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:חשובה אזהרה

 אם. כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר. חיים מסכן או חמור להיות שעלול, לכבד לנזק לגרום עלול.
, כהה שתן, הקאות, בחילה, העיניים או העור של הצהבה: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה
, תיאבון אובדן , אנרגיה חוסר, חריגות חבורות או דימום, קיצונית עייפות, הקיבה של העליון הימני בחלק כאב

Regorafenib השינה בהרגלי שינוי או שפעת דמויי תסמינים

 כדי שלך הטיפול ובמהלך לפני מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. המעבדה עם הפגישות כל את שמור
.לתרופה שלך הגוף תגובת את ולבדוק רגורפניב לקחת עבורך שבטוח לוודא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 לתאים שמאותת תקין לא חלבון של הפעולה חסימת ידי על פועל זה. קינאז מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 גם  משמש ;HCC(כבד סרטן של סוג )בסורפניב בעבר שטופלו אנשים  אצלNexafar(. Regorafenib( להתרבות סרטניים

 במעי, בקיבה שגדל גידול של סוג )תרופות אחרים עם בהצלחה טופלו שלא אנשים אצלRegorafenib . הכבד בסרטן לטיפול
 שמתחיל סרטן( הטבעת והפי הגס המעי בסרטן לטיפול  משמש] ;GIST(הקיבה עם הגרון את המחבר צינור[ בוושט או], מעי[

 הוא. אחרות מסוימות בתרופות בהצלחה טופלו שלא אנשים אצל בגוף אחרים לחלקים שהתפשט) הטבעת פי או הגס במעי
Regorafenib העיכול במערכת סטרומה בגידולי לטיפול גם משמש

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה
 פחות המכילה( שומן דלת ארוחה עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיעregorafenib  לקחת. מבין שאינך

. שבוע למשך עליה מדלגים מכן ולאחר שבועות3  במשך ביום פעם) משומן מהקלוריות-30% מ ופחות קלוריות-600 מ
Regorafenib קח. ממליץ הרופא עוד כל עצמו על לחזור עשוי והמחזור, מחזור נקראת זו טיפול תקופת
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 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
regorafenib

.אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותן הטבליות את לבלוע

 מסוימת לתקופהregorafenib  לקחת להפסיק לך לומר אוregorafenib  של המינון את להפחית עשוי שלך הרופא
 ליטול המשך. לחוות עלול שאתה הלוואי תופעות ובכל עבורך התרופה של היעילות במידת תלוי יהיה זה. הטיפול במהלך

.שלך הרופא עם לדבר מבלי רגורפניב ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם רגורפניב

 את שאל. מיוחד מרקחת מבית בדואר שלך לרופא או אליך תישלח שלך התרופה. קמעונאיים מרקחת בבתי זמין אינו.
Regorafenib שלך התרופה קבלת אופן לגבי שאלות לך יש אם שלך הרופא

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך מהרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,רגורפניב נטילת לפני
 בקשregorafenib.  בטבליות מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל, לרגורפניב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח

. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 נגד מסוימות תרופות); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון'') דם מדללי('' קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד

 תרופות(Vfend);  וווריקונזול) נוקספיל( פוסאקונאזול), ניזורל( קטוקונזול), ספורנוקס, אונמל( איטראקונאזול כגון פטריות
וphenobarbital (Carbatrol, Epitol, Tegretol),  קרבמזפין כגון להתקפים מסוימות

phenytoin )Dilantin, Phenytek(; atorvastatin-)בקאדואט, ליפיטור ;( clarithromycin ,Biaxin)ב ;(Prevpac-
Otrexup, Rasuvo, Trexall(; rifampin( methotrexate (Camptosar);  אירינוטקאן); לסקול( פלובסטטין

,Rifadin, Rifamate)טליתרומיצין או); בריפאטר .(Ketek)

 בזמןwort  ון'ג סנט לקחת צריך לא אתה. ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר
regorafenib. נטילת

 או בחזה כאבים, גבוה דם לחץ, דימום בעיות לך היו או לך יש אם או החלים שלא פצע לך יש אם שלך לרופא ספר
.ניתוח לאחרונה עברת אם שלך לרופא גם ספר. כבד או כליות, לב מחלת

 נוטלת שאת בזמן להריון להיכנס אסור, נקבה את אם. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 אתה אם. עבורך שיעבדו הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח. הסופית המנה לאחר חודשיים ועד רגורפניב

 במשך מניעה באמצעי להשתמש ולהמשיך הטיפול במהלך מניעה באמצעי להשתמש צריכים זוגתך ובן אתה, גבר
. שלך לרופא התקשר, רגורפניב נטילת בזמן להריון נכנסים זוגך בן או אתה אם. שלך האחרונה המנה לאחר חודשיים

Regorafenibלעובר להזיק עלול.

 המנה לאחר שבועיים ועדregorafenib  עם הטיפול במהלך להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.הסופית
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 כנראה שלך הרופא. רגורפניב נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם
 עבורך בטוח זה מתי לך יגיד שלך הרופא. שלך הניתוח לפני שבועיים לפחותregorafenib  לקחת להפסיק לך יגיד

.שלך הניתוח לאחר שוב רגורפניב לקחת להתחיל

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ לשתות או אשכוליות לאכול אין

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

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שתי ליטול אין. יום באותו אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קחregorafenib,  של למנה מתגעגע אתה אם
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי יום באותו מנות

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

עייפות

חּולׁשהָ

תיאבון אובדן

ׁשלִׁשּול

הגרון או הפה רירית של ואדמומיות כאב, נפיחות

במשקל ירידה

שלך הקול בצליל אחר שינוי או צרידות

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

בחזה כאב

נשימה קוצר

חריגים גירוי או נרתיקיות הפרשות

שתן מתן בעת כאב או צריבה

עילפון תחושת או סחרחורת

זיהום של אחרים וסימנים צמרמורות, גרון כאב, שיעול, חום

הבטן של נפיחות

גבוה חום

צמְרַמֹורתֶ

חמור שלשול
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חזק ראש כאב

תפְִיסהָ

ּבלִּבּול

בראייה שינויים

שתן במתן ירידה או שרירים התכווצויות, בפה יובש

הרגליים בכפות או הידיים בכפות נפיחות או דימום, שלפוחיות, כאב, אדמומיות

פריחה

קפה שאריות כמו שנראה חומר להקיא או דם להקיא

חום או ורוד שתן

).זפת( שחורה או אדומה צואה

דם קרישי או דם שיעול

)מחזור( חריג באופן כבד וסת דימום

חריג נרתיקי דימום

מהאף תכופים דימומים

 התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Regorafenib

 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

אחרים במיכלים הטבליות את תניח אל. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור

 בטמפרטורת אותו אחסן. מהמיכל) המייבש חומר( המייבש חומר את תסיר ואל, שבועיות או יומיות גלולות קופסאות כגון,
 הבקבוק פתיחת לאחר שבועות7  בשימוש שאינן טבליות השלך). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק החדר

.לראשונה

. 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

 ואלו שבועי גלולות משמר 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
בטיחות מכסי תמיד נעל, מהרעלה צעירים ילדים על להגן
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.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את למקם ומיד
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

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
בעור אחרים שינויים או פריחה

צרידות או בקול שינויים

ׁשלִׁשּול

הפה או האף בתוך נפיחות

יבש פה

מופחת תיאבון

עייפות

?אחר מידע לדעת צריך

regorafenib  ליטול שתתחיל לפני שלך הדם לחץ את יבדוק שלך הרופא. שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.שלך הטיפול במהלך קבוע ובאופן

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת 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

®סטיווארגה

24/05/2017-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה
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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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