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?זו תרופה נרשמה האם היי

 בריאות נפיחות הפחתת ידי על עובד זה. פוספודיאסטראז מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
COPD. Roflumilastהריאות על המשפיעות מחלות קבוצת )בתסמיני החמרה או האפיזודות מספר את להפחית כדי 

Roflumilast חמורה כרונית חסימתית ריאות מחלת עם לאנשים  משמש ;COPD(הנשימה ודרכי

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
roflumilastהרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך 

 אוכל בלי או עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיעroflumilast  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך
Roflumilast קח. ביום פעם

 בתרופות השימוש על שלך הרופא עם שוחח. נשימה בעיות של פתאומיים בהתקפים לטיפול-roflumilast ב להשתמש אין
.פתאומית נשימה בעיית של בתסמינים לטיפול אחרות

. אותו מרפא אינו אךroflumilast  לקחת תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גםroflumilast  שלך הרופא עם לדבר מבלי.
Roflumilast ב לשלוט עשויCOPD- לקחת המשך

-roflumilast ב טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל
.התרופות מדריך את לקבל כדי היצרן באתר לבקר גם יכול אתה

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

roflumilast, נטילת לפני
 בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל-roflumilast, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.roflumilastהמרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל.
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 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 זמין לא( אנוקסצין), טאגמט( סימטידין), טגרטול( קרבמזפין: הבאים מהדברים אחד כל את לציין הקפד. לקחת מתכוון
( פניטואין, פנוברביטל), ניזורל( קטוקונאזול, פלובוקסאמיןEES, E), (Mycin, Erythrocin- אריתרומיצין), ב"בארה

 את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן"). הריון למניעת גלולות(" מסוימים אוראליים מניעה ואמצעי ריפמפיצין),  דילנטין
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון

roflumilast. לקחת לא לך לומר עשוי שלך הרופא. כבד מחלת לך יש אם שלך לרופא ספר

 או פגיעה על מחשבות; דיכאון כולל, נפשיים מצבים של היסטוריה פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
. שלך הרוח במצב או בהתנהגות אחרים חריגים שינויים או; קיצונית דאגה; זאת לעשות ניסיון או תכנון או, התאבדות

roflumilast. נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

Roflumilast,  נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

, אתה-roflumilast. ב הטיפול במהלך צפויות בלתי בדרכים להשתנות עשויה שלך הנפשית שהבריאות לדעת עליך
 או הבאים החדשים מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד שלך לרופא להתקשר צריכים שלך המטפל או משפחתך

 ניסיון או תכנון או, התאבדות או פגיעה על לחשוב; דּכִָאֹון; לישון להישאר או להירדם קושי: אלה בתסמינים החמרה
 הללו שהתסמינים יודעים שלך המטפל או שמשפחתך ודא. הרוח במצב שינויים או; תסיסה; קיצונית דאגה; זאת לעשות
.בעצמך לטיפול לפנות מסוגל אינך אם לרופא להתקשר יכולים שהם כך, חמורים להיות עלולים

 הרופא ידי על קבוע באופן להיבדק צריך שלך המשקל. במשקל לירידה לגרום יכולroflumilast  כי לדעת צריך אתה
 יורד שאתה מבחין אתה אםroflumilast.  עם הטיפול במהלך קבוע בסיס על שלך המשקל את לבדוק עליך וכן שלך

.שלך לרופא התקשר, במשקל

?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

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

ׁשלִׁשּול

בחילה

סחְרַחֹורתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ

גב כאב

שרירים התכווצות

בתיאבון ירידה
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בגופך חלק של נשלט בלתי רעד

 זהירות אמצעי בסעיף המפורטים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
.מיד לרופא התקשר, מיוחדים

Roflumilast 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

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

. 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
 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

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ

סחרחורת

ודביק קר עור

מהירות לב פעימות

?אחר מידע לדעת צריך
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.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 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

Daliresp®

15/11/2016-  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

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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