
ריבאווירין
rin) vye' ba(rye - כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 תרופה עם נלקח הוא כן אם אלאribavirin  הפטיטיס לך יש אם .C ההוראות לפי בדיוק התרופות שתי את קח.
 או לכבד חמור לנזק לגרום ועלול הכבד את שמדביק וירוס )עם לקחת נוספת תרופה ירשום שלך הרופא. אחרת
Ribavirin בהפטיטיס יטפל לא( C הכבד לסרטן

 שיש הלב בעיות כל את להחמיר שעלולה) האדומים הדם תאי במספר ירידה יש שבו מצב( לאנמיה לגרום עלול,
 ואם לב התקף עברת פעם אי אם שלך לרופא ספר. חיים מסכן להיות שעלול לב להתקף לך לגרום ועלול לך

 מצב( חרמשית אנמיה כגון שלך הדם על המשפיע מצב כל, נשימה בעיות, גבוה דם מלחץ סבלת או סבלת
 תלסמיה או) הגוף חלקי לכל חמצן להביא יכול לא ו תקינה לא בצורה מעוצבים האדומים הדם תאי שבו תורשתי

 דימום), חמצן לשאת הדרוש מהחומר מספיק מכילים אינם האדומים הדם תאי שבו מצב; תיכונית ים אנמיה(
יתר עייפות: שלך לרופא מיד התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. לב מחלות או, במעיים או בקיבה

Ribavirin ראש כאב, חיוור עור,

 ריבאווירין ליטול שתתחיל לפני דם בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.שלך הטיפול במהלך קרובות ולעתים

 טיפול תתחיל כאשר) תרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל בריבאווירין

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

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

ribavirin. נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

:למטופלות

 שבדיקת עד ריבאווירין ליטול להתחיל אין. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם ריבאווירין ליטול אין
של צורות בשתי להשתמש עליך. בהריון שאינך הראתה הריון
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 שלך לרופא התקשר. מכן לאחר חודשים6  ובמשך הטיפול במהלך חודש כל להריון ולהיבדק מניעה אמצעי
.לעובר מוות או נזק לגרום עלולRibavirin . זו תקופה במהלך להריון נכנס אתה אם מיד

:גברים לחולים

 להיכנס שיכולה זוג בת לך יש אם. להריון להיכנס מתכננת או בהריון שלך הזוג בת אם ריבאווירין ליטול אין
 צורות בשתי להשתמש עליך. בהריון לא שהיא תראה הריון שבדיקת עד ריבאווירין ליטול להתחיל אסור, להריון

 שלך הזוג בת. מכן לאחר חודשים6  ובמשך שלך הטיפול במהלך זרע קוטל עם קונדום כולל, מניעה אמצעי של
. להריון נכנסת שלך הזוג בת אם מיד שלך לרופא התקשר. זו בתקופה חודש מדי להריון להיבדק חייבת

Ribavirinלעובר מוות או נזק לגרום עלול.

?זו תרופה נרשמה האם היי

 להתפשט ,C הפטיטיס ידי על להיגרם שעלול לכבד נזק מונע ,C הפטיטיס של התפשטות מונע אוC  אחרים לאנשים.
 תרופות של בקבוצה הואC  בהפטיטיס זיהום מרפא נוספת ותרופה ריבאווירין הכולל טיפול אם ידוע לא. הגוף בתוך

 אצלRibavirin . להפטיטיס שגורם הנגיף עצירת ידי על פועל זה. נוקלאוזידים של אנלוגים הנקראות אנטי-ויראליות
אוIntron[( -2b ]PEG alpha peginterferon-בהפטיטיס לטיפולC  בעבר באינטרפרון טופלו שלא אנשים

-2a ]Pegasys[  alfa peginterferonכגון אינטרפרון תרופות עם משמש Ribavirin

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 בבוקר, ביום פעמיים אוכל עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה) נוזל( פומית ותמיסת כמוסה, כטבליה מגיע.
 תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעות באותן בערך ריבאווירין קח. יותר או שבועות48  עד24  במשך, ובערב

 לפי בדיוק ריבאווירין קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם
Ribavirin שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות

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

 כוס או המידה כף את לשטוף הקפידו. שווה באופן התרופה את לערבב כדי שימוש כל לפני הנוזל את היטב לנער
.הנוזל את מודדים שאתם פעם בכל השימוש לאחר המדידה

 של לוואי תופעות מפתח אתה אםribavirin  לקחת להפסיק לך לומר או שלך המינון את להפחית עשוי שלך הרופא
 מתופעות מוטרד אתה אם שלך לרופא התקשר. השתפר לא שמצבך מראות מסוימות מעבדה בדיקות אם או התרופה

.לך שכדאי לך אומר שלך הרופא כן אם אלאribavirin  לקחת להפסיק או המינון את להפחית איןribavirin.  של לוואי

זו בתרופה השימושים

, לו ומחוצה הגוף בתוך לדימום לגרום שעלולים וירוסים( ויראלית דימומית בקדחת לטיפול גם לעתים משמש.
 דימומית בקדחת לטיפול בריבאווירין להשתמש ניתן, ביולוגית לוחמה של במקרה). ומוות רבים באיברים בעיות

Ribavirin בכוונה שהופצה ויראלית
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, נשימה לבעיות לגרום שעלול וירוס .)למצבך זו בתרופה שימוש של האפשריים הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח.
Ribavirin חמורה חריפה נשימתית בתסמונת לטיפול גם לעתים  משמש ;SARS(ומוות ריאות דלקת

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,ריבאווירין נטילת לפני

 כמוסות, בטבליות מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל-ribavirin, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
ribavirinהמרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל. פומית בתמיסה או.

 אתה אם ריבאווירין לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא). וידקס( דידנוזין נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
.זו תרופה נוטל

 אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
, לחרדה תרופות: )azathioprine )Azasan, Imuran; מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או נוטל

 תסמונת או(HIV)  האנושי החיסוני הכשל נגיף עבור(NRTIs)  הפוך תמלול מעכבי; אחרות נפש מחלות או דיכאון
ב-Atripla, ב(Emtriva,  אמטריציטבין-Trizivir), ב-Atripla, ב, זיאגן( אבקוויר כגון) איידס( נרכש חיסוני כשל

,(Truvada- ,lamivudine )Epivir( Combivirב Epzicom(, stavudine )Zerit(, tenofovir- ,Viread)ב ,Atripla-ב

,(Truvada-וזידובודין  ,Retrovir)ב ,Combivir-ב ;(Trizivir-כגון החיסונית המערכת את המדכאות ותרופות 
(Prograf).  וטקרולימוסSirolimus )Rapamune( ,(Neoral, Sandimmune),  ציקלוספורין, לסרטן כימותרפיה

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן

 הכבד של נפיחות( אוטואימונית כבד דלקת או כבד ספיקת אי, כליות מחלת לך יש אם שלך לרופא ספר
.ריבאווירין לקחת לא לך לומר עשוי שלך הרופא). הכבד את תוקפת החיסון מערכת כאשר המתרחשת

 השתמשת או משתמש אתה אם, אלכוהול של גדולות כמויות פעם אי שתית או שותה אתה אם שלך לרופא ספר
 או כבד השתלת עברת פעם אי ואם, זאת לעשות ניסית או תכננת או להתאבד חשבת פעם אי אם, רחוב בסמי

 או חרדה, דיכאון כגון נפש מחלת פעם אי לך הייתה או לך יש אם שלך לרופא גם ספר. אחרת איברים השתלת
 צומחת תקינה לא רקמה בו מצב( סרקואידוזיס; סוכרת; איידס אוHIV ; סרטן); המציאות עם קשר אובדן( פסיכוזה

 סוג( גאוט); העיניים או העור של להצהבה לגרום שעלול קל כבד מצב( גילברט תסמונת); הריאות כגון הגוף בחלקי
 אוC;  הפטיטיס מלבד כבד מחלת של סוג כל); במפרקים המופקדים גבישים ידי על הנגרמת פרקים דלקת של

.הריאות מחלת או העין, הלבלב, התריס בלוטת

.מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

 תפעיל או במכונית תנהג אל. מבולבל או סחרחורת, לנמנום לך לגרום עלול ריבאווירין כי לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות

.שלך הכבד מחלת את להחמיר יכול אלכוהול. ריבאווירין נוטל שאתה בזמן אלכוהוליים משקאות תשתה אל

 בשיניים לבעיות להוביל שעלול מה, זו תרופה נוטל כשאתה מאוד יבש להיות עשוי שלך שהפה לדעת צריך אתה
 את שטפו, הקאות מתרחשת אם. קבועות שיניים בדיקות ולעשות ביום פעמיים שיניים לצחצח הקפידו. ובחניכיים

.ביסודיות הפה

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.ריבאווירין נוטל שאתה בזמן נוזלים הרבה לשתות הקפד
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?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 עד שהוחמצה המנה את זוכר אינך אם, זאת עם. מיד התרופה את קח, יום באותו שהוחמצה המנה את זוכר אתה אם
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. לעשות מה לברר כדי שלך לרופא התקשר, למחרת

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

להְׁשִתְעַלֵ

קיבה קלקול

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

עצירות

צרַבֶתֶ

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

מזון לטעום ביכולת שינויים

יבש פה

בריכוז קושי

ישן להישאר או להירדם קושי

זיכרון אובדן

פריחה

מגרד או מגורה, יבש עור

מיְֹוזעָ

)מחזור( סדיר לא או כואב מחזור

עצמות או שרירים כאבי

שיער איבוד

 אתה אם אך, שכיחים אינם הבאים התסמינים. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:שלך לרופא מיד התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים אלה או, מהם אחד חווה

כוורות

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

צרְִידּות

נשימה או בליעה קשיי
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התחתון בגב או בבטן כאב

דמי שלשול

בצואה בוהק אדום דם

וזפתית שחורה צואה

בבטן נפיחות

ּבלִּבּול

כהה בצבע שתן

העיניים או העור של הצהבה

חריגות חבורות או דימום

בראייה שינויים

זיהום של אחרים וסימנים צמרמורות, חום

דּכִָאֹון

להתאבד או לפגוע על לחשוב

הרוח במצב שינויים

מוגזמת דאגה

נרִגנָּות

בעבר אלה בחומרים השתמשת אם באלכוהול או רחוב בסמי שוב להשתמש התחלת

לקור סובלנות חוסר

 זו תרופה במתן הסיכונים על ילדך של הרופא עם שוחח. ילדים אצל במשקל והעלייה הגדילה את להאט עשוי.
Ribavirin לילדך

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

 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

 וקפסולות טבליות אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 ריבאווירין של הפה תמיסת אחסן). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק החדר בטמפרטורת ריבאווירין

.החדר בטמפרטורת או במקרר

 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 עם דבר. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
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 עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה מחלקת עם קשר צור או רוקח
 אם נוסף למידע) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר

.החזרה לתוכנית גישה לך אין

 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
 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

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

 מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם של

 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

®קופגוס

®מודריבה

®רבטול

®ריבספירה

Virazole®

שלהם השמות

טריבאווירין

RTCA
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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

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים
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