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:חשובה אזהרה

 חמורים להיות עשויים אלה מצבים. בריאות דם וקרישי מוחי שבץ), רחם( הרחם לסרטן לגרום עלול טמוקסיפן
 גם ספר. לב התקף או שבץ, ברגליים או בריאות דם קריש לך היה פעם אי אם שלך לרופא ספר. קטלניים או

 שלך הערות בשעות להסתובב שלך היכולת אם, סוכרת או גבוה דם לחץ לך יש אם, מעשן אתה אם שלך לרופא
 מהתסמינים אחד חווה אתה אם). קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי נוטל אתה אם או, מוגבלת
 בהפרשות שינויים; סדיר לא מחזור; חריג נרתיקי דימום: מיד לרופא התקשר, הטיפול לאחר או במהלך הבאים
); לטבור מתחת הבטן אזור( באגן לחץ או כאב; חלודות או חומות, לדם הופכות ההפרשות אם במיוחד, הנרתיק
 תחושה חוסר או עקצוץ, פתאומית חולשה; דם להשתעל; נשימה קוצר; בחזה כאב; ברגליים רגישות או נפיחות
 לראות פתאומי קושי; בהבנה או בדיבור קושי; פתאומי בלבול; הגוף של אחד בצד במיוחד, ברגל או בזרוע, בפנים
 ראש כאב או; קואורדינציה או משקל שיווי אובדן; סחְרַחֹורתֶ; בהליכה פתאומי קושי; העיניים בשתי או באחת

.חמור פתאומי

 האיברים של בדיקות( גינקולוגיות בדיקות לעבור תצטרך. שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.הרחם לסרטן מוקדמים סימנים למצוא כדי קבוע באופן) הנשיים

 הרופא עם לדבר לך כדאי, שד סרטן שתתפתח הסיכוי את להפחית כדי טמוקסיפן נטילת על חושבת את אם
 טיפול של האפשרית התועלת אם תחליטו שלך והרופא אתה. זה טיפול של והיתרונות הסיכונים על שלך

, השד בסרטן לטיפול טמוקסיפן לקחת צריך אתה אם. התרופה נטילת של הסיכונים את שווה בטמוקסיפן
.הסיכונים על עולים טמוקסיפן של היתרונות

 טיפול תתחיל כאשר) תרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל בטמוקסיפן

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

)/ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs
http://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.
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?זו תרופה נרשמה האם היי

 בסרטן לטיפול משמש הוא. ונשים גברים אצל בגוף אחרים לחלקים שהתפשט שד בסרטן לטיפול משמש טמוקסיפן
 חמור סוג לפתח הסיכון להפחתת משמש הוא. כימותרפיה או/ו הקרנות, בניתוח טופלו שכבר נשים אצל מוקדם שד
 שבו החלב לצינור מחוץ מתפשט שאינו שד סרטן של סוג(DCIS;  באתרו שד מסרטן שסבלו בנשים שד סרטן של יותר
 בסיכון שנמצאות בנשים השד לסרטן הסיכון להפחתת משמש הוא. והקרנות בניתוח מטופל עברו ואשר) נוצר הוא
.שלהן המשפחתית הרפואית וההיסטוריה האישית הרפואית ההיסטוריה, גילן בשל למחלה גבוה

 זה. בשד) נשי הורמון( האסטרוגן פעילות את חוסם זה. אנטי-אסטרוגנים המכונה תרופות בקבוצת הוא טמוקסיפן
.לגדול כדי לאסטרוגן הזקוקים שד גידולי כמה של הצמיחה את לעצור עשוי

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 קח. אוכל בלי או עם ביום פעמיים או פעם כלל בדרך נלקח טמוקסיפן. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע טמוקסיפן
 או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך טמוקסיפן

 לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק טמוקסיפן קח. מבין שאינך דבר כל להסביר שלך הרוקח
.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו

 כל או מים עם הטבליות את לבלוע יש. אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותן טמוקסיפן טבליות לבלוע
.אחר אלכוהולי לא משקה

 טמוקסיפן נוטלת את אם. שנים חמש למשך זה את שתיקח כנראה, שד סרטן למנוע כדי טמוקסיפן נוטלת את אם
 עם לדבר מבלי טמוקסיפן לקחת תפסיק אל. יימשך שלך הטיפול זמן כמה יחליט שלך הרופא, השד בסרטן לטיפול
.שלך הרופא

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

זו בתרופה השימושים

 להיכנס מעוניינות אך ביציות מייצרות שאינן נשים אצל) ביצים ייצור( לביוץ לגרום כדי גם לפעמים משמש טמוקסיפן
, עצם למחלת לגרום שעלול מצב(MAS;  קון-אולברייט'מק בתסמונת לטיפול גם לעתים משמש טמוקסיפן. להריון

 שימוש של האפשריים הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח). בילדים בעור כהים וכתמים מוקדמת מינית התפתחות
.למצבך זו בתרופה

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

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

,טמוקסיפן נטילת לפני
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.אחרת תרופה לכל או לטמוקסיפן אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
), ארימידקס( אנסטרוזול: )aminoglutethimide )Cytadren; מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

כגון לסרטן כימותרפיות תרופות); פרלודל( ברומוקריפטין

;cyclophosphamide )Cytoxan, Neosar( letrozole )Femara( מדרוקסיפרוגסטרון -Provera, Provera)
,Depoב ;(Prempro-וריפמפין; פנוברביטל  .(Rifadin, Rimactane)מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות

 של גבוהות רמות פעם אי לך היו או לך יש אם שלך לרופא ספר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים לתנאים בנוסף
.בדם כולסטרול

 או טמוקסיפן נטילת בזמן להריון להיכנס לתכנן אין. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 במהלך הטיפול את להתחיל לך לומר או הריון בדיקת לבצע עשוי שלך הרופא. הטיפול לאחר חודשיים במשך
 אמינה בשיטה להשתמש תצטרך. טמוקסיפן לקחת מתחיל אתה כאשר בהריון שאינך בטוח להיות כדי שלך הווסת

. שלך הטיפול לאחר חודשיים ובמשך טמוקסיפן נוטל שאתה בזמן הריון למנוע כדי הריון למניעת הורמונלית לא
 לכם אין אם גם מניעה באמצעי להשתמש והמשיכו, לך שמתאימים מניעה אמצעי סוגי על שלך הרופא עם שוחח

 להריון שנכנסת חושב אתה אם מיד לרופא והתקשר טמוקסיפן ליטול הפסק. הטיפול במהלך קבועים מחזורים
.לעובר להזיק עלול טמוקסיפן. הטיפול במהלך

.טמוקסיפן עם שלך הטיפול במהלך להניק צריך לא אתה. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

.טמוקסיפן נוטל שאתה אחרים בריאות שירותי ולספקי שלך הרופאים לכל ספר

. בטמוקסיפן טיפול במהלך גם שד סרטן לפתח וניתן מאחר השד לסרטן מוקדמים סימנים לחפש תצטרך עדיין
 השדיים את לבדוק מרופא בקש, בעצמך שלך השדיים את לבדוק צריך אתה תדירות באיזו שלך הרופא עם שוחח
.שלך בשד חדש גוש מוצא אתה אם מיד שלך לרופא התקשר). השדיים של רנטגן בדיקות( ממוגרפיה ולבצע שלך

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 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 שהוחמצה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

גידול או עצמות של מוגבר כאב

הגידול אתר סביב אדמומיות או כאב

חום גלי

בחילה

יתר עייפות

סחְרַחֹורתֶ

דּכִָאֹון
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ראֹׁש ּכאְבֵ

שיער דילול

במשקל ירידה

בבטן התכווצויות

עצירות

)גברים אצל( מינית יכולת או חשק אובדן

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

ראייה בעיות

תיאבון אובדן

העיניים או העור של הצהבה

חריגים דימום או חבורות

חום

שלפוחיות

פריחה

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

צמָָא

שרירים חולשת

שקט אי

 הסיכון על שלך הרופא עם שוחח. הכבד סרטן כולל, אחרים סרטן סוגי שתפתח הסיכון את להגביר עשוי טמוקסיפן
.הזה

. בניתוח לטפל צריך שאולי) בעין העדשה של התערבות( קטרקט שתפתח הסיכון את להגביר עשוי טמוקסיפן
.הזה הסיכון על שלך הרופא עם שוחח

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

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 והרחק החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג והרחק היטב סגור, הגיע אליו במיכל טמוקסיפן שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך
 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/a682414.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov4/6
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c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך הקהילה
http://goo.gl (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
מהגוף חלק של נשלט בלתי רעד

יציבות חוסר

סחְרַחֹורתֶ

?אחר מידע לדעת צריך

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

.טמוקסיפן נוטל שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני

 לגבי כלשהן שאלות לך יש אם שלך הרוקח עם שוחח. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם של מחדש מילוי

 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

®נולבדקס

Soltamox®¶

.זמינות להיות עשויות גנריות חלופות. בשוק עוד זמין אינו זה ממותג מוצר-¶

15/01/2018-  לאחרונה מתוקן
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http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help
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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

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים
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