
Sunitinib
nib) ti ni'(soo  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 שלך לרופא ספר. לכבד חיים מסכן או חמור לנזק לגרום עלולsunitinib  הטיפול את זמנית או לצמיתות להפסיק או.
: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. שלך בכבד בעיות או כבד ממחלת סבלת או לך יש אם

 יצטרך שלך שהרופא ייתכן. הימני העליון הבטן באזור נוחות אי או כאב או, כהה שתן, צהובים ועור עיניים, גירוד
Sunitinib של המינון את להפחית

 שלך הטיפול ובמהלך לפני מסוימות דם בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לתרופה שלך הגוף תגובת את ולבדוקsunitinib  לקחת לך שבטוח לוודא כדי

 עם בטיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
sunitinibלך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל 

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

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

sunitinib. נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 בתאים שמתחיל גידול של סוג )בהם לטפל ניתן ולא שהחמירו גידולים עם באנשיםSunitinib  תרופות של בכיתה הוא
 והוסרה התפשט שלאSunitinib . הלבלב של נוירואנדוקריניים בגידולים לטיפול גם  משמש ,pNET(הלבלב של מסוימים

 בתאי שמתחיל סרטן של סוגSunitinib .) של החזרה במניעת לסייע כדי גם משמשRCC  יש אשר אנשים אצלRCC  כליה
אימטיניב ליטול יכולים שאינם אנשים אוSunitinib . כליה תאי של מתקדמת בקרצינומה לטיפול גם  משמש ,RCC(הכליות

Gleevec( )גידולים עם אנשים אצל) הקיבה עם הגרון את שמחבר צינור( בוושט או) מעי( במעי, בקיבה שגדל גידול של  סוג 
Sunitinib העיכול במערכת סטרומה בגידולי לטיפול  משמש ;GIST(אימטיניב עם בהצלחה טופלו שלא

/a607052.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov1/7

TITLE - SUNITINIB / SUTENT MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN HEBREW

Source : U.S. National Library of Medicine

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
www.911globalmeds.com/buy-sunitinib-sutent-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607052.html
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 לעצור עוזר זה. להתרבות סרטניים לתאים שמאותת החריג החלבון פעולת חסימת ידי על פועל זה. קינאז מעכבי הנקראים
.גידולים בכיווץ לסייע ועשוי סרטניים תאים התפשטות את להאט או

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

sunitinib  שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
 כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך
4  במשך ביום פעם כלל בדרך  נלקחpNET(, sunitinib( קח. ביום פעם כלל בדרך נלקחתsunitinib  קח. מבין שאינך חלק

9  למשך שבועות6  כל עצמו על וחוזר הבא המינון מחזור תחילת לפני שבועיים של הפסקה מכן ולאחר) ימים(28  שבועות
(28  שבועות4  במשך ביום פעם כלל בדרך נלקחתRCC, Sunitinib  בלבלב נוירואנדוקריניים בגידולים לטיפול. מחזורים

. ממליץ הרופא עוד כל שבועות6  כל עצמו על חוזר. הבא המינון מחזור תחילת לפני שבועיים של הפסקה מכן ולאחר) ימים
. אוכל בלי או עם הפה דרך לנטילה כקפסולה  מגיע ,)GIST(כליה תאי של בקרצינומה לטיפול  אוsunitinib ,)RCC( למניעת
Sunitinib העיכול במערכת סטרומה בגידולי לטיפול

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

.שלךsunitinib - ה למינון בהתאם, פעם בכל יותר או אחת כמוסה לקחת שתצטרך ייתכן

 לוואי תופעות חווה אתה אם שלך הטיפול את לצמיתות או זמנית להפסיק או שלך המינון את להפחית עשוי שלך הרופא
 אתה איך על שלך הרופא עם שוחח. חווה שאתה הלוואי ובתופעות עבורך התרופה של היעילות במידת תלוי זה. מסוימות

sunitinib. עם שלך הטיפול במהלך מרגיש

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

sunitinib, נטילת לפני
. אחרת תרופה לכל אוsunitinib,  כמוסות של כלשהם למרכיביםsunitinib, - ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה לקבלת) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע בגיליון עיין או הרוקח את שאל

 מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או לוקח אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
ב-Rifamate, ב(Rifadin, Rimactane,  ריפמפין-Prevpac), ב(Biaxin,  קלריתרמיצין כגון מסויימת אנטיביוטיקה: הבאים

,rifabutin )Mycobutin(, rifapentine )Priftin( ,(Rifater-ו ;telithromycin )Ketek(-איטראקונאזול כגון מסוימים אנטי-פטרייתיים חומרים )אונמל

 חיסוני כשל תסמונת או(HIV)  אנושי חיסוני כשל לנגיף מסוימות תרופות; לסוכרת תרופות; דקסמתזון(Vfend);  וווריקונזול קטוקונאזול), ספורנוקס,
ו-Kaletra), בCrixivan(, nelfinavir )Viracept(, ritonavir ,Norvir)( Evotaz- indinavir), ב(atazanavir ,Reyataz  כולל) איידס( נרכש

;saquinavir )Invirase(; nefazodone-קרבמזפין כגון להתקפים מסוימות תרופות  ,(Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril)
phenobarbitalו .phenytoin )Dilantin, Phenytek(-אלנדרונאט נטלת או נוטל אתה אם שלך לרופא גם ספר )אטידרון), פוסאמקס, בינסטו ,

 לקיים גם עשויות אחרות תרופות), זומטה, רקלסט( זולדרונית חומצה הזרקת או), אטלוויה, אקטונל( ריסדרונאט, פמידרון), בוניבה( איבנדרונאט
 שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא לספר הקפד אזsunitinib,  עם אינטראקציה

 עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות תרופותZometa), . לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך
,sunitinibמינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן 

 הקפידו לכןsunitinib,  עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות תרופותZometa), . לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות
 או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח
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 נטילת בזמן וורט ון'ג סנט ליטול אין. ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו ולרוקח לרופא ספר
.sunitinib

 שעלול סדיר לא לב קצב(QT  מרווח הארכת; בריאות דם קריש; דימום בעיית לך הייתה או לך יש אם שלך לרופא ספר
; הלַבֵ ספְִיקתַ אִי; לב התקף; סדיר לא או מהיר, איטי דופק); פתאומי מוות או התקפים, הכרה אובדן, להתעלפות להוביל

 או בשיניים, בפה בעיות; בדם מגנזיום או אשלגן של נמוכות רמות; סוכרת או בדם נמוך סוכר; התקפים; גבוה דם לחץ
.לב או התריס בלוטת, כליות מחלת או; בחניכיים

 שלך הזוג בן או אתה. לעולם ילד להביא מתכנן אתה אם או, להריון להיכנס מתכוון, בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 שתתחיל לפני הריון בדיקת לעבור תצטרך, נקבה את אםsunitinib.  נוטלת שאת בזמן להריון להיכנס אמורים לא

 המנה לאחר שבועות4  ובמשך בסוניטיניב הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש ועליך, בטיפול
7  ובמשך בסוניטיניב הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש זוגך ובן עליך, גבר אתה אם. הסופית
. הטיפול במהלך להשתמש תוכל בהן הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח. הסופית המנה לאחר שבועות

Sunitinibלהיכנס יכולים לא שלך הזוג בן או שאתה להניח אין, זאת עם. ונשים גברים אצל הפוריות את להפחית עשוי 
.שלך לרופא התקשרsunitinib,  נטילת בזמן להריון נכנסים זוגך בן או אתה אם. להריון

 המנה לאחר שבועות4  ובמשךsunitinib  עם הטיפול במהלך להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.האחרונה

 להפסיק לך יגיד כנראה שלך הרופאsunitinib.  לוקח שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר ניתוח עובר אתה אם
 שלך הרופא. פצעים ריפוי על להשפיע יכול זה כי, שלך המתוכנן הניתוח לפני שבועות3  לפחותsunitinib  לקחת

.הניתוח לאחר שוב סניטיניב ליטול להתחיל מתי לך יגיד

 מהצבע נגרם כנראה זה. צבע ולאבד להתבהר שלך ולשיער להצהיב שלך לעור לגרום עלולsunitinib - ש לדעת עליך
.כואב או מזיק ואינו התרופה של הצהוב

 שאתה בזמן קבוע באופן שלך הדם לחץ את לבדוק יש. גבוה דם ללחץ לגרום עלולsunitinib - ש לדעת עליך
sunitinib. נוטל

 לך יש אם במיוחד), הלסת עצם של חמור מצב(ONJ,  הלסת של לאוסטאונקרוזיס לגרום עלולsunitinib - ש לדעת עליך
 כל את ולבצע שלך השיניים את לבחון צריך שיניים רופא. התרופה את נוטל שאתה בזמן שיניים טיפול או ניתוח

 שיניים לצחצח הקפד. סוניטיניב ליטול שתתחיל לפני, מותאמות לא תותבות תיקון או ניקוי כולל, הדרושים הטיפולים
 סבלת או לך יש אם שלך השיניים לרופא או לרופא ספרsunitinib.  לוקח שאתה בזמן כראוי שלך הפה את ולנקות
 שוחח. רפויות שיניים כל או; בלסת כבדות תחושת או תחושה חוסר; בפה נפיחות או פצעים; לסת או שיניים, פה מכאבי

.זו תרופה נוטל שאתה בזמן כלשהם שיניים טיפולי שעושים לפני שלך הרופא עם

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ לשתות או אשכוליות לאכול אין

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 את קח מכן ולאחר אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח, שעות-12 מ בפחותsunitinib  של מנה החמצת אם
 הזמנים בלוח והמשיכו שהוחמצת המנה על דלג, שעות-12 מ ביותר מנה החמצת אם, זאת עם. שנקבע בזמן הבאה המנה
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. המינון של הרגיל

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות
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 לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Sunitinib חולף

חּולׁשהָ

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

עצירות

צרַבֶתֶ

גזַ

טחְֹורִים

הגרון או הפה, הלשון, השפתיים של צריבה תחושת או גירוי, כאב

יבש פה

הדברים של הטעם את לשנות

תיאבון אובדן

במשקל שינויים

שיער איבוד

ושבירות דקות שיער או ציפורניים

איטי דיבור

יבש או חיוור עור

רעְִידהָ

החמצה או סדירה לא, כבדה וסת

דּכִָאֹון

ישן להישאר או להירדם קושי

הרגליים וכפות הידיים בכפות בעור שלפוחיות או סדקים, עובי, יובש

גפיים או גב, מפרקים, שרירים כאבי

מהאף תכופים דימומים

שלך מהחניכיים דימום

קרות בטמפרטורות דופן יוצאת נוחות אי

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד לרופא התקשר', מיוחדים זהירות אמצעי' או' חשובה אזהרה' בסעיפים המפורטים

חריגים דימום או חבורות

וזפתית שחורה או מדממת צואה
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בשתן דם

קפה שאריות כמו שנראה או בוהק אדום שהוא קיא

דם להשתעל

רגישות או נפיחות, בטן כאבי

ראֹׁש ּכאְבֵ

חום

הרגל של אדמומיות או חום, רגישות, נפיחות

הקרסוליים או הרגליים כפות של נפיחות

דופק או סדיר לא, מהיר דופק

עילפון או סחרחורת

ריכוז או בערנות ירידה

ּבלִּבּול

דּכִָאֹון

עצַּבנָּות

התקפים

בראייה שינויים

בחזה לחץ או כאב

קיצונית עייפות

נשימה קוצר

עמוקה נשימה עם כאב

במשקל מוסברת בלתי עלייה

שתן במתן ירידה

מעונן שתן

הגרון או הלשון, השפתיים, הפנים, העיניים של נפיחות

פריחה

כוורות

הפה בתוך או בעור קילוף או שלפוחיות

נשימה או בליעה קשיי

צרְִידּות

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

 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

. 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

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

 אלקטרוקרדיוגרמות כגון מסוימות בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
,EKG)הלב יכולת את למדוד כדי קול בגלי המשתמשת בדיקה( לב אקו), הלב של החשמלית הפעילות את המתעדת בדיקה 

 ולבדוקsunitinib,  לקחת לך שבטוח בטוח להיות כדיsunitinib  עם הטיפול ובמהלך לפני שתן ובדיקות), דם לשאוב שלך
.לתרופה שלך הגוף תגובת את

 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
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®סונטנט

15/02/2022-  אחרון עדכון

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

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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