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Thiotepa הזרקת
''a) tep' oh(thye  כמו מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 סרטניים תאים של הצמיחה של עצירה או האטה ידי על פועל זה. אלקילציה סוכני הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 הנשיים הרבייה באיברי שמתחיל סרטן( השחלות סרטן של מסוימים בסוגים לטיפול משמשThiotepa . שלך בגוף

 נוזלים שבו מצב( ממאירים בתפליטים לטיפול גם משמש הוא. השתן   ושלפוחית השד סרטן), ביציות נוצרות שבהם
Thiotepa סרטניים גידולים ידי על שנגרמים) הלב סביב או בריאות נאספים

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

thiotepa.-להיות יכול זה. רפואי במתקן אחות או רופא ידי על) לווריד( לווריד להזרקה נוזל עם לערבוב כאבקה מגיע 
 לוח). הלב רירית לתוך( תוך-פריקרדיאלי או), החזה לחלל( תוך-פלאורלית), הבטן לחלל( צפקית תוך מוזרק גם

Thiotepa ל מגיב אתה שבו ובאופן במצבך תלוי שלך הטיפול של הזמנים

 או צינור דרך שלך השתן   לשלפוחית) באיטיות מוזרק( מוזרקthiotepa , השתן   שלפוחית בסרטן משתמשים כאשר
 לשמור צריך אתה. הטיפול לפני שעות12  עד8  במשך נוזלים משתיית הימנע. שבועות4  למשך בשבוע פעם צנתר
 במשך השתן     בשלפוחית התרופה את לשמור יכול אינך אם. שעתיים במשך שלך השתן     בשלפוחית התרופה את
.שלך לרופא ספר, שעתיים כל

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

thiotepa, קבלת לפני
 בהזרקת מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכלthiotepa, - ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.thiotepaהמרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש.

 אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
.לקחת מתכוון או נוטל

 תקבל שלא ירצה לא שלך שהרופא ייתכן. כבד או כליות ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
.thiotepa
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 סבלת או לך יש ואם אחרת כימותרפיה או) רנטגן( בקרינה טיפול תקבל או בעבר קיבלת אם שלך לרופא ספר
.כלשהו רפואי ממצב

 הזרע ייצור את להפסיק עלולה, נשים אצל) מחזור( התקין החודשי למחזור להפריע עלולהthiotepa  כי לדעת עליך
 שהן לפני לרופאיהן לספר צריכות בהריון נשים). להריון להיכנס קושי( פוריות לאי לגרום ועלולה, גברים אצל

 עליךthiotepa.  מקבל שאתה בזמן להריון להיכנס אמורים לא שלך הזוג בן או אתה. זו תרופה לקבל מתחילות
thiotepa. בהזרקת הטיפול במהלך זוגך בבן או בעצמך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש

thiotepa. מקבל שאתה בזמן להניק צריך לא אתה. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

בחילה

הקֲָאָה

תיאבון אובדן

בטן כאב

חריגים חולשה או עייפות

סחְרַחֹורתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ

מטושטשת ראייה

אדומות או כואבות עיניים

שיער איבוד

התרופה הוזרק בו במקום כאב

 האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר
כוורות

פריחה

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

כואבת או דחופה, תכופה שתן הטלת

בשתן דם

זיהום של אחרים סימנים או צמרמורות, גרון כאב, חום
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חריגות חבורות או דימום

וזפתית שחורה צואה

בצואה אדום דם

קפה שאריות כמו שנראה הקיא חומר; מדם עקובת הקאה

מהאף דימום

thiotepa.זריקת בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. אחרים סרטן סוגי שתפתח הסיכון את להגביר עשוי 
Thiotepa

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

 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

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
זיהום של אחרים סימנים או צמרמורות, גרון כאב, חום

חריגות חבורות או דימום

וזפתית שחורה צואה

בצואה אדום דם

קפה שאריות כמו שנראה הקיא חומר; מדם עקובת הקאה

?אחר מידע לדעת צריך

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

 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
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®טפדינה

¶®תיופלקס

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

15/03/2013-  לאחרונה מתוקן

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

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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