
צריכה רפואת על מידע

-גאזיבה

Obinutuzumab
לעירוי לתמיסה ל"מ40  בתרכיז ג"מ1000

זה בעלון יש מה

Gazyva.- ב להשתמש שתתחיל לפני בעיון זה עלון קרא אנא

 שיחה במקום בא לא זה. הזמין המידע כל את מכיל אינו הואGazyva.  על נפוצות שאלות כמה על עונה זה עלון
.הרוקח או הרופא עם

 שהם היתרונות מול-Gazyva ב משתמש שאתה הסיכונים את שקל שלך הרופא. ויתרונות סיכונים יש התרופות לכל
.עבורך לה שיהיו מצפים

.הרוקח או הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי חששות לך יש אם

 ייתכן .התרופה עם זה עלון שמור
.שוב אותו לקרוא שתצטרך

Gazyva משמש למה

obinutuzumab.נקרא  Gazyva-חלבונים הם מונוקלונליים נוגדנים. שבטיים חד נוגדנים הנקראת לקבוצה שייך 
 תרופות לקבוצת שייכתGazyva . ב הפעיל החומר. בגוף אחרים ייחודיים לחלבונים ספציפי באופן ונקשרים המזהים
 אנטי-ניאופליסטיים חומרים של ושונים רבים סוגים ישנם). אנטי-סרטניות או( אנטי-ניאופלסטיות כתרופות הידועות
Gazyva

rituximab.(בשם אחרת בתרופה לטיפול עוד מגיבים שאינם בחולים) איטית בצמיחה( אינדולנטיתiNHL( בחולים  
מתקדמת פוליקולרית בלימפומה לטיפול גם משמש  הוא )FL(קין'הודג שאינה ובלימפומה, לכן קודם טופלו שלא

)CLL(. כרונית לימפוציטית בלוקמיה לטיפול  משמש Gazyva

 הצמיחה נפסקת, לחלבון הקישור תהליך במהלך .B לימפוציטים אלוB  למחלה שאחראים חריגה בצורה הגדלים.
 מזההCD20  לימפוציטים בשם הידועים לבנים דם תאי של השטח פני על שנמצא .B לימפוציטים של החריגה

Gazyva בשם לחלבון ומתחברת

iNHL  עם וחולים, בעבר טופלו שלאFL  חולי עבורchlorambucil.  כימותרפיה התרופה עם משמשGazyva CLL  עבור
 על נוסף למידע. לבד מכן ולאחר כימותרפיות תרופות עם תחילה ניתנת-rituximab, Gazyva ל מגיב לא שכבר

 הצרכן רפואת על המידע את שלך הרוקח או האחות, מהרופא בקשGazyva,  עם המשמשות הכימותרפיות התרופות
(CMI)אלו תרופות עבור.

20220117CMI -גאזיבה

TITLE - OBINUTUZUMAB / GAZYVA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medsafe

www.911globalmeds.com/buy-obinutuzumab-gazyva-online
https://www.medsafe.govt.nz/Consumers/cmi/g/GazyvaInf.pdf


 רשם שלך שהרופא ייתכן Gazyva. לך שנרשמה הסיבה לגבי כלשהן שאלות לך יש אם שלך הרופא את שאל
.אחרת מסיבהGazyva  את

.רופא מרשם עם רק זמינה זו תרופה

Gazyva לך שנותנים לפני

גזיבה לך לתת אסור כאשר
:אם-Gazyva ב להשתמש אין

העלון בסוף המפורטים מהמרכיבים לאחד אוGazyva - ל אלרגית תגובה לך הייתה אם•

 אלרגית תגובה של מהתסמינים חלק בעכבר שמקורם אחרים לחלבונים אלרגית תגובה לך הייתה אם•
 חלקים או הלשון, השפתיים, הפנים של נפיחות, נשימה קשיי או צפצופים, נשימה קוצר לכלול עשויים
.בעור כוורות או גירוד או/ו פריחה, בגוף אחרים

חבלה סימני מראה או קרועה החבילה אם•

חלף האריזה על המודפס(EXP)  התפוגה תאריך אם•

.כן גם תעבוד לא שהיא ייתכן, חלף התפוגה שתאריך לאחר התרופה את נוטל אתה אם

Gazyva לך שנותנים לפני
:אם שלך לרופא ספר

B הפטיטיס כגון טווח ארוך או חוזר זיהום של היסטוריה או, זיהום לך יש•

Gazyva.- ב הטיפול לאחר או במהלך בזיהום לחלות מוגבר סיכון לך שיש ייתכן

 כימותרפיה כגון, שלך החיסון מערכת על להשפיע שעלולות תרופות בעבר נטלת או נוטל אתה•
החיסון מערכת מדכאות תרופות או

לזיהומים מוגבר סיכון לך שיש ייתכן, שלך החיסונית המערכת על המשפיעות תרופות נטלת או נוטל אתה אם

 בדרך המשפיע) לוקואנצפלופתיה מולטיפוקל פרוגרסיבי(PML  בשם ורציני נדיר מוחי זיהום על דיווחים היו.
 מטופל אתה אם יותר גבוה להיות עשויPML  לקבל שלך הסיכוי. מוחלשת חיסונית מערכת עם אנשים על כלל

.למוות אפילו או חמורה לנכות לגרום יכולGazyva. PML  כולל, החיסונית המערכת את שמחלישות בתרופות

 כאבים( אנגינה,)הלב של תקינות לא פעימות( לב קצב הפרעות עם לב מחלת של היסטוריה לך יש•
לאחרונה לב התקף או לב ספיקת אי,)בחזה

Gazyva.- ב הטיפול במהלך מקרוב עליך יפקח שלך הרופא
דם קרישי למניעת תרופה נוטל אתה•

Gazyva חיים מסכן לדימום לגרום שעלול מה, שלך בדם הטסיות מספר את להפחית יכולה.

הדם בלחץ לשליטה תרופה נוטל אתה•

 באופן להפסיק לך לייעץ עשוי שלך הרופא, שלך הדם בלחץ זמנית לירידה לגרום עלולהGazyva - ש מכיוון
Gazyva. מתן לפני הדם ללחץ התרופה נטילת את זמני

קיימת ריאות מחלת לך יש•

Gazyva.- ב הטיפול במהלך נשימה לקשיי יותר גדול סיכוי לך שיש ייתכן

Gazyva.- ב הטיפול במהלך מקרוב עליך יפקח שלך הרופא
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כליות מחלת לך יש•

 אינן שלך הכליות אםGazyva - ב הטיפול במהלך לוואי תופעת לחוות יותר גדול סיכוי לך שיש ייתכן
.כרגיל מתפקדות

Gazyva.- ב הטיפול במהלך מקרוב עליך יפקח שלך הרופא

כבד מחלת לך יש•

.כבד בעיות עם באנשים הוכחו לאGazyva  של והיעילות הבטיחות
כלשהו חיסון עם חיסון עברת או לקבל מתכוון אתה•

 הרופאGazyva.  קבלת שלאחר בחודשים או-Gazyva ל במקביל להינתן אמורים לא מהחיסונים חלק
Gazyva. את שתקבל לפני כלשהם חיסונים לקבל עליך אם יבדוק שלך

צבעים או משמרים חומרים, מזון כגון אחר חומר כל או אחרת תרופה לכל אלרגי אתה•

להריון להיכנס מתכוונת או בהריון את•

.הריון בזמןGazyva  לך לתת מומלץ לא. נולד שטרם לתינוק מזיקהGazyva  אם ידוע לא

Gazyva.- ב הטיפול סיום לאחר חודשים18  במשך להריון להיכנס לא מומלץ, הריון בגיל הינך אם

 סיום לאחר חודשים18  ועד הטיפול במהלך יעילים מניעה באמצעי להשתמש מומלץ, הפוריות בגיל הינך אם
.בגזיבה הטיפול

להניק מתכננת או מניקה את•

Gazyva - ב מטופלת שאת בזמן ההנקה את להפסיק מומלץ. אם לחלב עוברתGazyva  אם ידוע לא
Gazyva. של הסופי העירוי לאחר חודשים18  ובמשך

Gazyva. את ליטול שתתחיל לפני לו ספר, לעיל מהדברים אחד כל על שלך לרופא סיפרת לא אם

בילדים שימוש
.הוכחו לא שנים18  לגיל מתחת נוער ובני בילדיםGazyva  של והיעילות הבטיחות

אחרות תרופות נטילת
 סופרמרקט, מרקחת מבית מרשם ללא שקנית מה כל כולל, אחרות תרופות נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
.טבע חנות או

 באופן להפסיק לך לייעץ עשוי שלך הרופא, שלך הדם בלחץ זמנית לירידה לגרום עלולהGazyva - ש מכיוון
Gazyva. מתן לפני הדם ללחץ התרופה נטילת את זמני

Gazyva.-עליך יפקח שלך הרופא. חיים מסכן לדימום לגרום עלול זה. הטסיות מספר את יותר עוד להפחית עשויה 
 בזמן דם קרישי למניעת תרופה נטילת. שלך בדם הטסיות מספר את להפחית יכולהGazyva  ב הטיפול במהלך מקרוב
Gazyva מקבל שאתה

.לחיסון שלך הרגילה התגובה על תשפיעGazyva  אם ידוע לא

Gazyva. נטילת בזמן מהן להימנע או בהן להיזהר שיש תרופות על נוסף מידע יש שלך ולרוקח לרופא

Gazyva את נותנים איך
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 עשויים הם .בקפידה האחות או הרופא ידי על לך שניתנו ההנחיות כל את בצע
.זה בעלון הכלול מהמידע שונים להיות

 אחות או רופא ידי על במרפאה או חולים בבית ותינתן הבריאות בתחום מקצוע איש ידי על מוכנה להיות חייבת.
Gazyva

Gazyva ורידי תוך עירוי( לווריד איטי בעירוי  ניתנת .)IV(לטיפול התגובה באופן תלוי לך שיינתנו העירויים מספר.

.אפשריות עירוי תגובות חומרת את להפחית לעזור כדי אחרות תרופות לך תינתןGazyva  את שתקבל לפני

CLL עבור
.שעות4  במשךIV  בעירויGazyva  של ג"מ100  תקבל :הראשון העירוי
 ידי על ייקבע העירוי משךIV.  בעירויGazyva  של ג"מ900  לך יינתן, היטב נסבל הראשון העירוי אם :השני העירוי
.שלך הרופא

 ייקבע העירוי משךIV.  בעירויGazyva  של ג"מ1000  לך יינתן, היטב נסבל הקודם העירוי אם :הבאים העירויים
.שלך הרופא ידי על

 כל של הסבל למידת בהתאם שלך העירוי את להתאים עשוי שלך הרופא. עירוי כל במהלך צמוד במעקב תהיה אתה
.מהם אחד

פוליקולרית לימפומה עבור

IV. בעירויGazyva  של ג"מ1000  תקבל :הראשון העירוי
 עירוי כל של הזמן משךIV.  בעירויGazyva  של ג"מ1000  לך יינתן, היטב נסבל הראשון העירוי אם :הבאים העירויים

.שלך הרופא ידי על ייקבע העירוי את תקבל ומתי

 אתהGazyva. - ב שלך הטיפול את להמשיך להחליט עשוי שלך הרופא הראשוני לטיפול תגיב אם :תחזוקה טיפול
.שנתיים עד למשך לחודשיים אחתGazyva  את לקבל עשוי

למנה מתגעגע אתה אם
 שלך התור את פספסת או שכחת אם, זאת עם. מנה שתחמיץ סיכוי אין, שלך הרופא בפיקוח ניתנת-Gaziva ש מכיוון

.האפשרי בהקדם נוסף תור לקבוע אלא הבאה המתוכננת למנה להמתין איןGazyva,  לקבלת

)יתר מנת( מדי יותר לך נותנים אם
 אתה אם, זאת עם. מדי יותר לך שיינתן מאוד סביר זה אין, שלך הרופא של פיקוחו תחת ניתנת-Gaziva ש מכיוון
.מיד לרופא ספרGazyva,  מתן לאחר כלשהן לוואי תופעות חווה

Gazyva את מקבל שאתה בזמן

לעשות חייב שאתה דברים

 בעיות או, אלרגית תגובה או עירוי תגובת של תסמינים או סימנים לך יש אם מיד לאחות או לרופא ספר
.לב

:לכלול יכולים ותסמינים סימנים כמה
נשימה קשיי עם הגרון או הלשון, השפתיים, הפנים של נפיחות•

שלך בגוף אחרים חלקים של נפיחות•

•breathing trouble or breath, wheezing ofshortness
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•skin the on hives orrash, itching
•sick )nausea(feeling
•fever, chills
•tiredfeeling
•headache
•painchest
•heartbeat irregular orabnormal

immediately. them about doctor your tell should you changes any notice they behaviour. If or
movement your in changes any notice they if you tell to them ask and Gazyva receiving are you

caregiver or partner yourTell
treatment. your alter and tests some perform to need may doctorYour

Gazyva. receiving are you that you treating are who pharmacists and doctors, dentists allTell

Gazyva. receiving whilst baby your with pregnant were and baby your vaccinate to intend you if
Gazyva, or receiving whilst feed breast to intend you Gazyva, if receiving while family a start to

intend or pregnant become you if doctor yourTell

.שלך ההתקדמות את לבדוק יהיה שניתן כדי שלך הרופא עם שלך הפגישות כל את לקיים הקפד

.קבועות דם בדיקות יבצע שלך הרופא

לעשות שאסור דברים
 לרופא ספר .תחילה שלך הרופא עם לדבר מבלי-Gazyva ב הטיפול את תפסיק אל

.שלך למצב עוזר לאGazyva - ש מרגיש אתה אם שלך

 עם להתייעץ או תחילה הרופא את ליידע מבלי, לא אם ובין מרשם דורשות הן אם בין, אחרות תרופות ליטול אין
.רוקח

מהם להיזהר שצריך דברים
 לבעיות גורמת אינה כלל בדרך .עליך משפיעGazyva  כיצד שתדע עד מכונות הפעלת או בנהיגה היזהר
 בסעיף המפורטות מהתגובות באחת נתקל אתה אם, זאת עם. מכונות להפעיל או לנהוג ביכולתך כלשהן

Gazyvaהתגובה להפסקת עד מכונות הפעלת או מנהיגה להימנע עליךלעשות חייב שאתה דברים.

לוואי תופעות

Gazyva. את מקבל שאתה בזמן טוב מרגיש לא אתה אם האפשרי בהקדם לאחות או לרופא ספר

 האנשים לרוב מסייעתCLL  מסוימים אנשים אצל רצויות לא לוואי תופעות לה להיות עשויות אך, פוליקולרית לימפומה או.
Gazyva עם

 אם רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן. לא הם הזמן רוב, רציניים הם לפעמים. לוואי תופעות להיות יכולות התרופות לכל
.הלוואי מתופעות חלק מקבל אתה

.לוואי תופעות לקבל מוגבר סיכוי לך שיש ייתכן, שלך בכליות מבעיות סובל או ומעלה65  בן אתה אם
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.לך שיש שאלה כל על לענות שלך הרוקח או הרופא את שאל

 שלא ייתכן .הלוואי תופעות של הבאות מהרשימות תיבהל אל
.מהם אחד אף תחווה

עירוי בזמן
:עירוי קבלת בזמן הבאים מהדברים באחד מבחין אתה אם מיד לאחות או לרופא ספר

נשימה קשיי עם הגרון או הלשון, השפתיים, הפנים של נפיחות•

שלך בגוף אחרים חלקים של נפיחות•

נשימה קשיי או צפצופים, נשימה קוצר•

גודלם את להגדיל שעלולים דהויים או מוקשים עור נגעי, כוורות או גירוד, פריחה כולל עור בעיות•

)בחילה( בחילה תחושת או הקאות•
צמרמורת או הסמקה, חום•

ׁשלִׁשּול•

בגרון גירוי או שיעול•

עייף מרגיש•

ראֹׁש ּכאְבֵ•

בחזה כאב•
מהרגיל יותר חבורות או דימום•

ראש קלות או סחרחורת•

סדיר לא או חריג דופק•

.רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן. חמורות לוואי תופעות להיות עלולות אלו

עירוי לאחר
 מהדברים באחד מבחין אתה אם אליך הקרוב החולים בבית וחירום לתאונות פנה או מיד שלך לרופא ספר

:הבאים
נשימה קשיי עם הגרון או הלשון, השפתיים, הפנים של נפיחות•

שלך בגוף אחרים חלקים של נפיחות•

נשימה קשיי או צפצופים, נשימה קוצר•

העור על כוורות או גירוד, פריחה•

בבטן כאבים או התכווצויות•

דמי או חמור שלשול•

קפה שאריות כמו שנראה חומר או דם הקאות כולל והקאות בחילות•

בגוף חלק מכל, חריג דימום•

חריגות חבורות•

דם קרישי•

צמרמורת, חוםסחרחורת או סחרחורת•

חמור שיעול•

סדיר לא או חריג דופק•

בחזה כאב•

, התנועה באופן שינויים, זיכרון אובדן או התמצאות חוסר, בלבול: הבאים הדברים של שילוב או אחד•
.ראייה אובדן או טשטוש, בגופך מתקדמת חולשה או בכוח ירידה, הדיבור או ההליכה

.רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן. חמורות לוואי תופעות להיות עלולות אלו

:הבאים מהדברים באחד מבחין אתה אם לרוקח או לרופא ספר

20220117CMI -גאזיבה



, חוגרת שלבקת), ריאות דלקת כולל( הנשימה בדרכי זיהומים, קשות צמרמורות, חום כגון תכופים זיהומים•
השתן בדרכי דלקות או בפה כיבים

בגרון או בפה כאבים•

סתום חזה או סתום או נזלת•

שרירים או עצמות, מפרקים כאבי•

ברגליים או בידיים כאבים או, גב כאבי•

ראֹׁש ּכאְבֵ•

טחורים או, בבטן כאב או נוחות אי, עצירות, שלשול•
כאב או שתן בריחת•

מוגבר משקל•

מתמשך שיעול•

שיער איבוד•

מגרד עור•

עייפות תחושת או/ו שינה חוסר•

חרדה או דיכאון תחושת•

חריגים מראה או גידולים, צבע שינוי-  בעור שינויים•

 אחרים. יותר מלאה רשימה יש שלך לרוקח או לרופא. האפשריות הלוואי תופעות כל של מלאה רשימה אינה זו
.ידועות שטרם לוואי תופעות כמה וייתכנו מסוימים אנשים אצל להופיע עשויים

.זו ברשימה לא הוא אם גם, טוב לא להרגיש לך שגורם אחר במשהו מבחין אתה אם לרוקח או לרופא ספר

.זו ברשימה דבר מבין אינך אם הרוקח או האחות, הרופא את שאל

מוצר תיאור

אחִסּון
C.8° ל-C2°  שבין בטמפרטורה במקרר החולים בבית במחלקה או המרקחת בבית יאוחסןGazyva

זמינות
 עירוי לפני מדולל הוא). ל"מ/ג"מ(25  ורידי תוך לעירוי תמיסה ל"מ40  המכיל יחיד במינון זכוכית כבקבוקון מסופק.

Gazyva לווריד

נראית גזיבה איך
Gazyva חום מעט עד צבע וחסר שקוף נוזל הוא.

רכיבים
:גם מכיל הוא. obinutuzumabהפעיל החומר של ג"מ1000  מכילGazyva  של בקבוקון כל

היסטידין•

מונוהידראט הידרוכלוריד היסטידין•

דיהידראט טרהלוז•

188 פולוקסאמר•

חסות פרטי

Gazyva ידי על זילנד בניו מסופק:
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Zealand( Limited 109113 . ד.ת
Products )NewRoche

חדש שוק

1149 אוקלנד
זילנד ניו

276243 0800 : רפואיות פניות

הכנה תאריך

2021 בדצמבר-20 ב הוכן זה עלון
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