריר העור בין שומן שכבת עם בגופך באזורים 
 התרופה הזרקת שאתה פעם בכל אחר מקום בחר. להזרקה זרועך של החיצוני במשטח או לירך רק הזריק, מאוד רזה אתה
) טבור( הטבור ליד להזריק אין. ברציפות פעמיים נקודה באותו תשתמש אל. זריקה כל של והמקום התאריך את רשום. שלך
.שהיא דרך בכל חריג או נגוע, מצולק, חבול, אדום, כואב העור שבו לאזור או המותניים לקו או

 תת בזריקה טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל-1a בטא אינטרפרון של עורית
(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח

)/ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs
http://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

-1a,בטא באינטרפרון השימוש לפני

 אחרות אינטרפרון תרופות כל-1a, בטא לאינטרפרון אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
,(Avonex, Betaseron, Extavia, Plegridy)עיין או שלך הרוקח את שאל. אנושי אלבומין או אחרת תרופה כל 

.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך

נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן.

 מחלה פעם אי לך היה או לך יש אם; אלכוהול של גדולות כמויות פעם אי שתית או שותה אתה אם שלך לרופא ספר
מחלה של זה סוג לך יש אם בטוח אינך אם שלך הרופא את שאל; שלו התאים את תוקף הגוף שבה מחלה( אוטואימונית

 כגון נפש מחלת; דימום או קלות חבורות כגון דם בעיות; נמוכים לבנים דם תאי או) נמוכים אדומים דם תאי( אנמיה);
לך יש אם במיוחד, דיכאון
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 בלוטת או כבד, כליות, לב מחלת או; הלַבֵ ספְִיקתַ אִי; התקפים; זאת לעשות ניסית או להתאבד חשבת פעם אי
.התריס

 השימוש בזמן להריון נכנסת את אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.מיד לרופא התקשרי, עורי תת-1a בטא באינטרפרון

 תת-1a בטא באינטרפרון משתמש שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם
.עורי

 תת-1a בטא באינטרפרון משתמש שאתה בזמן אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש לגבי שלך הרופא את שאל
-1a.בטא אינטרפרון של הלוואי תופעות את להחמיר יכול אלכוהול. עורי

 גב כאבי, שרירים כאבי, הזעה, צמרמורות, חום, ראש כאב כגון שפעת דמויי תסמינים לך שיש שייתכן לדעת עליך
. אלה תסמינים עם לעזור כדי וחום לכאב מרשם ללא תרופות לקחת לך לומר עשוי שלך הרופא. ההזרקה לאחר ועייפות
 או לטיפול קשים אלה תסמינים אם שלך הרופא עם שוחח. הזמן עם חולפים או משתפרים כלל בדרך אלו תסמינים
.חמורים הופכים

?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

 להזריק אין. זו מנה על דלג, למחרת מנה לקבל אמור אתה אם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את הזריק
 ללוח לחזור עליך. שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה להזריק אין. ברציפות יומיים עורי תת-1a בטא אינטרפרון

 מה לגבי שאלות לך ויש מנה מחמיץ אתה אם שלך לרופא התקשר. מכן שלאחר בשבוע שלך המינון של הרגיל הזמנים
.לעשות

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול עורי תת-1a בטא אינטרפרון
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

ראֹׁש ּכאְבֵ

חום

צמְרַמֹורתֶ

יבשות עיניים

ראייה בעיות

יבש פה

ההזרקה באתר רגישות או נפיחות, אדמומיות, כאב, חבורות

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

מחמיר או חדש דיכאון

זאת לעשות ניסיון או תכנון או התאבדות או פגיעה על לחשוב

חרֲדָהָ

כוורות
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פריחה

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים, הגרון, הלשון, הפה, הפנים, העיניים של נפיחות

סחרחורת

התִעלַפְּות

התקפים

קואורדינציה אובדן

קיצונית עייפות

אנרגיה חוסר

בחילה

הקֲָאָה

תיאבון אובדן

חיוורת צואה

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

העיניים או העור של הצהבה

כהה שתן

חיוור עור

בחזה כאב

מהירות לב פעימות

חריגים דימום או חבורות

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

במשקל מוסברת בלתי ירידה או עלייה

הזמן כל חם או קר מרגיש

ההזרקה במקום ניקוז או העור השחרת

שלשולים או מדממת או אדומה צואה

בטן כאב

קשה או איטי דיבור

העור על) פריחה( נקודתיות נקודות או סגולים כתמים

בשתן דם או שתן במתן ירידה

 השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול-1a בטא אינטרפרון
.זו בתרופה
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 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

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 לא אך, במקרר אותו לאחסן יש. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
.יום30  עד ומאור מחום הרחק החדר בטמפרטורת התרופה את לאחסן ניתן, זמין מקרר אין אם. אותו להקפיא

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

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

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

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

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-1a.בטא אינטרפרון של עורית תת לזריקה שלך הגוף

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך בתרופות להשתמש אחר אחד לאף תיתן אל
.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

רנד שמות

®רביף
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


MedlinePlus תרופות על מידע: עורית תת זריקה-1a בטא אינטרפרון14/4/2216:26,

15/10/2019-  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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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

