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-1bבטא אינטרפרון הזרקת
"bee) wun ta bay' on feer' ter(in  בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 שבו מחלה מהלך( התקפי-הפוגה עם בחולים תסמינים של אפיזודות להפחתת משמשת-1b בטא אינטרפרון הזרקת
 עלולים והחולים כראוי פועלים אינם העצבים שבה מחלה(MS,  נפוצה טרשת של) לעת מעת מתלקחים התסמינים

). השתן   בשלפוחית ושליטה דיבור, בראייה ובעיות בשרירים קואורדינציה אובדן, תחושה חוסר, חולשה חווה
בטא אינטרפרון פועל כיצד בדיוק ידוע לא. אימונומודולטורים הנקראות תרופות בקבוצת הוא-1b בטא אינטרפרון

1b-נפוצה בטרשת לטיפול.

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 כלל בדרך זה). לעור מתחת ממש( עורית תת ולהזריק נוזל עם לערבוב כאבקה מגיעה-1b בטא אינטרפרון הזרקת
 אחר עקוב. אותה שתזריק פעם בכל ביום שעה באותה בערך-1b בטא אינטרפרון זריקת הזרקו. יומיים כל מוזרק

 השתמש. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות
 קרובות לעתים אותו להזריק או ממנו פחות או יותר להזריק אין. ההוראות לפי בדיוק-1b בטא אינטרפרון בהזרקת

 ויגדיל-1b בטא אינטרפרון הזרקת של נמוך במינון יתחיל כנראה שלך הרופא. שלך הרופא שרשם ממה יותר
.המינון את בהדרגה

 אינטרפרון לעצמך להזריק תוכל, מכן לאחר. שלך הרופא במשרד תקבל-1b בטא אינטרפרון של הראשונה המנה את
 בעצמך ב-1בטא באינטרפרון משתמש שאתה לפני. ההזרקות את לבצע משפחה קרוב או מחבר לבקש או-1b בטא

 לאדם או לך להראות שלך הרוקח או מהרופא בקש. אליו המצורפות הכתובות ההוראות את קרא, הראשונה בפעם
.אותה להזריק כיצד התרופה את יזריק אשר

 משומשים ומזרקים מחטים לזרוק. תרופות של בקבוקונים או מחטים, מזרקים תשתף או שוב תשתמש אל לעולם
 השלכת אופן לגבי שלך הרוקח או הרופא עם שוחח. לפח תרופות של משומשים בקבוקונים ולזרוק לנקב עמיד במיכל
.לנקב העמיד המיכל

 שמתכננים לפני ממש התרופה את לערבב עדיף. פעם בכל-1b בטא אינטרפרון של אחד בקבוקון רק לערבב עליך
.שעות3  תוך בה ולהשתמש במקרר אותה לאחסן, מראש התרופה את לערבב ניתן, זאת עם. אותה להזריק

 הירכיים או העליונות הזרועות של האחורי החלק, הישבן, הבטן על מקום בכל-1b בטא אינטרפרון להזריק יכול אתה
רק תזריק, מאוד רזה אתה אם. המותניים וקו) טבור( הטבור ליד האזור מלבד, שלך
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 שבהם המדויקים המקומות עבור היצרן של המטופל במידע בתרשים עיין. הזרוע של החיצוני במשטח או בירך
, מגורה לעור התרופה את להזריק אין. שלך התרופה הזרקת שאתה פעם בכל אחר מקום בחר. להזריק ניתן
.מצולק או נגוע, אדמומי, חבול

 באינטרפרון טיפול תתחיל כאשר) תרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יתנו שלך הרוקח או הרופא
 לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל-1b בטא

.כלשהן שאלות

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

-1b,בטא אינטרפרון הזרקת קבלת לפני
 בטא אינטרפרון של אחרות תרופות-1b, בטא אינטרפרון להזרקת אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

,(Avonex, Plegridy, Rebif)בהזרקת האחרים מהמרכיבים אחד כל או, מניטול, אנושי אלבומין, אחרת תרופה כל 
.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל-1b. בטא אינטרפרון

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

 פעם אי לך היה או לך יש אם, אלכוהול של גדולות כמויות פעם אי שתית או שותה אתה אם שלך לרופא ספר
, התקפים, דימום או בקלות חבורות כגון דם בעיות, נמוכים לבנים דם תאי או) נמוכים אדומים דם תאי( אנמיה
 לב מחלת או לב ספיקת אי, זאת לעשות ניסית או להתאבד חשבת פעם אי אם במיוחד, דיכאון כגון נפש מחלות

.כבד או

 הזרקת קבלת בזמן להריון נכנסת את אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר-1b, בטא אינטרפרון

בטא אינטרפרון הזרקת קבלת בזמן אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש לגבי שלך הרופא את שאל
.1b-1.בטא אינטרפרון של הלוואי תופעות את להחמיר יכול אלכוהולb-

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

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

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

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 יכול שאתה או זוכר שאתה ברגע שלך הבאה המנה את הזריק-1b, בטא אינטרפרון זריקת של למנה מתגעגע אתה אם
 בהזרקת להשתמש אין. זו מנה לאחר) יומיים( שעות-48 כ שלך הבאה הזריקה את לתת יש מכן לאחר. אותה לתת

 אם שלך לרופא התקשר. שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה להזריק אין. ברציפות יומיים-1b בטא אינטרפרון
.לעשות מה לגבי שאלות לך ויש מנה מחמיץ אתה
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?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולה-1b בטא אינטרפרון הזרקת
:חולף לא או חמור הללו

ראֹׁש ּכאְבֵ

הווסת בין כתמים או נרתיקי דימום

תפוסים שרירים

חּולׁשהָ

)גברים אצל( ביכולת או המיני בדחף שינויים

בקואורדינציה שינוי

 אחד או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
 טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, מיוחדים זהירות אמצעי בסעיף המפורטים מהתסמינים

:חירום רפואי
ההזרקה באתר רגישות או נפיחות, אדמומיות, כאב, חבורות

ההזרקה במקום ניקוז או העור השחרת

העיניים או העור של הצהבה

כהה שתן

קיצונית עייפות

חיוורת צואה

בחילה

הקֲָאָה

תיאבון אובדן

חריגים דימום או חבורות

ּבלִּבּול

נרִגנָּות

עצַּבנָּות

ישן להישאר או להירדם קושי

זאת לעשות ניסיון או תכנון או התאבדות או פגיעה על לחשוב

חרֲדָהָ

מחמיר או חדש דיכאון

אלימה או תוקפנית התנהגות

קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות

לחשוב בלי פועל

התקפים
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נשימה קוצר

חריג או מהיר דופק

בחזה לחץ או כאב

חיוור עור

בלילה במיוחד, מוגברת שתן מתן תדירות

פריחה

כוורות

עקִצּוץ

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

בליעה או נשימה קשיי

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

 חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה-1b בטא אינטרפרון 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

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 אבקת של בקבוקונים אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 לאחסן ניתן, הצורך במידת). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק החדר בטמפרטורת-1b בטא אינטרפרון
 אינטרפרון להקפיא אין. הערבוב לאחר שעות3  עד במקרר מוכנה-1b בטא אינטרפרון תמיסת המכילים בקבוקונים

.ב-1בטא

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך
 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.

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

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

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

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-1b.בטא אינטרפרון להזרקת שלך הגוף תגובת

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

®בטסארון

®אקסטביה

15/06/2016-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

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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