
סירולימוס
)מוס לי או סר( בתור מבוטא

:חשובה אזהרה

 או) החיסון ממערכת חלק של סרטן( לימפומה במיוחד, סרטן או זיהום שתפתח הסיכון את להגביר עלול סירולימוס
 וללבוש השמש לאור ממושכת או מיותרת מחשיפה להימנע תכנן, העור לסרטן הסיכון את להפחית כדי. העור סרטן
: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. הטיפול במהלך הגנה וקרם שמש משקפי, מגן ביגוד
 שינויים או חדשים פצעים; זיהום של אחרים סימנים או, כואבת או תכופה שתן הטלת, צמרמורות, גרון כאב, חום
; נשימה בעיית; במשקל מוסברת בלתי ירידה; במפשעה או השחי בבתי, בצוואר נפוחות בלוטות; לילה זיעת; בעור
.בבטן מלאות או נפיחות, כאב או; חולפת שאינה עייפות או חולשה; בחזה כאב

 למנוע כדי זו תרופה לתת אין. ריאות או כבד השתלת שעברו בחולים למוות או חמורות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Sirolimus ריאות או כבד השתלות של דחיה

 הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לסירולימוס שלך

.סירולימוס נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 הנקראות תרופות בקבוצת הוא סירולימוס. כליה השתלות של דחיה למנוע כדי אחרות תרופות עם בשילוב משמש.
Sirolimus הגוף של החיסונית המערכת דיכוי ידי על עובד זה. חיסוניות מדכאות תרופות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 כדי. אוכל ללא תמיד או אוכל עם תמיד או, ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה) נוזל( ותמיסה כטבליה מגיע.
בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. שעה באותה בערך יום בכל אותו קח, סירולימוס ליטול לזכור לך לעזור

 או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק סירולימוס את קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש,
Sirolimus שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות
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,14/4/2216:32MedlinePlusתרופות על מידעSirolimus: 

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

.ימים14  עד7  כל אחת מפעם יותר לא כלל בדרך, הטיפול במהלך שלך הסירולימוס מינון את יתאים כנראה שלך הרופא

.שלך הרופא עם לדבר מבלי סירולימוס ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם סירולימוס לקחת המשך

 אותו ונערו החדר בטמפרטורת לעמוד לבקבוק הניחו, קורה זה אם. בקירור אובך לפתח עלולהSirolimus  תמיסת
.לשימוש בטוחה לא או פגומה שהתרופה אומר אינו האובך. ייעלם שהערפל עד בעדינות

:הבאים השלבים את בצע, התמיסה בבקבוקי להשתמש כדי

 שהוא עד הבקבוק לתוך בחוזקה הפקק עם הפלסטיק צינור את הכנס, הראשון בשימוש. התמיסה בקבוק את פתח1.
.הכנסתו לאחר מהבקבוק להוציא אין. הבקבוק של העליון החלק עם אחיד

.הפלסטיק בצינור הפתח לתוך, במלואה דחופה כשהבוכנה, הענבר ממזרק אחד את בחוזקה הכנס, שימוש לכל2.

 שהחלק עד המזרק של הבוכנה את החוצה בעדינות משיכה ידי על שלך הרופא שרשם התמיסה כמות את שאב3.
 בועות נוצרות אם. זקוף הבקבוק את שמור. המזרק על הנכון הסימן עם אחיד הבוכנה של השחור הקו של התחתון
.זה שלב על וחזרו הבקבוק לתוך המזרק את רוקנו, במזרק

תפוזים מיץ או מים]) כוס[1/4  מיליליטר(60  אונקיות2  לפחות המכילה פלסטיק או זכוכית כוס לתוך המזרק את רוקן4.

.מיד ושותים אחת דקה במשך במרץ מערבבים. אחרים נוזלים או אשכוליות מיץ, תפוחים במיץ להשתמש אין.

 ושותים במרץ מערבבים. תפוזים מיץ או מים]) כוס[1/2  מיליליטר(120  אונקיות4  לפחות עם הכוס את מחדש מלאו5.
.השטיפה תמיסת את

.המשומש המזרק את השלך6.

 בתרופה השתמש. הנשיאה לתיק המזרק את והכנס המזרק על מכסה הצמד, מלא מזרק איתך לשאת צריך אתה אם
.שעות24  תוך שבמזרק

זו בתרופה השימושים

 זו בתרופה שימוש של האפשריים הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. בפסוריאזיס לטיפול לפעמים משמש גם סירולימוס
.למצבך

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,סירולימוס נטילת לפני
 של בתמיסה או בטבליות מהמרכיבים לאחד או אחרת תרופה לכל, לסירולימוס אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. סירילימוס

 כל להזכיר הקפד. נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
Rx)-Fradin, Neo- נאומיצין, קנאמיצין, גנטמיצין, אמיצין כגון אמינוגליקוזיד אנטיביוטיקה: הבאים מהדברים אחד

,(Neoסטרפטומיצין,
/a602026.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov2/5



,14/4/2216:32MedlinePlusתרופות על מידעSirolimus: 

 כגון(ACE)  אנגיוטנסין הממיר אנזים מעכביB )Abelcet, AmBisome, Amphocin, Fungizone( ;( ;amphotericin טובי( וטוברמיצין
( מוקסיפריל), זסטריל, פריניוויל( ליסינופריל), מונופריל( פוסינופריל), וסוטק( אנלפריל), קפוטן( קפטופריל), לוטנסין( בנזפריל

 פטרייתיים אנטי חומרים-)Mavik( trandolapril; ו), )ramipril )Altace, אקווינפריל( אקקופריל), אקיאון( פרינדופריל), אוניוואסק
ו )clotrimazole )Lotrimin(, fluconazole )Diflucan(, itraconazole )Sporanox(, ketoconazole )Nizoral כגון

;voriconazole )Vfend(-ברומוקריפטין  ;(Cycloset, Parlodel)סימטידין  cisapride )Propulsid( ;(Tagamet))ב"בארה זמין לא ;(
(Mycin, Erythrocin- אריתרומיצין(Biaxin); )danazol )Danocrine(; diltiazem )Cardizem, Dilacor, Tiazac;  קלריתרמיצין

;(EES, Eפרוטאז מעכבי  HIVאינדינאביר כגון  (Crixivan)וריטונוויר  ,Norvir)תרופות; לכולסטרול מסוימות תרופות); בקאלטרה 
קרדן( ניקרדיפין); )metoclopramide )Reglan; דילנטין( ופניטואין) לומינל( פנוברביטל), טגרטול( קרבמזפין כגון להתקפים

rifabutin )Mycobutin(; rifampin )Rifadin, Rimactane(; rifapentine )Priftin(; telithromycin )Ketek(; troleandomycin )TAO( ;(
 או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן-)Calan, Covera, Isoptin, Verelan( verapamil. ו); ב"בארה זמין לא(

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

.הסירולימוס לפני שעות4  אותן קח), ניאורל( ציקלוספורין של תמיסה או רכות לטין'ג כמוסות נוטל אתה אם

.ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

.כבד מחלת או טריגליצרידים או גבוה כולסטרול פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר

 לפני הריון למניעת יעילה בשיטה להשתמש עליך. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
להריון נכנסת אם. הסירולימוס הפסקת לאחר שבועות12  ובמשך הסירולימוס נטילת בזמן, הסירולימוס נטילת התחלת

.שלך לרופא התקשר, סירילימוס נטילת בזמן

.סירולימוס נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

.שלך הרופא עם לדבר מבלי חיסונים לך אין

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.זו תרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ משתיית הימנע

?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

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

בטן כאב

ראֹׁש ּכאְבֵ

עצירות

ׁשלִׁשּול

בחילה

מפרקים כאב
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 אתה אם אך, שכיחים אינם הבאים התסמינים. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים מאלה או מהם באחד נתקל

חריגות חבורות או דימום

להְׁשִתְעַלֵ

קשקשי, סדוק, אדום, נפוח עור

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

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

צרְִידּות

Sirolimus 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 טבליות אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 כל והשליך, היטב סגור, מאור הרחק, במקרר נוזליות תרופות שמור). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום עודף, מאור והרחק
 ימים15  עד הבקבוקים את לאחסן ניתן, הצורך במידת. תקפא אל. הבקבוק פתיחת לאחר חודש בשימוש שאינה תרופה

.החדר בטמפרטורת

. 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 שבועיים גלולות מטפלי 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

/a602026.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/


,14/4/2216:32MedlinePlusתרופות על מידעSirolimus: 

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

 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

®ראפמון

שלהם השמות

רפמיצין

15/02/2016-  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
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