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Tocilizumab הזרקת
''mab) liz'oo si(toe  כמו מבוטא

:הודעה

 קורטיקוסטרואידים עם בשילובCOVID) (2019-19  הקורונה נגיף במחלת לטיפול כעת נחקרתTocilizumab  הזרקת
 שמוסיף מכשיר(ECMO;  גופית חוץ ממברנה לחמצן הזקוקים או, הנשמה מכונת, חמצן לתוספת הזקוקים באנשים
 במבוגרים לטיפולtocilizumab  הזרקת של הפצה לאפשר כדי(EUA)  חירום לשימוש אישור אישר-FDA ה) . לדם חמצן
COVID.19- זיהום עם המאושפזים ומעלה שנתיים מגיל מסוימים וילדים

:חשובה אזהרה

 את ולהגביר ופטריות וירוסים, מחיידקים בזיהום להילחם יכולתך את להפחית עשויtocilizumab  בהזרקת שימוש
 כל קרובות לעתים מקבל אתה אם שלך לרופא ספר. בגוף להתפשט שעלול חיים מסכן או רציני זיהום שתקבל הסיכון

 או פתוחים חתכים כגון( קלים זיהומים כולל זה. עכשיו זיהום של סוג כל לך שיש חושב או לך יש אם או זיהום של סוג
 לך יש אם שלך לרופא גם ספר. חולפים שלא מתמשכים וזיהומים) קור כוויות כגון( והולכים שבאים זיהומים), פצעים

 אתה ואם, שלך החיסונית המערכת על המשפיע מצב כל או(HIV),  אנושי חיסוני כשל נגיף, בסוכרת פעם אי סבלת או
 שכיחים חמורים פטרייתיים זיהומים שבו מערב ודרום. ומיסיסיפי אוהיו עמק כמו לאזורים טיילת או פעם אי חיית, חי

: לוקח אתה אם שלך לרופא גם ספר. שלך באזור שכיחים אלה זיהומים אם יודע אינך אם שלך הרופא את שאל. יותר
abatacept )Orencia(; adalimumab )Humira(; anakinra)כנרת

;certolizumab )Cimzia(; etanercept )Enbrel( ;(גולימומאב )אינפליקסימאב); סימפוני  ;(Remicade)תרופות 
 ציקלוספורין(Azasan, Imuran),  אזתיופרין כגון החיסונית המערכת את המדכאות

,(Gengraf, Neoral, Sandimmune) methotrexate ,Otrexup, Trexall)אחרים sirolimus )Rapamune( ,(ו

;tacrolimus )Prograf(-כגון הפה דרך סטרואידים  ,dexamethasone, methylprednisoloneופרדניזון  ;(Rayos)או

.rituximab )Rituxan( קשיי; מיְֹוזעָ; צמְרַמֹורתֶ; חום: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם 
, חם עור; שרירים כאבי; קיצונית עייפות; בליחה דם; בטן כאב; ׁשלִׁשּול; במשקל ירידה; להְׁשִתְעַלֵ; גרון כאב; נשימה
.זיהום של אחרים סימנים או; תכופה שתן הטלת; השתן בעת צריבה; בפה או העור על פצעים; כואב או אדום
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 של תסמינים לך אין אך) כבד מחלת של סוג(B  הפטיטיס או) ריאות זיהום של סוג; שחפת( בשחפת נגוע שאתה ייתכן
 ותפתח יותר לחמור יהפוך שלך שהזיהום הסיכון את להגביר עלולהtocilizumab  הזרקת, זה במקרה. המחלה
 דם בדיקות להזמין עשוי והוא פעיל לא בשחפת זיהום לך יש אם לראות כדי עור בדיקת יבצע שלך הרופא. תסמינים

 לפני זה בזיהום לטיפול תרופות לך ייתן שלך הרופא, הצורך במידת. פעיל לאB  הפטיטיס זיהום לך יש אם לראות כדי
 אםB,  הפטיטיס או משחפת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספרtocilizumab.  בהזרקת להשתמש שתתחיל
 מהתסמינים אחד לך יש אם. שחפת לו שיש מישהו בקרבת היית אם או, נפוצה השחפת שבה כלשהי במדינה ביקרת
, שיעול: מיד לרופא התקשר, שלך הטיפול במהלך הללו מהתסמינים אחד מפתח אתה אם או, שחפת של הבאים
 כמו. לילה הזעות או חום, צמרמורות, תיאבון חוסר, במשקל ירידה, עייפות או חולשה, ריר או דם שיעול, בחזה כאבים

 הללו מהתסמינים אחד מפתח אתה אם אוB  הפטיטיס של הללו מהתסמינים אחד לך יש אם מיד לרופא התקשר, כן
 שתן, שרירים כאבי, הקאות, בחילה, תיאבון אובדן, העיניים או העור של הצהבה, יתר עייפות: הטיפול אחרי או במהלך
.פריחה או בטן כאבי, צמרמורות, חום, חימר בצבע יציאות, כהה

 שאינך לוודא כדי בקפידה בריאותך אחר יעקוב שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
 תגובת את לבדוק כדי שלך הטיפול ובמהלך לפני מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. חמור זיהום מפתח
tocilizumab. להזרקת שלך הגוף

 טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. התרופה את שתקבל פעם ובכלtocilizumab  בהזרקת

(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך

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

tocilizumab. בהזרקת בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 על להקל כדי אחרות תרופות עם בשילוב או לבד משמשתTocilizumab  הזרקת
:כולל, אחרים ומצבים פרקים דלקת של מסוימים סוגים של הסימפטומים

 אצל) תפקוד ואובדן נפיחות, לכאב גורם, עצמו של המפרקים את תוקף הגוף שבו מצב( שגרונית מפרקים דלקת
(DMARDs), מחלה שמשנות אחרות אנטי-ראומטיות בתרופות נעזרו שלא מבוגרים

,מבוגרים אצל) ובראש בקרקפת במיוחד, דם כלי של לנפיחות הגורם מצב( ענק תאי של עורקים דלקת

ILD  בשם גם ידועהILD) ;SSc- מערכתית לטרשת הקשורה אינטרסטיציאלית ריאות מחלת
:sclerodermaassociatedבמבוגרים) הריאות של צלקות הכוללת ריאות מחלת,

 או מפרקים בחמישה הפוגעת בילדות מפרקים דלקת של סוג(polyarticular ;PJIA  נוער אידיופטית מפרקים דלקת
 שנתיים מגיל בילדים) תפקוד ואובדן נפיחות, לכאב וגורמת, המצב של הראשונים החודשים ששת במהלך יותר

.ומעלה
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 כאבי, לחום הגורם, בגוף שונים באזורים לדלקת הגורם בילדים מצב(SJIA;  נעורים מערכתית אידיופטית מפרקים דלקת
,ומעלה שנתיים מגיל בילדים) והתפתחות בגדילה ועיכובים תפקוד אובדן, ונפיחות פרקים

 קבלת לאחר ומעלה שנתיים מגיל וילדים במבוגרים) חיים מסכנת ואולי חמורה תגובה( ציטוקינים שחרור תסמונת
.מסוימים אימונותרפי עירוי

 חסימת ידי על פועל זהIL). (6--6 אינטרלוקין קולטן מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה היאTocilizumab  הזרקת
.לדלקת הגורם בגוף חומר-6, אינטרלוקין של הפעילות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 רפואי במשרד אחות או רופא ידי על אחת שעה כעבור) לווריד( לווריד להזרקה) נוזל( כתמיסה מגיעהTocilizumab  הזרקת
.בבית עצמך את ידי על) לעור מתחת ממש( עורית תת להזרקה מראש מלא כמזרק או חולים בית של חוץ במרפאת או

 תת או שבועות-4 ב פעם לווריד כלל בדרך ניתנת היא, שגרונית מפרקים בדלקת לטיפול ניתןtocilizumab  כאשר
.אחר שבוע כל או בשבוע פעם עורית

.אחר שבוע כל או בשבוע פעם עורית תת כלל בדרך ניתנת היא, ענקית עורקים בדלקת לטיפול ניתןtocilizumab  כאשר

 כלל בדרך ניתנת היא, מערכתית לטרשת הקשורה אינטרסטיציאלית ריאות במחלת לטיפול ניתןtocilizumab  כאשר
.בשבוע פעם עורית תת

 לווריד כלל בדרך ניתנת היא, פוליארית נוער אידיופטית מפרקים בדלקת לטיפול ניתנתtocilizumab  כאשר
.שבועות3  או לשבועיים אחת עורית תת או שבועות-4 ל אחת

 פעם ורידי תוך כלל בדרך ניתנת היא, נעורים מערכתית אידיופטית מפרקים בדלקת לטיפול ניתןTocilizumab  כאשר
.בשבועיים פעם או בשבוע פעם עורית תת או בשבועיים

 ניתן אך, אחת כמנה כלל בדרך ניתנת היא, ציטוקינים שחרור בתסמונת לטיפול ורידי תוך ניתןtocilizumab  כאשר
.לפחות שעות8  של בהפרש נוספות מנות3  עד לתת

 הזרקת תזריק אם. שלך הרופא במשרדtocilizumab  הזרקת של שלך הראשונה עורית התת המנה את תקבל
tocilizumabלאדם או לך יראה שלך הרופא, התרופה את עבורך יזריק משפחה קרוב או חבר אם או בבית לבד עורית תת 

 השימוש הוראות את גם לקרוא צריכים התרופה את יזריק אשר והאדם אתה. אותה להזריק כיצד התרופה את יזריק
.לתרופה המצורפות הכתובות

 מהקרטון אותה להוציא, מהמקרר התרופה את להוציא תצטרךtocilizumab,  הזרקת להזריק מוכן שאתה לפני דקות30
 שעל ההדק באצבעות לגעת לא היזהר, מהקופסה מראש מלא מזרק הוצאת בעת. החדר לטמפרטורת להגיע לה ולאפשר
.אחרת שיטה בכל או חמים במים הנחתה, במיקרוגל חימום ידי על התרופה את לחמם תנסה אל. המזרק

 דקות-5 מ יותר לא המכסה את להסיר עליך. מתחממת שהתרופה בזמן מראש הממולא מהמזרק המכסה את להסיר אין
.הסרתו לאחר המכסה את להחליף אין. התרופה הזרקת לפני
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.הרצפה על אותו מפיל אתה אם במזרק תשתמש אל

 כשהמחט המזרק את החזק, חלף לא האריזה על המודפס התפוגה שתאריך לוודא כדי מראש הממולא המזרק את בדוק
 או דהוי או עכור להיות ולא חיוור צהוב או שקוף להיות צריך הנוזל. שבמזרק בנוזל היטב התבונן, מטה כלפי פונה המכוסה
.התרופה את תזריק ואל המזרק או האריזה עם בעיות יש אם לרוקח התקשר. חלקיקים או גושים להכיל

( שלך הטבור מלבד שלך הבטן על מקום בכל או הירכיים של הקדמי החלק עלtocilizumab  זריקת להזריק יכול אתה
 של החיצוני באזור גם להשתמש ניתן, שלך התרופה את מזריק אחר אדם אם. סביבו סנטימטרים2  באורך והאזור) טבור

חבורות או שומות, צלקות בו שיש או, שלם לא או קשה, אדום, חבול, רך לעור התרופה את להזריק אין. העליונות הזרועות

 בה שהשתמשת מנקודה אחד סנטימטר לפחות של במרחק, התרופה את מזריק שאתה פעם בכל אחרת נקודה בחר.
.לרוקח או לרופא התקשר, מוזרק לא המלא המינון אם. בעבר

 לאחר המזרקים של מחדש המכסה את תעשה ואלtocilizumab  של מראש ממולאים במזרקים חוזר שימוש לעשות אין
.המיכל את לזרוק כיצד הרוקח את ושאל לנקב עמיד במיכל המשומשים המזרקים כל את השלך. השימוש

 בך יצפה שלך הרופא. מצבך את תרפא לא היא אך, שלך הסימפטומים על בשליטה לסייע עשויהTocilizumab  הזרקת
 את לדחות או שלך המינון את להתאים עשוי שלך הרופא. עבורך עובדתtocilizumab  הזרקת כמה עד לראות כדי בקפידה
.הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר חשוב. שלך המעבדה בתוצאות מסוימים שינויים לך יש אם הטיפול

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

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

.tocilizumabהמרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל.

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 נוגדי: הבאות מהאפשרויות אחת וכל חשובה אזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון
(NSAIDs)  אחרות סטרואידיות לא דלקת נוגדות ותרופות אספירין); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה

) סטטינים( כולסטרול להורדת תרופות); אחרים(Aleve, Naprosyn,  ונפרוקסן) אחרים, מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון
 אמצעי-Vytorin); ב(Zocor,  וסימבסטטין-Advicor) ב(Caduet lovastatin ,Altoprev), - ב(atorvastatin ,Lipitor  כגון

 יצטרך שלך שהרופא ייתכן). אחריםElixophyllin, Theo, (24- תיאופילין או); הריון למניעת גלולות( הפה דרך מניעה
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות

 להיות שעלולות הגס המעי בדופן קטנות שקיות( דיברטיקוליטיס; סרטן לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
 טרשת כגון העצבים מערכת על המשפיע מצב כל; וטריגליצרידים גבוה כולסטרול; במעיים או בקיבה כיבים); דלקתיות
אובדן, תחושה חוסר, חולשה לחוות עלולים ואנשים כראוי פועלים אינם העצבים שבה מחלה(MS;  נפוצה
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 כרונית דלקתית דלקתית פולינורופתיה או) השתן   ובשלפוחית בדיבור, בראייה בשליטה ובעיות שרירים תיאום של
;CIDP)כבד מחלת או); והעצבים החיסון במערכת הפרעה.

 הזרקת קבלת בזמן להריון נכנסת את אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
,tocilizumabשלך לרופא התקשר.

tocilizumab. הזרקת מקבל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 הזרקת עם שלך הטיפול את שתתחיל לפני כלשהם חיסונים לקבל צריך אתה אם שלך הרופא את שאל
.tocilizumabבמהלך חיסונים לקבל אין. הטיפול תחילת לפני לילדים החיסונים כל את לעדכן יש, האפשר במידת 

.שלך הרופא עם לדבר מבלי הטיפול

?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

.שלך לרופא התקשר, טוציליזומאב עירוי לקבלת תור החמצת אם

 אם, זאת עם. זאת זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את הזריקtocilizumab,  של עורית תת מנה להזריק שכחת אם
 מנה להזריק אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט
tocilizumab. זריקת להזריק מתי יודע אינך אם לרוקח או לרופא התקשר. שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

ראֹׁש ּכאְבֵ

התעטשות או נזלת

טוציליזומאב הוזרק שבו במקום נפיחות או כאב, גירוד, אדמומיות

 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

פריחה

ׁשטְִיפהָ

כוורות

עקִצּוץ

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

בליעה או נשימה קשיי

בחזה כאב
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עילפון או סחרחורת

היציאות בהרגלי שינוי או, הבטן באזור מתמשך כאב, חום

 או צהוב שתן; ּבלִּבּול; תיאבון אובדן; מוסברים בלתי דימום או חבורות; ימין עליונה בטן כאבי; עור או צהובות עיניים
חיוורת צואה או; חום

 זו תרופה בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. סרטן של מסוימים סוגים לפתח הסיכון את להגביר עשוי.
Tocilizumab

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

 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

 זריקת אחסן. ילדים של ידם מהישג והרחק היטב סגור, מאור הרחק, הגיעה היא שבה באריזה התרופה את שמור
tocilizumabאו מיושנת תרופה כל השלך. יבשים מראש הממולאים המזרקים את שמור. אותה להקפיא אין אך, במקרר 

.שלך התרופות של נכון סילוק לגבי שלך הרוקח עם שוחח. עוד נחוצה שאינה

 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

tocilizumab. הזרקת לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל
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 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

®אקטמרה

15/07/2021-  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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