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טרבקטדין הזרקת
din) bek'te(tra  כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 ברקמת שמתחיל סרטן( בליומיוסרקומה או) שומן בתאי שמתחיל סרטן( בליפוסרקומה לטיפול משמשת טרבקטדין הזרקת
מסוימות כימותרפיות תרופות עם טופלו שכבר באנשים בניתוח לטפל ניתן ולא בגוף אחרים לחלקים שהתפשט) חלק שריר

 תאים של הצמיחה של עצירה או האטה ידי על פועל זה. אלקילציה סוכני הנקראות תרופות של בקבוצה הוא טרבקטדין.
.שלך בגוף סרטניים

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 במתקן אחות או רופא ידי על) לווריד( לווריד שעות24  במשך להזרקה נוזל עם לערבוב כאבקה מגיעה טרבקטדין הזרקת
.טיפול לקבל לך ממליץ הרופא עוד כל שבועות-3 ל אחת ניתן כלל בדרך זה. רפואי

 שאתה הלוואי ולתופעות לתרופה לתגובתך בהתאם טרבקטדין בהזרקת הטיפול את להפסיק או לעכב עשוי שלך הרופא
.הטיפול במהלך מרגיש אתה איך על שלך הרופא עם שוחח. חווה

 תופעות במניעת לסייע כדי טרבקטדין של מנה כל שתקבל לפני שתיקח תרופה לך ירשום כנראה שלך הרופא
.לוואי

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך מהרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

,טרבקטדין הזרקת קבלת לפני
 בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל, טרבקטדין להזרקת אלרגי אתה אם שלך ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. טרבקטדין

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
, אונמל( איטראקונאזול כגון מסוימים פטרייתיים אנטי חומרים: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

),ניזורל( קטוקונאזול), ספורנוקס
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 לאיתור בזהירות אחריך לעקוב או שלך התרופות של התזמון או המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן.
 כל על לרופא לספר הקפידו לכן, טרבקטדין עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות

ב"בארה עוד זמין אינו ;) וטליתרמיצין .)Ketek(זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות

(; telaprevir )Incivek; בריפאטר, בריפאמט; rifampin )Rifadin, Rimactane, פנוברביטל

-saquinavir )Invirase(; nefazodone; אחרים )ו-Technivie, ב-Kaletra, ב

-Kaletra(, nelfinavir )Viracept(, ritonavir )Norvir, ב)Crixivan(, lopinavir )אינדינוויר  כולל -HIVמסוימות תרופות 
ו- ,Vfend(; boceprevir )Victrelis(; clarithromycin )Biaxin( voriconazole ב ;)Prevpac(; conivaptan )Vaprisol-ל

posaconazole )Noxafil(, 

.ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

.כליות או כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

 שאתה להניח צריך לא אתה, זאת עם); להריון להיכנס קושי( פוריות לאי לגרום עלולה טרבקטדין שהזרקת לדעת עליך
 להשתמש עליך, נקבה אתה אם. להריון להיכנס מתכננת או בהריון אתה אם שלך לרופא ספר. להריון להיכנס יכול לא

 אם. בתרופה השימוש הפסקת לאחר חודשיים ולפחות בטרבקטדין הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי
 חודשים5  במשך ולהמשיך בטרבקטדין הטיפול במהלך מניעה באמצעי להשתמש צריכים זוגתך ובן אתה, זכר אתה

. שלך לרופא התקשר, טרבקטדין בהזרקת השימוש בזמן להריון נכנסת אם. טרבקטדין הזרקת קבלת הפסקת לאחר
.הריון לאובדן הסיכון את ולהגביר לעובר להזיק עלולה טרבקטדין הזרקת

.טרבקטדין הזרקת מקבל שאתה בזמן להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה קבלת בזמן אשכוליות מיץ לשתות או אשכוליות לאכול אין

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

עייפות

ראֹׁש ּכאְבֵ

מפרקים כאב

עצירות

ׁשלִׁשּול

מופחת תיאבון

הירדמות או שינה קשיי

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא

ההזרקה באתר דליפה או נוחות ואי גירוד, נפיחות, אדמומיות

הפנים של נפיחות

נשימה קשיי

בחזה לחץ
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צפצופים

פריחה

סחרחורת או חמורה סחרחורת

חום

חריגים דימום או חבורות

חוִרָֹון

והעיניים העור של הצהבה

העליונה הבטן באזור כאבים

בחילה

הקֲָאָה

בריכוז קושי

ּבלִּבּול

בחזה כאב

נשימה קוצר

הרגליים או הקרסוליים, הרגליים של נפיחות

חולשה או שרירים כאבי

 קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה טרבקטדין הזרקת
.התרופה

 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

?אחר מידע לדעת צריך

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

.טרבקטדין הזרקת לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל

 מוצר כל גם כמו, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
.אחרים תזונתיים או מינרלים, ויטמינים כגון
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, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. תזונה תוספי
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב

רנד שמות

®יונדליס

15/12/2015-  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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