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תלידומיד
mide) doe li'(tha  כמו מבוטא

:חשובה אזהרה

.תלידומיד ידי על הנגרמים חיים ומסכנים חמורים מולדים למומים סיכון

:תלידומיד הנוטלים האנשים לכל

 של בודדת מנה אפילו. זו תרופה נטילת בזמן להריון להיכנס שעלולות או בהריון נשים ידי על תלידומיד ליטול אסור
 או) בלידה בתינוק הקיימות פיזיות בעיות( חמורים מולדים למומים לגרום עלולה ההריון במהלך הנלקחת תלידומיד

 תלידומיד לחינוך כמערכת בעבר שנודעה(®REMSThalidomide  בשם תוכנית. נולד שטרם התינוק של למוות
 נוטלות לא בהריון שנשים לוודא כדי(FDA)  והתרופות המזון מינהל ידי על אושרה]) ®שלבים[ מרשמים ובטיחות

 ונשים גברים כולל, לתלידומיד מרשם שקיבלו האנשים כל. תלידומיד נטילת בזמן להריון נכנסות לא ושנשים תלידומיד
 שרשום מרופא תלידומיד מרשם יש, ®REMS-Thalidomide ב רשומים להיות חייבים, להריון להיכנס יכולים שאינם

 לקבל מנת על®REMSThalidomide  עם הרשום מרקחת בבית המרשם את ולמלא, ®REMSThalidomide  עם
.זו תרופה

 עשוי שאתה הלוואי תופעות וכל מצבך על לדבר כדי הטיפול במהלך חודש מדי שלך הרופא את לראות תצטרך
. חוזר מילוי ללא תרופות של יום28  עד של   לאספקה מרשם לך לתת עשוי שלך הרופא, ביקור בכל. בהן להיתקל

.ימים7  תוך זה מרשם למלא עליך

.הטיפול לאחר שבועות4  ובמשך תלידומיד נוטל שאתה בזמן דם לתרום אין

.לך שיש תסמינים אותם את לו שיש מישהו אפילו, אחר אחד אף עם תלידומיד תשתף אל

:תלידומיד הנוטלות לנשים

 לעמוד צריך אתה. בתלידומיד הטיפול במהלך מסוימות בדרישות לעמוד תצטרך, להריון להיכנס יכולה את אם
 אם רק אלו בדרישות מלעמוד אותך לפטור ניתן. להריון להיכנס יכולת אי של היסטוריה לך יש אם גם אלה בדרישות

).הרחם להסרת ניתוח( רחם כריתת שעברת או, ברציפות חודשים24  במשך) מחזור קיבלת( מחזור קיבלת לא
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 במהלך, תלידומיד ליטול שתתחיל לפני שבועות4  במשך מניעה אמצעי של מקובלות צורות בשתי להשתמש עליך
 עליך. מקובלות מניעה אמצעי של צורות אילו לך יגיד שלך הרופא. הטיפול לאחר שבועות4  ובמשך הטיפול

 זכר עם מיני מגע כל לך תהיה שלא להבטיח תוכל כן אם אלא, עת בכל אלה מניעה אמצעי צורות בשתי להשתמש
.הטיפול לאחר שבועות4  ובמשך הטיפול במהלך, הטיפול לפני שבועות4  במשך

 להשתמש מתכננים אתם אם. יעילים פחות להיות הורמונליים מניעה לאמצעי לגרום עלולות מסוימות תרופות
 במהלך) רחמיים תוך התקנים או טבעות, זריקות, שתלים, מדבקות, הריון למניעת גלולות( הורמונליים מניעה באמצעי
. . לקחת מתכננים או נוטלים שאתם הצמחים ותוספי הויטמינים, התרופות כל על לרופא ספרו, בתלידומיד הטיפול

( אמפרנביר כולל(HIV)  אנושי חיסוני כשל בנגיף לטיפול מסוימות תרופות: )griseofulvin )Grifulvin; להזכיר הקפד
ב( לופינאוויר), קריקסיבן( אינדינוויר), לקסיווה( פוסמפנראוויר), פרזיסטה( דרונוויר), ריאטז( אטאזנוויר), נראז'אג

,nelfinavir )Viracept( ,(Kaletra-ריטונוויר )בקאלטרה). , נורוויר ,(סקווינאביר  ,(Invirase)ו ;tipranavir )Aptivus( -
-)phenytoin )Dilantin, Phenytek; ו(Carbatrol, Equetro, Tegretol)  קרבמזפין כולל להתקפים מסוימות תרופות

wort- .St. John's ו; )rifampin )Rimactane, Rifadin(; rifabutin )Mycobutin; ּפנִֵיצִילִין(Provigil);  מודפיניל
 התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, הורמונליים מניעה אמצעי לפעולת להפריע עלולות אחרות רבות תרופות
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, לקחת מתכננים או נוטלים שאתם

 הריון בדיקת לעבור תצטרך, כן כמו. תלידומיד ליטול להתחיל שתוכל לפני שליליות הריון בדיקות שתי לעבור עליך
.הללו הבדיקות את לעשות והיכן מתי לך יגיד שלך הרופא. הטיפול במהלך מסוימים בזמנים במעבדה

 או סדיר לא, מאוחר מחזור לך יש, בהריון שאתה חושב אתה אם מיד שלך לרופא והתקשר תלידומיד ליטול הפסק
 אמצעי של צורות בשתי שימוש ללא מין יחסי מקיים שאתה או, שלך הווסת בדימום כלשהו שינוי לך יש, החמצת

 למנוע כדי') שאחרי הבוקר גלולת(' חירום לשעת מניעה אמצעי לרשום יכול שלך הרופא, מסוימים במקרים. מניעה
 יוודא גם שלך הרופא. וליצרן-FDA ל להתקשר נדרש שלך הרופא, שלך הטיפול במהלך להריון נכנס אתה אם. הריון

 עבורך ביותר הטובות הבחירות את לבחור לך לעזור שיכול ההריון במהלך בבעיות שמתמחה רופא עם מדבר שאתה
.תינוקך ועבור

:תלידומיד הנוטלים לגברים

 או לטקס בקונדום להשתמש עליך). אורגזמה במהלך הפין דרך המשתחרר זרע המכיל נוזל( בזרע קיים תלידומיד
 זו תרופה נוטל שאתה בזמן להריון להיכנס עלולה או בהריון אישה עם מיני מגע מכל לחלוטין להימנע או סינתטי
 ולגרום גופך את לעזוב מזרע למנוע כדי ניתוח( דם כלי כריתת עברת אם גם נדרש זה. הטיפול לאחר שבועות4  ובמשך
 מסיבה חושב אתה אם או להריון להיכנס שעלולה אישה עם מוגנים לא מין יחסי קיימת אם מיד לרופא ספר). להריון
.בהריון שלך הזוג שבן כלשהי

.הטיפול לאחר שבועות4  ובמשך תלידומיד נוטל שאתה בזמן זרע או זרע לתרום אין

:דם לקרישי סיכון

http/a699032.html/meds/druginfos://medlineplus.gov2/7



MedlinePlus של תרופתי מידע: תלידומיד4/1,22/413:14

 דם קריש שתפתח סיכון קיים), העצם מח של סרטן של סוג( נפוצה במיאלומה לטיפול תלידומיד נוטל אתה אם
 אחרות כימותרפיות תרופות עם יחד בתלידומיד משתמשים כאשר יותר גדול זה סיכון. בריאות או ברגליים, בזרועות

 או חום, אדמומיות, רגישות, כאב: הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד לרופא התקשר. דקסמתזון כגון
 מדלל(' קרישה נוגדת תרופה לרשום עשוי שלך הרופא. בחזה כאבים או; נשימה קוצר; ברגליים או בזרועות נפיחות

.בתלידומיד שלך הטיפול במהלך קרישים היווצרות במניעת לסייע כדי אספירין או') דם

.תלידומיד נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 הנקראות תרופות בקבוצת הוא תלידומידENL- לנפיחות הגורמים מסוימים טבעיים חומרים של פעולתם חסימת ידי על.
 הוא. סרטן בתאי להילחם כדי החיסונית המערכת חיזוק ידי על נפוצה במיאלומה מטפל הוא. אימונומודולטורים חומרים

  לטיפול] ;ENL(צרעת[ הנסן מחלת עם אנשים אצל המתרחשים עצבי ונזק חום, עור פצעי של אפיזודות .)ב מטפל
 לטיפול אחרות תרופות עם או לבד גם משמש הוא. זו ממחלה כסובלים לאחרונה שהתגלו אנשים אצל נפוצה במיאלומה

Thalidomide עם יחד משמשdexamethasone  צרעת נודוסום אריתמה של עור תסמיני של ומניעה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 לאחר שעה ולפחות השינה לפני ביום פעם מים עם כלל בדרך נלקח תלידומיד. הפה דרך לנטילה כקפסולה מגיע תלידומיד
, ביום אחת מפעם יותר זה את לקחת לך לומר עשוי שלך הרופא-ENL, ב לטיפול תלידומיד נוטל אתה אם. ערב ארוחת
 שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך תלידומיד קח. הארוחות לאחר אחת שעה לפחות

 או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק תלידומיד קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה
.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות

העור אם. מהנדרש יותר בהן לטפל או הקפסולות את לפתוח אין. אותן לקחת מוכן שתהיה עד באריזה הקפסולות את שמור

.וסבון במים החשוף האזור את שטפו, אבקה או שבורות כמוסות עם במגע בא שלך

 אתה כאשר חוזרים שלך הסימפטומים והאם לתלידומיד מגיבים שלך התסמינים שבו באופן תלוי שלך הטיפול משך
 חווה אתה אם שלך המינון את להפחית או הטיפול את להפסיק יצטרך שלך שהרופא ייתכן. התרופה את לקחת מפסיק

 שלך הרופא יסתיים שלך הטיפול כאשר. שלך הרופא עם לדבר מבלי תלידומיד לקחת תפסיק אל. מסוימות לוואי תופעות
.בהדרגה שלך המינון את יקטין כנראה

זו בתרופה השימושים

 בסיבוכים לטיפול גם משמש הוא. וגירוי בנפיחות הכרוכים מסוימים עור במצבי לטיפול גם לעתים משמש תלידומיד
 הקשורים שלשולים), בפה כיבים נוצרים שבו מצב( סטומטיטיס אפטות כגון(HIV)  האנושי החיסוני הכשל נגיף של מסוימים

 גם שימש תלידומיד). העור סרטן של סוג( קפוסי של וסרקומה מסוימים זיהומים-HIV, ל הקשור בזבוז תסמונת-HIV, ל
 השתלה מחלת, מוחלשת חיסון מערכת עם בחולים במשקל חמורה ירידה, וגידולים סרטן של מסוימים בסוגים לטיפול
עצם מח השתלת לאחר להתרחש שעלול סיבוך( המארח לעומת כרונית
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 העיכול מערכת רירית את תוקף הגוף בו מצב( קרוהן ומחלת), המושתל של גופו את תוקף לאחרונה שהושתל החומר שבו
.למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח). וחום במשקל ירידה, שלשולים, לכאבים וגורם

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים לפעמים נרשמה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,תלידומיד נטילת לפני
.אחרת תרופה לכל או לתלידומיד אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 תרופות: הבאות מהאפשרויות אחת וכל חשובה אזהרה בסעיף המפורטות התרופות את לציין הקפד. לקחת מתכוון
( דידאנוזין; כלורפרומזין); סקונל( וסקוברביטל פנוברביטל), נמבוטל( פנטוברביטל כגון ברביטורטים; דיכאון נוגדות
כגון לסרטן מסוימות כימותרפיות תרופות; התקפים או נפש מחלות, לחרדה תרופות); וידקס

cisplatin )Platinol(, paclitaxel )Abraxane, Taxol( ו ;vincristine;reserpine )Serpalan(-כדורי; הרגעה תרופות 
 לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. הרגעה וכדורי; שינה

.לוואי תופעות

( נרכש חיסוני כשל תסמונת(HIV),  אנושי חיסוני כשל וירוס פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
.התקפים או, שלך בדם לבנים דם תאי של נמוכה רמה), איידס

.מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

 הדורשות אחרות פעילויות תעשה או מכונות תפעיל, במכונית תנהג אל. לנמנום לך לגרום עלול שתלידומיד לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד ערני להיות ממך

 יכול אלכוהול. תלידומיד נוטל שאתה בזמן אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש לגבי שלך הרופא את שאל
.תלידומיד של הלוואי תופעות את להחמיר

 לעזור כדי. משכיבה מדי מהר קם אתה כאשר והתעלפות סחרחורת, לסחרחורת לגרום עלול תלידומיד כי לדעת עליך
.קם שאתה לפני דקות מספר למשך הרצפה על הרגליים את הנח, באיטיות מהמיטה צא, זו מבעיה להימנע

 כפפות ללבוש צריך אלה נוזלים עם במגע לבוא שעלול מי כל. שלך הגוף ובנוזלי בדם קיים שתלידומיד לדעת עליך
.וסבון במים החשופים העור אזורי כל את לשטוף או

?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

, שלך הבאה המתוכננת המנה עד שעות-12 מ פחות חלפו 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 המנה על דלג

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה
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 או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול תלידומיד
:חולף לא

נּומהָ

ּבלִּבּול

חרֲדָהָ

הרוח במצב שינויים או דיכאון

ישן להישאר או להירדם קושי

גב או מפרקים, שרירים, עצמות כאבי

חּולׁשהָ

ראֹׁש ּכאְבֵ

בתיאבון שינוי

במשקל שינויים

בחילה

עצירות

יבש פה

יבש עור

חיוור עור

מהגוף חלק של נשלט בלתי רעד

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים של נפיחות

זקפה על לשמור או להשיג קושי

 התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא
פריחה

עקִצּוץ

כוורות

וקילוף שלפוחיות מעורר עור

העיניים או השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

צרְִידּות

נשימה או בליעה קשיי

זיהום של אחרים סימנים או שיעול, צמרמורות, גרון כאב, חום

מהיר או איטי דופק

התקפים
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. לאחריו או הטיפול במהלך עת בכל להתרחש עשוי זה נזק. וקבוע חמור להיות שיכול עצבי לנזק לגרום עלול תלידומיד
 אחד חווה אתה אם. שלך העצבים מערכת על השפיע תלידומיד כיצד לראות כדי קבוע באופן אותך יבדוק שלך הרופא

.וברגליים בידיים צריבה או כאב, עקצוץ, תחושה חוסר: מיד לרופא והתקשר תלידומיד ליטול הפסק, הבאים מהתסמינים

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

 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

. 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

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

 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

®תלומיד

15/08/2019-  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

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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