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:חשובה אזהרה

 המפחיתות תרופות וברישום איברים השתלת שעברו באנשים בטיפול המנוסה רופא בפיקוח רק טקרולימוס לתת יש
.החיסון מערכת פעילות את

 אחד חווה אתה אם. רציני זיהום שתקבל הסיכון את להגביר עלול זה. שלך החיסונית המערכת פעילות את מפחית.
חם עור; שפעת דמויי תסמינים; קיצונית עייפות; חום; להְׁשִתְעַלֵ; גרון כאב: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים

Tacrolimus זיהום של אחרים סימנים או; כואב או אדום,

 סרטן של סוג( לימפומה במיוחד, סרטן לפתח יותר גדול סיכון יתכן, כרגיל פועלת לא שלך החיסונית המערכת כאשר
 פעילות את המפחיתות אחרות תרופות או טקרולימוס זמן יותר לוקח שאתה ככל). החיסון מערכת בתאי שמתחיל
 חווה אתה אם. לעלות עשוי הזה הסיכון כך, אלו תרופות של יותר גבוהים שלך שהמינונים וככל, החיסונית המערכת

 או השחי בבתי, בצוואר נפוחות לימפה בלוטות: מיד שלך לרופא התקשר, לימפומה של הבאים מהתסמינים אחד
, כאב או; בחזה כאב; נשימה בעיית; להְׁשִתְעַלֵ; מוגזמת חולשה או עייפות; לילה זיעת; חום; במשקל ירידה; במפשעה

.הבטן באזור מלאות או נפיחות

 היוXL) (Astagraf  מורחב בשחרור טקרולימוס כמוסות ונטלו כבד השתלת שקיבלו שנשים הראו מחקרים
-FDA ה ידי על מאושרות אינןXL(  extendeddrelease )Astagraf Tacrolimus כמוסות. למוות מוגבר בסיכון

כבד השתלת של) האיבר את המקבל אדם של החיסון מערכת ידי על מושתל איבר של התקפה( דחייה למנוע כדי

.

.טקרולימוס נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 ריאה, כבד השתלת שעברו אנשים אצל דחייה למנוע כדי אחרות תרופות עם יחד גם משמשTacrolimus . של בכיתה הוא
 מערכת ידי על מושתל איבר של התקפה( דחייה למניעת אחרות תרופות עם יחד משמש )Tacrolimus )Prograf .לב או

XR, Prograf(  XL, Envarsus כליה השתלת שעברו אנשים אצל) האיבר את המקבל אדם של החיסון
Tacrolimus )Astagraf
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 לתקוף ממנה למנוע כדי החיסון מערכת של הפעילות הפחתת ידי על פועל זה. אימונוסופרסנטים הנקראות תרופות
.המושתל האיבר את

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

הבוקר ארוחת לאחר שעתיים לפחות או הבוקר ארוחת לפני אחת שעה לפחות ריקה קיבה על בוקר כל כלל בדרך נלקחות.

 שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה טקרולימוס קח.
 לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק טקרולימוס קח. מבין שאינך חלק כל להסביר
 כלל בדרך  נלקחותXL( )Astagraf מורחב שחרור טבליות  אוXR( )Envarsus שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות
 אבל, אוכל בלי או עם הפה תרחיף ואת מיידי בשחרור הקפסולות את לקחת יכול אתה). שעות12  של בפער( ביום פעמיים

, כקפסולה  מגיע )Prograf(הפה  והתרחיף )Prograf(מורחב שחרור כמוסות. פעם בכל אופן באותו זה את לקחת הקפד
. הפה דרך לנטילה מורחב שחרור עם וטבליה) זמן לאורך( ארוך שחרור עם כמוסה), נוזל עם לערבב( פומי לתרחיף גרגירים

Tacrolimus מיידי לשחרור הקפסולות

 עד1  מניחים. השימוש לפני החדר בטמפרטורת מים עם אותם לערבב תצטרך, פומי לתרחיף הגרגירים את לוקח אתה אם
 התערובת את מיד קח מכן ולאחר התוכן את מערבבים. הגרגירים את המכילה כוס לתוך מים) מיליליטר30  עד(15  כפות2

 אם. לחלוטין יתמוססו לא הגרגירים. יותר מאוחר לזמן התערובת את תשמרו אל; אוראלי מזרק עם או מהכוס הפה דרך
.מיד אותה וקחו לתערובת מים) מיליליטר30  עד(15  כפות2  עד1  הוסיפו, מהתערובת משהו נשאר

 לכתוש או ללעוס, לפצל אין; מים עם בשלמותן מורחב שחרור עם וטבליות מורחב לשחרור הכמוסות את לבלוע יש
,מיידי לשחרור הקפסולות את לפתוח אין. אותם

 איך על קרובות לעתים שלך הרופא עם שוחח. הצורך לפי שלך המינון את ויתאים בקפידה אחריך יעקוב שלך הרופא
.לקחת צריך אתהtacrolimus  כמה לגבי כלשהן שאלות לך יש אם שלך הרופא את שאל. הטיפול במהלך מרגיש אתה

 את רק קח. לסירוגין בהם להשתמש ניתן ולא בגופך שונה בצורה התרופה את משחררים שונים טקרולימוס מוצרי
 אמר שלך הרופא כן אם אלא טקרולימוס של אחר למוצר תעבור ואל שלך הרופא ידי על שנקבע טקרולימוס תכשיר
.לך שכדאי

 מרגיש אתה אם גם טקרולימוס ליטול המשך. התרופה את נוטל אתה עוד כל רק שלך ההשתלה דחיית את למנוע יכול.
Tacrolimus שלך הרופא עם לדבר מבלי טקרולימוס ליטול תפסיק אל. טוב

זו בתרופה השימושים

 גורם, העיכול מערכת רירית את תוקף הגוף שבו מצב( פיסטוליסטית קרוהן במחלת לטיפול גם לעתים משמש טקרולימוס
). עור או אחרים לאיברים העיכול מערכת את המקשרות תקינות לא מנהרות והיווצרות חום, במשקל ירידה, שלשול, לכאב
.במצבך לטיפול זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש
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,טקרולימוס נטילת לפני
 במוצרי האחרים מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל-tacrolimus, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.tacrolimusהמרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל.

 הקפד. לקחת מתכוון או לוקח אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
: )B )Abelcet, Ambisome הבאים מהדברים אחד כל להזכיר

;amiodarone )Nexterone, Pacerone(; amphotericinאנגיוטנסין ממיר אנזים מעכבי  (ACE)בנזפריל כגון )לוטנסין ,
-Zestoretic), ב-Prinzide, ב( ליסינופריל, פוסינופריל-Vaseretic), ב(Vasotec,  אנלפריל, קפטופריל), בלוטרל

moexipril ,Univasc)ב , perindopril )Aceonopril( ,(Uniretic-ב Prestalia(, quinapril- ,Accupril)ב

,ramipril )Altace( ,(Quinaretic-או  trandolapril)ב ;(Tarka-הידרוקסיד ואלומיניום מגנזיום המכילים חומצה סותרי )
 סטרפטומיצין), ניאו-פרדין( ניומיצין, גנטמיצין, אמיצין כגון אמינוגליקוזידים כולל מסויימת אנטיביוטיקה); מעלוקס

EES, E) (Mycin, Erythrocin- אריתרומיצין), ביאקסין( קלריתרמיצין כגון ומקרולידים), טובי( וטוברמיצין
כגון פטריות נגד תרופות); ב"בארה זמין לא(TAO;  וטרוליאנדומיצין

clotrimazole )Lotrimin, Mycelex(, fluconazole )Diflucan(, itraconazole )Onmel, Sporanox(, ketoconazole, posaconazole )Noxafil( 
 קנדסארטן-Edarbyclor), ב, אדרבי( אזילסרטן כגון(ARBs)  אנגיוטנסין קולטני חוסמי-)voriconazole )Vfend; ו

,Atacand)ב HCT- ,(Atacandאפרוסארטן  ,(Teveten)אירבסארטן  ,Avapro)ב ,(Avalide-לוסארטן  ,Cozaar)ב

,(Hyzaar- ,olmesartan ,Benicartan)ב, באזור HCT- ,Benicarב ,(Tribenzor- telmisartan ,Micardis)ב HCT-
,Micardisב ;(Twynsta- boceprevir ;Victrelis)דילטיאאזם כגון סידן תעלות חוסמי); ב"בארה עוד זמין אינו 

,(Cardizem)ניפדיפין, ניקרדיפין  (Adalat, Procardia)ו Tarka(- ;Verapamil )Calan, Verelan, inקספופונגין 
;(Cancidas)סימטידין; כלורמפניקול  ;(Tagamet)ציספריד  ;Propulsid)ציספלטין); ב"בארה זמין לא ; ;danazol

, הריון למניעת גלולות( מסוימים הורמונליים מניעה אמצעי'); )ganciclovir )Valcyte; מים כדורי(' מסוימים משתנים
 דידנוזין כגון-HIV ל מסוימות תרופות); זריקות או תוספות, טבעות, מדבקות

,indinavir )Crixivan(, lamivudine )Epivir(; nelfinavir )Viracept(, ritonavir )Norvir(, stavudine )Zerit( ;(Videx)
); מדרול( מתילפרדניזולון(Retrovir) )lansoprazole )Prevacid;  וזידובודין

;metoclopramide )Reglan(; mycophenolate )Cellcept(; nefazodoneאומפרזול  ;(Prilosec)פרדניזון

;rifabutin )Mycobutin(; rifampin )Rifadin, Rimactane( ;קרבמזפין כגון להתקפים מסוימות תרופות 
,(Tegretol, Teril) phenobarbitalו ,phenytoin )Dilantin, Phenytek(;sirolimus )Rapamune(-ו telaprevir-

;Incivek)עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). ב"בארה עוד זמין לא 
 הקפידו אז, טקרולימוס עם אינטראקציה לקיים גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות עבור יותר רבה בזהירות

.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר

 אם(Gengraf, Neoral, Sandimmune).  ציקלוספורין ליטול לאחרונה הפסקת או לוקח אתה אם שלך לרופא ספר
 את שנטלת לאחר שעות24  עד טקרולימוס ליטול להתחיל לא לך יגיד כנראה שלך הרופא, ציקלוספורין לוקח אתה

 לפני שעות24  להמתין גם לך יגיד שלך הרופא, טקרולימוס ליטול תפסיק אם. ציקלוספורין של האחרונה המנה
.ציקלוספורין ליטול שתתחיל

sphenanthera  תמציות או ון'ג סנט תמציות במיוחד, נוטל אתה צמחים מוצרי אילו ולרוקח לרופא ספר
.schisandraטקרולימוס נטילת בזמן אלו צמחיים מוצרים ליטול אין.

QT)  מהארכת לסבול יותר נוטה אדם שבו תורשתי מצב( ארוכהQT  מתסמונת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
 מחלה( פיברוזיס סיסטיק, גבוהות כולסטרול רמות, סדיר לא דופק, בדמך מגנזיום או סידן, אשלגן של נמוכות רמות

 כליות, לב מחלות), בגוף אחרים וחלקים הריאות, הלבלב את לסתום שעלול ודביק סמיך ריר לייצר לגוף הגורמת מולדת
.כבד או

, להריון להיכנס מצליחים שלך הזוג בת או את אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 התקשר, טקרולימוס נטילת בזמן להריון נכנסת אם. בטקרולימוס הטיפול ובמהלך לפני יעילים מניעה באמצעי השתמשי

.לעובר להזיק עלול טקרולימוס. שלך לרופא
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.טקרולימוס נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 ידי על העור מסרטן עצמך על הגן. עור סרטן לפתח הסיכון את להגביר עלולה טקרולימוס נטילת כי לדעת עליך
 משקפי, מגן ביגוד ולבישת) שיזוף מיטות( סגול אולטרה לאור או שמש לאור ממושכת או מיותרת מחשיפה הימנעות

(SPF). לעור גבוה הגנה מקדם עם הגנה וקרם שמש

 טבליות או טקרולימוס של מורחב בשחרור קפסולות נוטל שאתה בזמן אלכוהוליים משקאות תשתה אל
.טקרולימוס של הלוואי תופעות את להחמיר יכול אלכוהול. מורחב בשחרור

 שיירשום וייתכן, בקפידה שלך הדם לחץ אחר יעקוב שלך הרופא. גבוה דם ללחץ לגרום עלול שטקרולימוס לדעת עליך
.מתפתח הוא אם גבוה דם בלחץ לטיפול תרופות

 שעברו והיספנים אפרו-אמריקאים חולים. בטאקרולימוס הטיפול במהלך סוכרת שתפתח סיכון שקיים לדעת עליך
 שלך לרופא ספר. בטאקרולימוס שלהם הטיפול במהלך סוכרת לפתח במיוחד גבוה בסיכון נמצאים כליה השתלת

 התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. בסוכרת פעם אי סבל או סבל במשפחתך מישהו או אתה אם
.בלבול או מטושטשת ראייה; תכופה שתן הטלת; מוגזם רעב; מוגזם צמא: מיד לרופא

.שלך הרופא עם לדבר מבלי חיסונים לך אין

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.טקרולימוס נטילת בזמן אשכוליות מיץ שתיית או אשכוליות מאכילת הימנע

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 כמעט אם, זאת עם. זאת זוכר שאתה ברגע אותה קח, לפה ההרחה מנת את או מיידי לשחרור הקפסולה את החמצה אם
 כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע

.שהוחמצה מנה על לפצות

, זאת עם. המנה החמצת לאחר שעות14  בתוך היא אם המנה את קח, מורחב בשחרור הקפסולה מנת את החמצה אם
 כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, שעות-14 מ יותר חלפו אם
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי

, זאת עם. המנה החמצת לאחר שעות15  בתוך זה אם המינון את קח, מורחב בשחרור הטבליה מנת את החמצה אם
 כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, שעות-15 מ יותר חלפו אם
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

ראֹׁש ּכאְבֵ

ׁשלִׁשּול

עצירות

בחילה

הקֲָאָה
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צרַבֶתֶ

בטן כאב

תיאבון אובדן

ישן להישאר או להירדם קושי

סחְרַחֹורתֶ

חּולׁשהָ

מפרקים או גב כאבי

ברגליים או בידיים עקצוץ או כאב, תחושה חוסר, צריבה

 אלה או, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המוזכרים

שתן במתן ירידה

שתן במתן צריבה או כאב

גירוד או פריחה, כוורות, נשימה קוצר

מהיר דופק או נשימה קוצר, חיוור עור

נשימה קוצר או; התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים של נפיחות; במשקל עלייה; עייפות

חריגות חבורות או דימום

בגוף חלק של נשלט בלתי רעד או בלבול, ראש כאבי, בראייה שינויים, התקפים

)מסוימת לתקופה הכרה אובדן( תרדמת

 זו תרופה נוטל שאתה בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Tacrolimus

 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 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
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. 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

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
כוורות

רדְִימּות

ושלשולים הקאות, בחילות

קיצונית ועייפות איזון חוסר, בלבול, ראש כאבי, בגוף חלק של נשלט בלתי רעד

רגליים או ידיים של נפיחות

זיהום של אחרים סימנים או חום

?אחר מידע לדעת צריך

 לבדוק כדי שלך הטיפול ובמהלך לפני מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לטקרולימוס 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

XLAstagraf®

XREnvarsus®

®פרוגרף

שלהם השמות
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506FK

15/09/2021-  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

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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