
Rituximab הזרקת
mab) i tux'(ri  בתור מבוטא

:הודעה

 העשויות תרופות( ביולוגיות תרופות הןpvvr Rituximab- וזריקתabbs Rituximab, Rituximab- הזרקת
 לזריקת מאוד דומות-pvvr ריטוקסימאב והזרקת ביו-דומה ריטוקסימאב-אבס הזרקת). חיים מאורגניזמים
 לייצוג ישמש ריטוקסימאב המונח, לכן. בגוף ריטוקסימאב הזרקת כמו צורה באותה ופועלות ריטוקסימאב

.זה בדיון אלו תרופות

:חשובה אזהרה

 הזרקת מוצר של מנה קבלת לאחר שעות24  בתוך או מקבל שאתה בזמן רצינית תגובה לחוות עלול אתה
.rituximabהזרקת מוצר של הראשונה המנה במהלך כלל בדרך מתרחשות אלו תגובות  rituximabועלולות 

 בקפידה אחריך יעקוב אחות או ורופא, רפואי במתקןrituximab  הזרקת מוצר של מנה כל תקבל. למוות לגרום
 מנה כל שתקבל לפני אלרגית תגובה במניעת לסייע כדי מסוימות תרופות תקבל. התרופה את מקבל שאתה בזמן
 או לך יש אם אוrituximab  למוצר תגובה לך הייתה פעם אי אם שלך לרופא ספרrituximab.  הזרקת מוצר של
 מהתסמינים אחד חווה אתה אם. ריאות בעיות או אחרות לב בעיות, בחזה כאבים, סדיר לא דופק פעם אי לך היו

 או הלשון, השפתיים של נפיחות; עקִצּוץ; פריחה; כוורות: אחר בריאות שירותי לספק או שלך לרופא ספר, הבאים
; סדיר לא דופק או דופק; ראֹׁש ּכאְבֵ; צפצופים, נשימה קוצר; התִעלַפְּות; סחְרַחֹורתֶ; בליעה או נשימה קשיי; הגרון
; העליון הגוף בפלג אחרים לחלקים להתפשט שעלולים בחזה כאבים; כחלחל או חיוור עור; חלש או מהיר דופק

.כבדה הזעה או; חּולׁשהָ

 מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חיים ומסכנות חמורות ופה עור לתגובות גרמוRituximab  הזרקת מוצרי
 קילוף או; פריחה; שלפוחיות; הפה או השפתיים, העור על כואבים כיבים או פצעים: מיד לרופא ספר, הבאים

.עור

 לך אין אך) לכבד חמור לנזק לגרום ועלול הכבד את שמדביק וירוס(B  בהפטיטיס נדבקת שכבר ייתכן
 שלך שהזיהום הסיכון את להגביר עלולהrituximab  הזרקת מוצר קבלת, זה במקרה. המחלה של תסמינים

 מחלה פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר. תסמינים ותפתח חיים לסכנת או יותר לחמור יהפוך
קשה
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 לאB  הפטיטיס זיהום לך יש אם לראות כדי דם בדיקת יזמין שלך הרופאB.  הפטיטיס בנגיף זיהום כולל, זיהום
 מוצר עם שלך הטיפול ובמהלך לפני זה בזיהום לטיפול תרופות לך לתת עשוי שלך הרופא, הצורך במידת. פעיל

 שלך הטיפול במהלךB  בהפטיטיס זיהום של סימנים לאיתור אחריך יעקוב גם שלך הרופאrituximab.  הזרקת
 התקשר, לאחריו או הטיפול במהלך הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. לאחריו חודשים מספר ובמשך
 כאבי, שרירים כאבי, הקאות או בחילות, תיאבון חוסר, העיניים או העור של הצהבה, יתר עייפות: מיד לרופא
.כהה שתן או בטן

 זיהום(PML;  פרוגרסיבי מולטיפוקל לוקואנצפלופתיה פיתחוrituximab  הזרקת מוצר שקיבלו מהאנשים חלק
 או במהלך) חמורה לנכות או למוות גורם כלל בדרך ואשר לרפא או למנוע, לטפל ניתן שלא המוח של נדיר
 או חדשים שינויים: מיד שלך לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. שלהם הטיפול לאחר

 או חדשים שינויים; כוח אובדן; משקל שיווי אובדן; בהליכה או בדיבור קושי; בלבול או בחשיבה פתאומיים
.בפתאומיות המתפתח אחר חריג סימפטום כל או; בראייה פתאומיים

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
rituximab. הזרקת למוצר שלך הגוף תגובת

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

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

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

rituximab. הזרקת בתכשיר בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 תאי של בסוג שמתחיל סרטן של סוג(NHL;  קין'הודג שאינה לימפומה של שונים בסוגים לטיפול אחרות תרופות עם או לבד משמשיםRituximab  הזרקת מוצרי

 של סרטן של סוג(CLL;  כרונית לימפוציטית בלוקמיה לטיפול אחרות תרופות עם גם משמשיםRituximab  הזרקת מוצרי). בזיהום נלחמים כלל שבדרך לבנים דם

 מפרקים דלקת של בסימפטומים לטיפול) אחרים(Otrexup, Rasuvo, Xatmep,  מתוטרקסט עם גם משמשת )Rituxan( Rituximab הזרקת). הלבנים הדם תאי

 מעכב הנקראת תרופה של מסוים בסוג טופלו שכבר במבוגרים) תפקוד ואובדן נפיחות, לכאב גורם, עצמו של המפרקים את תוקף הגוף שבו מצב(RA;  שגרונית

 עם בגרנולומטוזיס לטיפול אחרות תרופות עם יחד ומעלה שנתיים מגיל וילדים במבוגרים גם משמש )Rituximab )Rituxan, Ruxience הזרקת(TNF).  נמק גידול

 הלב כגון, לאיברים נזק הגורם, אחרים דם וכלי שלו הוורידים את תוקף הגוף שבהם מצבים שהם, מיקרוסקופית ופוליאנגיטיס) וגנר של גרנולומטוזיס( פוליאנגיטיס

 מוצרי). המין ואיברי הגרון, האף, הפה ובציפוי בעור כואבות לשלפוחיות הגורם מצב( וולגריס בפמפיגוס לטיפול משמשת )Rituximab )Rituxan הזרקת. והריאות

 תוקף הגוף שבהם מצבים שהם ידי על-CLL וNHL  של השונים בסוגים מטפלים הם. שבטיים חד נוגדנים הנקראות תרופות בקבוצת נמצאיםRituximab  הזרקת

 הגורם מצב( וולגריס בפמפיגוס לטיפול משמשת )Rituximab )Rituxan הזרקת. והריאות הלב כמו, לאיברים לנזק שגורם מה, אחרים דם וכלי שלו הוורידים את

 מטפלים הם. שבטיים חד נוגדנים הנקראות תרופות בקבוצת נמצאיםRituximab  הזרקת מוצרי). המין ואיברי הגרון, האף, הפה ובציפוי בעור כואבות לשלפוחיות

הזרקת. והריאות הלב כמו, לאיברים לנזק שגורם מה, אחרים דם וכלי שלו הוורידים את תוקף הגוף שבהם מצבים שהם ידי על-CLL וNHL  של השונים בסוגים

Rituximab )Rituxan( וולגריס בפמפיגוס לטיפול משמשת )הזרקת מוצרי). המין ואיברי הגרון, האף, הפה ובציפוי בעור כואבות לשלפוחיות הגורם מצב 

Rituximabשל השונים בסוגים מטפלים הם. שבטיים חד נוגדנים הנקראות תרופות בקבוצת נמצאים  NHLו CLL-ידי על
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 עם גרנולומטוזיס, שגרונית מפרקים בדלקת גם מטפליםRituximab  להזרקת מסוימים מוצרים. סרטניים תאים הרג
 החיסון מערכת של החלק של הפעילות חסימת ידי על וולגריס ופמפיגוס מיקרוסקופית פוליאנגיטיס, פוליאנגיטיס

.אחרים דם וכלי ורידים, במפרקים לפגוע שעלול

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 או רופא ידי על ניתניםRituximab  הזרקת מוצרי. לווריד להזרקה) נוזל( כתמיסה מגיעיםRituximab  הזרקת מוצרי
 שאתה האחרות התרופות, לך שיש במצב תלוי יהיה שלך המינון של הזמנים לוח. עירוי במרכז או רפואי במשרד אחות

.לטיפול מגיב שלך הגוף כמה ועד, משתמש

 המנה את לקבל כדי יותר או שעות מספר שיחלפו יתכן. לווריד לאט להינתן חייביםRituximab  הזרקת תכשירי
. העירויים במרכז או הרפואי במשרד היום רוב את לבלות לתכנן עליך לכןrituximab,  הזרקת מוצר של הראשונה

.לטיפול מגיב אתה איך תלוי. , יותר מהרrituximab  הזרקת מוצר שתקבל ייתכן, הראשונה המנה לאחר

 מוצר של מנה מקבל שאתה בזמן בחילה או ראש כאבי, עייפות, רועדת צמרמורת, חום כגון תסמינים לחוות עלול אתה
,rituximabאלה תסמינים חווה אתה אם אחר בריאות שירותי לספק או שלך לרופא ספר. הראשונה המנה במיוחד 

 תסמינים על להקל או למנוע לעזור כדי אחרות תרופות לרשום עשוי שלך הרופא. שלך התרופה את מקבל שאתה בזמן
rituximab. מוצר של מנה כל שתקבל לפני האלה התרופות את לקחת לך יגיד שלך הרופא. אלה

.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

rituximab, הזרקת מוצר קבלת לפני
 כל או אחרת תרופה כלpvvr--abs, rituximab ,rituximab, rituximab-ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
 של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאלrituximab.  הזרקת במוצרי מהמרכיבים אחד

.המרכיבים

 לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או

;adalimumab )Humira(; certolizumab )Cimzia(; etanercept )Enbrel( :גולימומאב )סימפוני ;(
 החיסונית המערכת את המדכאות ותרופות; שגרונית מפרקים לדלקת אחרות תרופות); רמיקייד( אינפליקסימאב

) טוריסל, רפאמון( סירולימוס), סנדימוניה, ניאורל, נגרף'ג( ציקלוספורין), אימוראן, אזאסאן( אזתיופרין כגון
 עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). פרוגרף, אנווארסוס( וטקרולימוס

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה

 בצהבת פעם אי סבלת או לך יש ואם חשובה אזהרה בסעיף המוזכרים מהמצבים אחד לך יש אם שלך לרופא ספר
Cשלפוחיות של התפרצויות או קור לפצעי לגרום שעלול וירוס( הרפס, רוח אבעבועות כגון אחרים וירוסים או 

 לגרום ועלול יתושים עקיצות באמצעות שמתפשט וירוס( הנילוס מערב וירוס, חוגרת שלבקת), אזור המין באיברי
 רק חמורות לבעיות גורם כלל שבדרך בילדים שכיח וירוס; חמישית מחלה(B19  פרבו-וירוס), חמורים לתסמינים

 שיש אנשים אצל חמורים לתסמינים רק גורם כלל שבדרך נפוץ וירוס. א( ציטומגלווירוס או), מהמבוגרים בחלק
להם
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 של כלשהו סוג לך יש אם שלך לרופא גם ספר. כליות מחלת או), בלידה שנדבקו או מוחלשת חיסון מערכת
.והולך שבא זיהום או יעבור שלא זיהום פעם אי לך היה או לך יש אם או עכשיו זיהום

 למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש עליך. להריון להיכנס מתכוון אתה אם או בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 עם שוחח. שלך האחרונה המנה לאחר חודשים12  ובמשךrituximab  הזרקת מוצר עם שלך הטיפול במהלך הריון

 הזרקת במוצר שימוש כדי תוך להריון נכנסת את אם. עבורך שיעבדו מניעה אמצעי סוגי על שלך הרופא
,rituximabשלך לרופא התקשר . Rituximabלעובר להזיק עלול.

 חודשים6  ובמשךrituximab  הזרקת במוצר הטיפול במהלך להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.הסופית המנה לאחר

 איןrituximab.  הזרקת מוצר עם הטיפול את שתתחיל לפני כלשהם חיסונים לקבל עליך אם שלך הרופא את שאל
.שלך הרופא עם לדבר מבלי הטיפול במהלך חיסונים לקבל

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

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

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.מיד שלך לרופא התקשרrituximab,  הזרקת מוצר לקבלת פגישה החמצת אם

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

ׁשלִׁשּול

מפרקים או גב כאבי

ׁשטְִיפהָ

לילה זיעת

דופן יוצאת בצורה מודאג או חרדה מרגיש

 מאלה או האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים
חריגים דימום או חבורות

זיהום של אחרים סימנים או צמרמורות, חום, שיעול, נזלת, גרון כאב

אוזניים כאב

כואבת שתן הטלת

העור באזור חום או נפיחות, רגישות, אדמומיות

בחזה לחץ

 חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלוליםRituximab  הזרקת מוצרי
.זו בתרופה השימוש בזמן
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MedlinePlus של תרופתי מידעRituximab:  הזרקת14/4/2216:03,

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

 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

Rituxan®)ריטוקסימאב(

Ruxience®-pvvr()rituximab

Truxima®-abbs()rituximab

15/04/2020-  אחרון עדכון

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

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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