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:חשובה אזהרה

הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חיים מסכנת או חמורה אלרגית לתגובה לגרום עלולהRasburicase  הזרקת

 של נפיחות; עקִצּוץ; פריחה; כוורות; ; חּולׁשהָ; סחרחורת; נשימה קוצר; בחזה לחץ או כאב: מיד לאחות או לרופא ספר,
 את יפסיק שלך הרופא, חמורה אלרגית תגובה חווה אתה אם. בליעה או נשימה קשיי או; הגרון או הלשון, השפתיים

.מיד שלך העירוי

 פוספט-6-בגלוקוז מחסור לך יש אם שלך לרופא ספר. חמורות דם לבעיות לגרום עלולהRasburicase  הזרקת
 גם ספר. ראסבוריקאז זריקת לקבל יכול שאינך לך יגיד כנראה שלך הרופא). תורשתית דם מחלת((G6PD)  דהידרוגנאז

: שלך לרופא מיד פנה, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. תיכוני ים או אפריקאי ממוצא אתה אם שלך לרופא
 או חיוור עור צבע; התקפים; סדיר לא או דופק, מהיר דופק; ּבלִּבּול; חּולׁשהָ; סחרחורת; נשימה קוצר; ראש כאב

.כהה ושתן; קיצונית עייפות; צמְרַמֹורתֶ; העיניים או העור של הצהבה; כחול-אפור

rasburicase. זריקת מקבל שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני

rasburicase. זריקת בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 הגידולים כאשר בדם המצטבר טבעי חומר( שתן חומצת של גבוהות ברמות לטיפול משמשתRasburicase  הזרקת
 היאRasburicase  הזרקת. כימותרפיות בתרופות המטופלים סרטן של מסוימים סוגים עם אנשים אצל) מתפרקים
.אותה לחסל יכול שהגוף כך שתן חומצת פירוק ידי על עובד זה. אנזימים הנקראות תרופות של בקבוצה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 או חולים בבית אחות או רופא ידי על) לווריד( לווריד להזרקה נוזל עם לערבוב כאבקה מגיעהRasburicase  הזרקת
עבור ביום פעם דקות30  של תקופה פני על כלל בדרך ניתן זה. במרפאה
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Source : U.S. National Library of Medicine

www.911globalmeds.com/buy-rasburicase-elitek-fasturtec-online
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.עצמו על יחזור שלא בודד טיפול כקורס ניתנת זו תרופה. ימים5  עד

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

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

.rasburicaseהמרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש.

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

.אחר רפואי ממצב סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר, חשובה אזהרה בסעיף המוזכר למצב בנוסף

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

rasburicase. זריקת מקבל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

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

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

בחילה

הקֲָאָה

עצירות

ׁשלִׁשּול

בטן כאב

בפה פצעים

גרון כאב

חום

ראֹׁש ּכאְבֵ

חרֲדָהָ

לכאב להצטרף

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים של נפיחות
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ההזרקה באתר רגישות או נפיחות, אדמומיות, כאב

, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
.מיד שלך לרופא התקשר

 קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהRasburicase  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

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
rasburicase. להזרקת שלך הגוף

rasburicase. 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

®אליטק

15/09/2016-  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
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https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
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אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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