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טרסטוזומאב הזרקת
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:הודעה

 וזריקתdkst trastuzumab- הזרקתanns ,trastuzumab- הזרקתTrastuzumab,  הזרקת
trastuzumabqyypהזרקת). חיים מאורגניזמים העשויות תרופות( ביולוגיות תרופות הן  Biosimilar-anns

,trastuzumabהזרקת -dkst trastuzumabוהזרקת -qyyp trastuzumabלהזרקת מאוד דומות 
trastuzumabהזרקת כמו אופן באותו ופועלות  trastuzumabהזרקת מוצרי המונח, לכן. בגוף  trastuzumab

.זה בדיון אלו תרופות לייצוג ישמש

:חשובה אזהרה

 לך יש אם שלך לרופא ספר. חיים מסכנות או חמורות לב לבעיות לגרום עלוליםTrastuzumab  הזרקת מוצרי
 מספיק עובד שלך הלב אם לראות כדי הטיפול ובמהלך לפני בדיקות יזמין שלך הרופא. לב ממחלת סבלת או
 בקרינה בטיפול מטופל אתה אם ולרוקח לרופא ספרtrastuzumab.  הזרקת מוצר בבטחה שתקבל כדי טוב

), דוקסיל( דוקסורוביצין), סרובידין, דאונוקסום( דאונורוביצין כגון לסרטן אנתראציקלין בתרופות או לחזה
: מיד שלך לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם). אידמיצין( ואידרוביצין) אלנס( אפירוביצין

( במשקל עלייה; התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים של נפיחות; נשימה קוצר; שיעול
,סדיר לא, מהיר או; ההכרה אובדן; סחְרַחֹורתֶ); שעות-24 ב] קילוגרם-2.3 כ[ פאונד-5 מ יותר

 מתן בזמן להתרחש שעלולות חיים מסכנות או חמורות לתגובות לגרום עלוליםTrastuzumab  הזרקת מוצרי
. לריאות חמור לנזק לגרום הם גם עלוליםTrastuzumab  הזרקת מוצרי. מכן לאחר שעות24  עד או התרופה

 לקשיי לך גרם הוא אם במיוחד, בריאות גידול לך יש אם או ריאות ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
 להפסיק יהיה שניתן כךtrastuzumab,  הזרקת מוצר מקבל אתה כאשר בקפידה בך יצפה שלך הרופא. נשימה

, חום: מיד לרופא ספר, הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם. רצינית תגובה תחווה אם שלך הטיפול את
 קשיי או; הגרון הידוק, גירוד, כוורות, פריחה, חולשה, סחרחורת, ראש כאב, כאב, הקאות, בחילות, צמרמורות

.בליעה או נשימה
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 להזיק עלוליםTrastuzumab  הזרקת מוצרי. להריון להיכנס מתכננת או בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 לאחר חודשים7  ובמשך הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש עליך. נולד שטרם לתינוק
 במהלך להריון נכנסת אם. עבורך שיעבדו הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח. הסופית המנה

.שלך לרופא מיד התקשרtrastuzumab,  הזרקת במוצר הטיפול

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
trastuzumab. הזרקת למוצר שלך הגוף

trastuzumab. הזרקת מוצר בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 מסוים בסוג לטיפול אחרות בתרופות שימוש לאחר או אחרות תרופות עם משמשיםTrastuzumab  הזרקת מוצרי
 טיפול ואחרי במהלך גם משמשיםTrastuzumab  הזרקת מוצרי. בגוף אחרים לחלקים שהתפשט שד סרטן של

 משמשיםTrastuzumab  הזרקת מוצרי. יחזור השד סרטן של מסוים שסוג הסיכוי את להפחית כדי אחרות בתרופות
Trastuzumab . בגוף אחרים לחלקים שהתפשטו הקיבה סרטן של מסוימים בסוגים לטיפול אחרות תרופות עם גם
.סרטניים תאים של הצמיחה עצירת ידי על עובד זה. שבטיים חד נוגדנים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 בבית אחות או רופא ידי על לווריד להזרקה נוזל עם לערבוב כאבקה או כנוזל מגיעיםTrastuzumab  הזרקת מוצרי
 ניתן הוא, שהתפשט שד בסרטן לטיפול טרסטוזומאב הזרקת בתכשיר משתמשים כאשר. רפואי במתקן או חולים
 ניתן הוא, השד סרטן של החזרה למניעת טרסטוזומאב הזרקת בתכשיר משתמשים כאשר. בשבוע פעם כלל בדרך
 סיום לאחר שבועות-3 ל אחת מכן ולאחר, אחרות כימותרפיות בתרופות טיפול במהלך בשבוע פעם כלל בדרך

 בסרטן לטיפול טרסטוזומאב הזרקת בתכשיר משתמשים כאשר. שבועות52  עד למשך התרופות בשאר הטיפול
 ובתופעות לתרופות הגוף של התגובה במידת תלוי הטיפול משך. שבועות-3 ל אחת כלל בדרך ניתן הוא, הקיבה
.חווה שאתה הלוואי

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

trastuzumab, הזרקת מוצר קבלת לפני
, טרסטוזומאבדקסט, טרסטוזומאב-אן, טרסטוזומאב לתרופות אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 את שאל. בנזיל אלכוהול או אחרת תרופה כל, סיני אוגר של השחלה תאי מחלבון העשויות טרסטוזומאב-קייפ
 מכילה או סיני אוגר שחלות תאי מחלבון עשויה אליה אלרגי שאתה תרופה אם בטוח אינך אם שלך הרוקח

.בנזיל אלכוהול

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
יצטרך שלך שהרופא ייתכן. לקחת מתכוון
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.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינוני את לשנות

 מצב כל או חשובה אזהרה בסעיף המוזכרים מהמצבים אחד פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
.אחר רפואי

.מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

.טרסטוזומב הזרקת מוצר מקבל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

?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

trastuzumab. הזרקת מוצר של מנה לקבלת תור לקיים יכול אינך אם מיד שלך לרופא התקשר

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

ׁשלִׁשּול

עצירות

בטן כאב

צרַבֶתֶ

תיאבון אובדן

שרירים או מפרקים, עצמות, גב כאבי

ישן להישאר או להירדם קושי

חום גלי

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

הציפורניים במראה שינויים

אקנה

דּכִָאֹון

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

זיהום של אחרים וסימנים שתן במתן כאבים, שתן במתן קושי, צמרמורות, חום, גרון כאבי

אחרים חריגים דימום או וחבלות מהאף דימום

יתר עייפות

חיוור עור
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 או; הזיות; התקפים; בטן כאב; השתן בכמות ירידה; כהה שתן; מהיר דופק; עייפות; תיאבון אובדן; הקֲָאָה; בחילה
ועוויתות שרירים התכווצויות

 בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהTrastuzumab  הזרקת
.זו תרופה מקבל שאתה

 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

?אחר מידע לדעת צריך

.טרסטוזומב להזרקת שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא

 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

)טרסטוזומאב(®הרספטין

anns()trastuzumab-®נטי'קנג

dkst()trastuzumab-®אוגיברי

qyyp()trastuzumab-®טראזימרה

15/05/2020-  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

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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