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:חשובה אזהרה

 אצל מוגבר להיות עלול לכבד לנזק הסיכון. כבד השתלת לדרוש שעלול, חיים מסכן או חמור כבד לנזק לגרום עלול.
 שלך לרופא ספר. כבד ממחלת סובלים שכבר ובאנשים, לכבד לנזק כגורמות הידועים אחרות תרופות הנוטלים אנשים

 שאתה התרופות כל על ולרוקח לרופא ספר. טריפלונומיד לקחת לא לך לומר עשוי שלך הרופא. כבד מחלת לך יש אם
 הטיפול במהלך לכבד נזק שתפתח הסיכון את להגביר עלולה שלך מהתרופות אחת כל אם לבדוק שיוכלו כדי נוטל

 דימום, קיצונית עייפות, הקאות, בחילות: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. בטריפלונומיד
. , העיניים או העור של הצהבה, הבטן של העליון הימני בחלק כאב, תיאבון אובדן, אנרגיה חוסר, חריגות חבורות או

 הטריפלונומיד את להפסיק עשוי שלך הרופא, לכבד לנזק חשד יש אם. שפעת דמויי תסמינים או, כהה בצבע שתן
Teriflunomide מגופך יותר מהר הטריפלונומיד את להסיר שיעזור טיפול לך לתת ועשוי

 ובאופן בטיפול שתתחיל לפני מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-teriflunomide.ל שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי הטיפול במהלך קבוע

 ליטול להתחיל אין. לעובר להזיק עלול טריפלונומיד. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם טריפלונומיד ליטול אין
 להשתמש עליך. בהריון שאינך לך אומר שלך והרופא שליליות תוצאות עם הריון בדיקת שעשית עד טריפלונומיד

 לאחר שנתיים ועד בטריפלונומיד הטיפול במהלך, טריפלונומיד ליטול שתתחיל לפני הריון למניעת יעילה בשיטה
 אתה, מאוחר שלך המחזור אם. בדם טריפלונומיד של מספיק נמוכות רמות לך שיש מראות דם שבדיקות עד, הטיפול
 לאחר שנתיים במשך או בטריפלונומיד הטיפול במהלך בהריון להיות עלול שאתה חושב שאתה או, מחזור מחמיץ
 מניעה באמצעי להשתמש זוגך ובן עליך, להריון להיכנס יכול זוגך ובן זכר אתה אם. שלך לרופא מיד התקשר, הטיפול
.הטיפול במהלך יעילים

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

גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך
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.התרופות מדריך

.טריפלונומיד בנטילת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 קואורדינציה אובדן, תחושה חוסר, חולשה לחוות עלולים ואנשים כראוי פועלים אינם העצבים שבה מחלה )כולל:
 טרשת של שונות צורות עם במבוגרים לטיפול  משמש ;MS(השתן   בשלפוחית ושליטה דיבור, בראייה ובעיות בשרירים

Teriflunomide נפוצה

),שעות24  לפחות שנמשכים עצביים סימפטומים של אפיזודות(CIS;  קלינית מבודדת תסמונת

או), לעת מעת מתלקחים התסמינים שבו המחלה מהלך( הפוגה-הפוגה צורות

).יותר קרובות לעתים מתרחשות הישנות שבו מחלה מהלך( משניות פרוגרסיביות צורות

 והפחתת דלקת הפחתת ידי על פועל שהוא חושבים. אימונומודולטורים סוכנים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
Teriflunomide עצבי לנזק לגרום שעלולים חיסון תאי של פעולתם

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שעה באותה בערך טריפלונומיד קח. אוכל בלי או עם ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע.
 שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל
 ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק טריפלונומיד קח. מבין

Teriflunomide שלך הרופא שרשם

 אתה אם גם טריפלונומיד ליטול המשך. אותה מרפא אינו אך, נפוצה טרשת של הסימפטומים על בשליטה לסייע עשוי.
Teriflunomide שלך הרופא עם לדבר מבלי טריפלונומיד ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,טריפלונומיד נטילת לפני
, הפה, העיניים, הפנים של נפיחות, נשימה קוצר, כוורות, פריחה( לטריפלונומיד אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

, אחרת תרופה כל) , ערבה( לפלונומיד), התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, השפתיים, הלשון, הגרון
 של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל. טריפלונומיד בטבליות מהמרכיבים אחד כל או

.המרכיבים

 אתה אם טריפלונומיד לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא). ערבה( לפלונומיד נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
.זו תרופה נוטל
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') דם מדללי(' קרישה נוגדי: )alosetron )Lotronex; הבאות מהאפשרויות אחת וכל חשובה אזהרה בסעיף המפורטות התרופות את לציין הקפד. לקחת מתכוון או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר

 תרופות כגון עצבי לנזק לגרום שעלולות תרופות; קטופרופן); אירסה( גפיטיניב); )furosemide )Lasix; פרומקטה( אלטרומבופג(Cipro); )Cymbalta( duloxetine;  ציפרלקס(Tagamet);  סימטידיןcefachlor; ); בקאדואט, ליפיטור(atorvastatin ); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון

(XR, Prograf  וטקרולימוס(Rapamune)  סירולימוס(Gengraf, Neoral, Sandimmune),  ציקלוספורין(Azasan, Imuran),  אזתיופרין כגון החיסונית המערכת את המדכאות אחרות תרופות; איידס אוHIV , לסרטן

;methotrexate )Otrexup, Rasuvo, Trexall( ;(Astagraf, Envarsusמיטוקסנטרון ;nateglinide )Starlix( ;הפה דרך מניעה אמצעי )הריון למניעת גלולות ;paclitaxel )Abraxane, Taxol( ;(פניצילין  ;Gפיוגליטזון  ,Actos)ב Met- ,Actoplusב ;(Duetact-

pravastatin )Pravachol(; repaglinide)בפרנדימט, פרנדין ;( rifampin ,Rifadin, Rimactane)בריפאטר, בריפאמט ;rosiglitazone )Avandia(; rosuvastatin )Crestor( ;(סימבסטטין )ב, זוקור ;(Vytorin-תיאופילין  Uniphyl)-24, ,Elixophyllin, Theoאחרים

;tizanidine )Zanaflex( ;(וזידובודין )כל על לרופא לספר הקפידו לכן, טריפלונומיד עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). בטריזיביר, בקומביביר, רטרוביר 

-Duetact); בMet- ,Actoplus ב(Actos,  פיוגליטזוןG;  פניצילין); )paclitaxel )Abraxane, Taxol; הריון למניעת גלולות( הפה דרך מניעה אמצעי; )Starlix( nateglinide; מיטוקסנטרוןTrexall); . זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות

pravastatin )Pravachol(; repaglinide)בפרנדימט, פרנדין ;( rifampin ,Rifadin, Rimactane)בריפאטר, בריפאמט ;rosiglitazone )Avandia(; rosuvastatin )Crestor( ;(סימבסטטין )ב, זוקור ;(Vytorin-תיאופילין  Uniphyl)-24, ,Elixophyllin, Theoאחרים

;tizanidine )Zanaflex( ;(וזידובודין )כל על לרופא לספר הקפידו לכן, טריפלונומיד עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). בטריזיביר, בקומביביר, רטרוביר 

-Duetact); בMet- ,Actoplus ב(Actos,  פיוגליטזוןG;  פניצילין); )paclitaxel )Abraxane, Taxol; הריון למניעת גלולות( הפה דרך מניעה אמצעי; )Starlix( nateglinide; מיטוקסנטרוןTrexall); . זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות

pravastatin )Pravachol(; repaglinide)בפרנדימט, פרנדין ;( rifampin ,Rifadin, Rimactane)בריפאטר, בריפאמט ;rosiglitazone )Avandia(; rosuvastatin )Crestor( ;(סימבסטטין )ב, זוקור ;(Vytorin-תיאופילין  Uniphyl)-24, ,Elixophyllin, Theoאחרים

;tizanidine )Zanaflex( ;(וזידובודין )כל על לרופא לספר הקפידו לכן, טריפלונומיד עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). בטריזיביר, בקומביביר, רטרוביר 

rifampin ); בפרנדימט, פרנדיןPravachol(; repaglinide)( Duetact- pravastatin); בMet- ,Actoplus ב(Actos,  פיוגליטזוןG;  פניצילין); )paclitaxel )Abraxane, Taxol; הריון למניעת גלולות( הפה דרך מניעה אמצעי. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות

,Rifadin, Rimactane)בריפאטר, בריפאמט ;rosiglitazone )Avandia(; rosuvastatin )Crestor( ;(סימבסטטין )ב, זוקור ;(Vytorin-תיאופילין  Uniphyl)-24, ,Elixophyllin, Theoאחרים ;tizanidine )Zanaflex( ;(וזידובודין )שלך שהרופא ייתכן). בטריזיביר, בקומביביר, רטרוביר 

 גלולות( הפה דרך מניעה אמצעי. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, טריפלונומיד עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך

בריפאטר, בריפאמט(rifampin ,Rifadin, Rimactane ); בפרנדימט, פרנדיןPravachol(; repaglinide)( Duetact- pravastatin); בMet- ,Actoplus ב(Actos,  פיוגליטזוןG;  פניצילין); )paclitaxel )Abraxane, Taxol; הריון למניעת

;rosiglitazone )Avandia(; rosuvastatin )Crestor( ;(סימבסטטין )ב, זוקור ;(Vytorin-תיאופילין  Uniphyl)-24, ,Elixophyllin, Theoאחרים ;tizanidine )Zanaflex( ;(וזידובודין )בטריזיביר, בקומביביר, רטרוביר .(ב. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, טריפלונומיד עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן Duetact(; pravastatin )Pravachol(; repaglinide-)בפרנדימט, פרנדין ;( rifampin ,Rifadin, Rimactane)בריפאטר, בריפאמט ;rosiglitazone )Avandia(; rosuvastatin )Crestor( ;(סימבסטטין )ב, זוקור ;(Vytorin-תיאופילין  Uniphyl)-24, ,Elixophyllin, Theoאחרים ;tizanidine )Zanaflex( ;(וזידובודין )בטריזיביר, בקומביביר, רטרוביר .(ב. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, טריפלונומיד עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן Duetact(; pravastatin )Pravachol(; repaglinide-)בפרנדימט, פרנדין ;( rifampin ,Rifadin, Rimactane)בריפאטר, בריפאמט ;rosiglitazone )Avandia(; rosuvastatin )Crestor( ;(סימבסטטין )ב, זוקור ;(Vytorin-תיאופילין  Uniphyl)-24, ,Elixophyllin, Theoאחרים ;tizanidine )Zanaflex( ;(וזידובודין )בטריזיביר, בקומביביר, רטרוביר .(תיאופילין. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, טריפלונומיד עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן  Uniphyl)-24, ,Elixophyllin, Theoאחרים ;tizanidine )Zanaflex( ;(וזידובודין )בטריזיביר, בקומביביר, רטרוביר .(תיאופילין. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, טריפלונומיד עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן  Uniphyl)-24, ,Elixophyllin, Theoאחרים ;tizanidine )Zanaflex( ;(וזידובודין )זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, טריפלונומיד עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). בטריזיביר, בקומביביר, רטרוביר.

 תגובה פעם אי לך הייתה או לך יש אם או, חולף שאינו מתמשך זיהום כולל, עכשיו זיהום לך יש אם שלך לרופא ספר
 או העצם מח על המשפיעים אחרים מצבים או סרטן; נשימה בעיות; סוכרת; נוספת תרופה שנטלת לאחר בעור חמורה
 שונה שמרגישים ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר( היקפית נוירופתיה; גבוה דם לחץ; החיסון מערכת

.כליות מחלת או); שלך הנפוצה הטרשת מתסמיני

.טריפלונומיד נטילת בזמן להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

 להסיר שיעזור טיפול וקבלת טריפלונומיד הפסקת על שלך הרופא עם לדבר עליך, להריון להיכנס מתכננת זוגך בת אם
 יעילה בשיטה להשתמש זוגך ובן עליך, להריון להיכנס מתכננת לא שלך הזוג בת אם. יותר מהר מגופך התרופה את

 נמוכות רמות לך שיש מראות דם שבדיקות עד, הטיפול לאחר שנתיים ועד בטריפלונומיד הטיפול במהלך הריון למניעת
.דםָ. בגוף טריפלונומיד של מספיק

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

 שלך לרופא ספר. המחלה של כלשהם תסמינים לך אין אך) חמור ריאות זיהום; שחפת( בשחפת נגוע כבר שאתה ייתכן
 מישהו של בסביבה היית אם או, נפוצה השחפת שבה במדינה ביקרת או חיית אם, בשחפת פעם אי סבלת או לך יש אם

 אם לראות כדי עור בדיקת יבצע שלך הרופא, בטריפלונומיד הטיפול את שתתחיל לפני. שחפת פעם אי היה או לו שיש
.טריפלונומיד ליטול שתתחיל לפני זה בזיהום יטפל שלך הרופא, שחפת לך יש אם. שחפת לך יש

 הפסקת לאחר חודשים6  ובמשך טריפלונומיד נוטל שאתה בזמן שלך הרופא עם לדבר מבלי כלשהם חיסונים לך אין
.הטיפול

 הטיפול תחילת לפני שלך הדם לחץ את לבדוק עליך. גבוה דם ללחץ לגרום עלול שטריפלונומיד לדעת עליך
.זו תרופה נוטל שאתה בזמן קבוע ובאופן

?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
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 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:
Teriflunomide

שיער איבוד

ׁשלִׁשּול

מטושטשת ראייה

ׁשנִִיַם ּכאְבֵ

אקנה

שרירים או פרקים כאבי

חרֲדָהָ

במשקל ירידה

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
 קבל או שלך לרופא מיד והתקשר טריפלונומיד ליטול הפסק, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

:חירום רפואי טיפול
איטי או סדיר לא, מהיר דופק

ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ

חיוור עור

ּבלִּבּול

זיהום של אחרים וסימנים צמרמורות, גרון כאב, שיעול, חום

ברגליים או ברגליים, בזרועות, בידיים עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

שרירים טונוס אובדן

ברגליים כבדות או חולשה

ואפור קר עור

שלפוחיות או מתקלף, אדום עור

פריחה

כוורות

עקִצּוץ

בבליעה קושי

השפתיים או הלשון, הגרון, הפה, העיניים, הפנים של נפיחות
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נשימה קוצר

בפנים נפיחות או נפוחות בלוטות, חום עם להופיע שעלולה פריחה

גב או צד, בטן כאבי

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

 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

 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
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רנד שמות

®יו'אובאג

15/01/2021-  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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