
a613025.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov/: זה דף של האתר כתובת

Tofacitinib
''nib) ti sye' fa(toe  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 כולל, רציני זיהום שתקבל הסיכון את ולהגביר בזיהום להילחם יכולתך את להפחית עשויהtofacitinib  נטילת
 אלו בזיהומים לטפל צורך שיהיה ייתכן. בגוף המתפשטים חמורים ויראליים או חיידקיים, פטרייתיים זיהומים

 אם או זיהום של סוג כל קרובות לעתים מקבל אתה אם שלך לרופא ספר. למוות לגרום ועלולים חולים בבית
 זיהומים), פצעים או פתוחים חתכים כגון( קלים זיהומים כולל זה. עכשיו זיהום של סוג כל לך שיש חושב אתה

 אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא גם ספר. חולפים שלא כרוניים וזיהומים) קור כוויות כגון( והולכים שבאים
 אחר מצב כל או ריאות מחלת), איידס( נרכש חיסוני כשל תסמונת(HIV),  אנושי חיסוני כשל וירוס, סוכרת פעם

 עמק כמו באזורים פעם אי חיית או גר אתה אם שלך לרופא לספר גם עליך. שלך החיסון מערכת על המשפיע
 בטוח אינך אם שלך הרופא את שאל. יותר שכיחים חמורים פטרייתיים זיהומים שבהם מיסיסיפי או אוהיו נהר
 המערכת פעילות את המפחיתות תרופות נוטל אתה אם שלך לרופא ספר. שלך באזור שכיחים אלה זיהומים אם

כנרתabatacept )Orencia(; adalimumab )Humira(; anakinra) : כגון החיסונית

;azathioprine )Azasan(; certolizumab )Cimzia( ;(ציקלוספורין 
;etanercept )Enbrel( ;(Gengraf, Neoral, Sandimmune)גולימומאב )רמיקייד( אינפליקסימאב); סימפוני

;methotrexate )Otrexup, Rasuvo, Trexall(; rituximab )Rituxan( ;(כולל סטרואידים ODT, Prelone( 
,dexamethasone, methylprednisolone )Medrol(, prednisolone )Orapredופרדניזון 

XR, Prograf( ;(Rayos) ;tacrolimus )Astagraf, Envarsusו.tocilizumab )Actemra(-

 הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם. ואחריו הטיפול במהלך זיהום סימני לאיתור אחריך יעקוב שלך הרופא
 התקשר, הטיפול לאחר קצר זמן או במהלך הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם או הטיפול תחילת לפני

 ירידה; נשימה קוצר; להְׁשִתְעַלֵ; קשה או כואבת בליעה; שרירים כאבי; צמְרַמֹורתֶ; מיְֹוזעָ; חום: מיד לרופא
 תחושה; בלבול, צוואר נוקשות, לאור רגישות, ראש כאב; כואבת פריחה; כואב או אדום, חם עור; במשקל
.יתר עייפות או; ׁשלִׁשּול; בטן כאב; שתן מתן במהלך צריבה או כואבת, תכופה

, זה במקרה. המחלה של כלשהם תסמינים לך אין אך) חמור ריאות זיהום; שחפת( בשחפת נדבקת שכבר ייתכן
 יבצע שלך הרופא. תסמינים לפתח לך ולגרום יותר לחמור שלך הזיהום את להפוך עלול-tofacitinib ב שימוש
 במידת-tofacitinib. ב הטיפול את שתתחיל לפני פעיל לא בשחפת זיהום לך יש אם לראות כדי עור בדיקת
 שלך לרופא ספר-tofacitinib. ב להשתמש שתתחיל לפני זה בזיהום לטיפול תרופות לך ייתן שלך הרופא, הצורך

או לך יש אם
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4/1,22/415:20MedlinePlusשל תרופתי מידעTofacitinib: 

 מישהו של בסביבה היית אם או, נפוצה השחפת שבה במדינה ביקרת או חיית אם, בשחפת פעם אי חלית
 הללו מהתסמינים אחד מפתח אתה אם או, שחפת של הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם. שחפת לו שיש

 שרירים טונוס אובדן, במשקל ירידה, דמי ריר של שיעול, שיעול: מיד שלך לרופא התקשר, הטיפול במהלך
.חום או

 דם קרישי או, שבץ או לב התקף כגון, חיים מסכנות או חמורות לב לבעיות לגרום עלולהTofacitinib  נטילת
 אתה אם שלך לרופא ספר. הטיפול במהלך בעורקים או בריאות, בזרועות, ברגליים חיים מסכני או רציניים

; שבץ; אחרות לב בעיות או לב מהתקף סבל או לך יש אם שלך לרופא גם ספר. עישנת פעם אי אם או מעשן
 חווה אתה אם. סוכרת או; גבוה דם לחץ; גבוה כולסטרול; בעורקים או, בריאות או בזרועות, ברגליים דם קריש
, בחזה כאבים: חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא התקשר, הטיפול במהלך הבאים מהתסמינים אחד

 או תחושה חוסר; סחְרַחֹורתֶ; סחרחורת תחושת; קרה בזיעה פורצים; בבטן או בלסת, בצוואר, בגב, בזרועות
 רגל של נפיחות; נשימה קשיי או פתאומי נשימה קוצר; קשה או איטי דיבור; ברגליים או בזרועות, בפנים חולשה

.בזרועות או ברגליים חום או צבע שינוי, אדמומיות; ברגל כאב; זרוע או

 או) בזיהום הנלחמים הדם בתאי שמתחיל סרטן( לימפומה שתפתח הסיכון את להגביר עלולהtofacitinib  נטילת
 אחרות תרופות עםtofacitinib  שלקחו מהאנשים חלק. העור וסרטן ריאות סרטן כולל, סרטן של אחרים סוגים
 לך יש אם שלך לרופא ספר. לבנים דם תאי מדי יותר לייצר לגופם שגרם מצב פיתחו כליה השתלת שעברו לאחר

 פעם אי אם או מעשן אתה אם שלך לרופא גם ספר. כליה השתלת עברת או סרטן של סוג פעם אי לך היה או
.עישנת

ב טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יתנו שלך הרוקח או הרופא

tofacitinib-הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל 
(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.

?זו תרופה נרשמה האם היי

)PJIA;פוליארקית נוער אידיופטית מפרקים בדלקת לטיפול גם משמש  הוא TNF. . כיבית בקוליטיס לטיפול משמש )
 שלא או לקחת מסוגלים שאינם מבוגרים אצל) והרקטום] הגס המעי[ הגס המעי ברירית ולפצעים לנפיחות הגורם מצב

 מצב( פסוריאטית מפרקים בדלקת לטיפול גם משמש הואTNF. Tofacitinib  מעכבי של יותר או אחת לתרופה הגיבו
 תרופה סובלים או הגיבו לא או לקחת מסוגלים שאינם מבוגרים אצל) העור על וקשקשים ונפיחות פרקים לכאבי הגורם
 תוקף הגוף שבו מצב( שגרונית מפרקים בדלקת לטיפול אחרות תרופות עם או לבד  משמש .)TNF(מעכבי יותר או אחת

 נמק לגורם הגיבו לא או לקחת מסוגלים שאינם מבוגרים אצל) תפקוד ואובדן נפיחות, לכאב וגורם שלו המפרקים את
Tofacitinib מעכבות תרופות יותר או אחד גידול

/a613025.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov2/6

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm


,14/4/2215:20MedlinePlusשל תרופתי מידעTofacitinib: 

 יאנוס מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הואTNF. Tofacitinib  מעכבי של יותר או אחת לתרופה הגיב לא
.החיסון מערכת של הפעילות הפחתת ידי על פועל זה(JAK).  קינאז

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
tofacitinibאו מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך 

 ביום פעמיים כלל בדרך נלקחת הפה תמיסת או הטבליהtofacitinib  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח
 לנטילה) נוזל( פומית וכתמיסה), זמן לאורך( מורחב בשחרור טבליה, כטבליה מגיע ,polyarticular קח. אוכל בלי או עם

 כלל בדרך נלקחת הטבליה, פסוריאטית מפרקים דלקת או שגרונית מפרקים דלקת, כיבית בקוליטיס לטיפול. הפה דרך
 לטיפול. אוכל בלי או עם ביום פעם כלל בדרך נלקחת מורחב שחרור עם והטבליה אוכל בלי או עם ביום פעמיים
Tofacitinib מהקורס נוער אידיופטית מפרקים בדלקת

.אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותן מורחב בשחרור הטבליות את לבלוע

 הרופא עם שוחח. שלך המינון את למדוד כדיtofacitinib  תמיסת עם שמגיע הפה דרך המינון במזרק תמיד השתמש
tofacitinib. תמיסת של המינון מדידת אופן לגבי שאלות לך יש אם הרוקח או

 השימוש הוראות של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקשtofacitinib,  של פומית תמיסת נוטלים ילדך או אתה אם
.הללו ההוראות את בעיון קרא. היצרן של

 חמורות לוואי תופעות חווה אתה אם הטיפול את להפסיק או שלך המינון את להפחית יצטרך שלך שהרופא ייתכן
.הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר הקפד. מסוימות

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

tofacitinib, נטילת לפני
 בטבליות מהמרכיבים אחד כל או, אחרת תרופה כל-tofacitinib, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

,tofacitinibלקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל. פומית תמיסת או מורחב בשחרור טבליות 
.המרכיבים של רשימה

. לקחת מתכוון או לוקח אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 מסוימות תרופות: הבאות מהאפשרויות אחת וכל חשובה אזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר הקפד

 ותרופות אספירין; וקטוקונאזול) טולסורה, ספורנוקס( איטראקונאזול), דיפלוקן( פלוקונאזול כגון פטריות נגד
(Naprosyn, Aleve);  ונפרוקסן) מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDs)  אחרות סטרואידיות לא דלקת נוגדות

carbamazepine ,Carbatrol, Equetro, Tegretol)אחרים ;( clarithromycin ,Biaxin)ב ;(Prevpac-תרופות 
-Kaletra); ב(ritonavir- ,Norvir ו(Crixivan), )nelfinavir )Viracept  אינדינאביר כולל-HIV ל מסוימות

;nefazodoneפניטק, דילנטין( פניטואין; פנוברביטל ;rifabutin )Mycobutin( ;(וריפמפין .(Rifadin, Rimactane)

.ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר
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 או הקיבה ברירית פצעים( כיבים פעם אי לך היו או לך יש ואם אובחנו שלא בטן כאבי לך יש אם שלך לרופא ספר
( אנמיה, סרטןC,  הפטיטיס אוB  הפטיטיס כולל כבד מחלת), הגס המעי רירית של נפיחות( דיברטיקוליטיס), המעי
 או), כראוי פועלות אינן הכליות כאשר הדם לניקוי רפואי טיפול( דיאליזה), אדומים דם תאי של מהרגיל נמוך מספר
 של חסימה או היצרות לך יש אם שלך לרופא ספר, מורחב בשחרור הטבליות את נוטל אתה אם. כליות מחלת

.שלך העיכול מערכת

 לוקח שאתה בזמן להריון להיכנס צריך לא אתה. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
.tofacitinibנטילת בזמן להריון נכנסת אם  ,tofacitinibשלך לרופא התקשר.

18  ולפחות פומית תמיסה אוtofacitinib  טבליות נוטלת שאת בזמן להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.מורחב בשחרור הטבליה של הסופית המנה לאחר שעות36  לפחות או הטבליה של הסופית המנה לאחר שעות

 של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. נשים אצל הפוריות את להפחית עלולה זו שתרופה לדעת צריך אתה
tofacitinib. נטילת

 ייתכן, כלשהם חיסונים צריך אתה אם. כלשהם חיסונים לקבל מתוכנן או לאחרונה קיבלת אם שלך לרופא ספר
 לקבל אין-tofacitinib. ב הטיפול תחילת לפני מה זמן להמתין מכן ולאחר החיסונים את לקבל עליך שיהיה

.שלך הרופא עם לדבר מבלי הטיפול במהלך חיסונים

?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

 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

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

ׁשלִׁשּול

ראֹׁש ּכאְבֵ

נזלת או סתום אף

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

נשימה או בליעה קשיי, הגרון או השפתיים, העיניים, הפנים של נפיחות, כוורות

עצירות או ושלשולים חום עם יחד מגיעים הם אם במיוחד, בטן כאבי

העיניים או העור של הצהבה

תיאבון אובדן

כהה שתן
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חימר בצבע יציאות

הקֲָאָה

פריחה

חיוור עור

נשימה קוצר

. בדם הכולסטרול ברמות לעלייה לגרום עלול .tofacitinib-זו תרופה נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח.
Tofacitinib ב הטיפול במהלך שלך הכולסטרול רמות לניטור בדיקות יזמין שלך הרופא

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

 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
.הבקבוק פתיחת לאחר יום60  בשימוש שאינה תמיסה כל השלך). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

 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
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (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
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?אחר מידע לדעת צריך

 הטיפול ובמהלך לפני מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-tofacitinib.ל שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי

 זוהי. שלך המעיים בתנועת טבליה כמו שנראה במשהו שתבחין ייתכן, מורחב בשחרור הטבליות את נוטל אתה אם
.התרופה של המנה מלוא את קיבלת שלא אומר לא וזה, הריקה הטבליות מעטפת רק

 מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם של

 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

Xeljanz®

Xeljanz®XR

15/02/2022-  אחרון עדכון

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

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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