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Emtansine-trastuzumabAdo  הזרקת
''seen) tan' em mab ue tooz' tras doe(a  בתור מבוטא

:חשובה אזהרה

, אנרגיה חוסר, קיצונית עייפות, הקאות, בחילה: הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד שלך לרופא התקשר,
 הרופא. שלך הכבד על משפיעemtansine. -trastuzumab-ado הבטן של העליון הימני בחלק כאב, תיאבון אובדן
 על שלך ולרוקח לרופא ספר. בכבד בעיות לך שיש מראות הבדיקות אם זו תרופה לקבל לך שאסור לך לומר עשוי שלך
 לכבד נזק שתפתח הסיכון את להגביר עלולה שלך מהתרופות אחת כל אם לבדוק שיוכלו כדי נוטל שאתה התרופות כל

 לרופא ספר. חיים מסכנות או חמורות כבד לבעיות לגרום עלולemtansine-trastuzumab ado  ב הטיפול במהלך
 ובמהלך לפני קבוע באופן מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. הפטיטיס כולל, כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך

emtansine-trastuzumabAdo  אם לראות כדי שלך הטיפול

 אם. ירדה דם לשאוב שלך הלב שיכולת מראות הבדיקות אם זו תרופה לקבל לך שאסור לך לומר עשוי שלך הרופא.
, הידיים, הידיים של נפיחות; נשימה קוצר; שיעול: שלך לרופא מיד התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה

); שעות-24 ב] קילוגרם-2.3 כ[ פאונד-5 מ יותר( במשקל עלייה; התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים
 לבעיות לגרום עלול גםemtansine. -trastuzumab ado דופק או סדיר לא, מהיר דופק או; ההכרה אובדן; סחְרַחֹורתֶ

 פעימות או בחזה כאבים, לב התקף, לב ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר. חיים מסכנות או חמורות לב
 כדי טוב מספיק עובד שלך הלב אם לראות כדי שלך הטיפול ובמהלך לפני בדיקות יזמין שלך הרופא. סדירות לא לב

emtansine-trastuzumabAdo  בבטחה לקבל שתוכל

emtansine Adotrastuzumab . להריון להיכנס מתכננים זוגך בן או אתה אם או בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 תחילת לפני שלילית הריון בדיקת לעבור תצטרך, להריון להיכנס יכולה את אם. נולד שטרם לתינוק להזיק עלול

 ובמשך הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש עליךemtansine--trastuzumab .ado ב הטיפול
 קבלת בזמן מניעה באמצעי להשתמש עליך, להריון להיכנס יכול זוגך ובן גבר אתה אם. הסופית המנה לאחר חודשים7

 שיעבדו הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח. שלך האחרונה המנה לאחר חודשים4  ובמשך, התרופה
.מיד לרופא התקשרemtansine--trastuzumab ,ado ב הטיפול במהלך להריון נכנסים זוגך בן או אתה אם. עבורך

.אמטנזין אדו-טרסטוזומאב זריקת בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח
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?זו תרופה נרשמה האם היי

 ולא בגוף אחרים לחלקים שהתפשט שד סרטן של מסוים בסוג לטיפול משמשתemtansine-trastuzumab Ado  הזרקת
 מסוים לסוג ניתוח לאחר גם משמשemtansine-trastuzumab Ado . אחרות בתרופות טיפול לאחר החמיר או השתפר

 שהוסרה ברקמה סרטן נותר עדיין אך, הניתוח לפני אחרות כימותרפיות בתרופות טיפול שעברו בנשים שד סרטן של
 ידי על עובד זה. נוגדנים-תרופות של צימודים הנקראות תרופות בקבוצת נמצא אמטנזין אדו-טרסטוזומאב. הניתוח במהלך

.סרטניים תאים הרג

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 או רופא ידי על לווריד) לאט מוזרק( ולהחדיר נוזל עם לערבוב כאבקה מגיעהemtansine-trastuzumab Ado  הזרקת
 הגוף של התגובה במידת תלוי הטיפול משך. שבועות-3 ב פעם כלל בדרך מוזרק זה. רפואי במתקן או חולים בבית אחות

.חווה שאתה הלוואי ובתופעות לתרופות

 קצר זמן או במהלך להתרחש שעלולות, לעירוי הקשורות חמורות לתגובות לגרום עלולה אדו-טראסטוזומאב אמטנזין הזרקת
emtansine-trastuzumab .ado  של שלך הראשונה המנה את שתקבל עד דקות90    לקחת אמור זה. התרופה עירוי לאחר
 את מקבל אתה כאשר רציניות בעיות לך אין אם. זו לתרופה מגיב שלך הגוף כיצד לראות כדי מקרוב בך יצפו אחות או רופא
 הנותרות המנות כל את שתקבל עד דקות30  יידרשו כלל בדרךemtansine-trastuzumab ,ado  של שלך הראשונה המנה
; סחרחורת; סחְרַחֹורתֶ; צמְרַמֹורתֶ; חום; הסמקה: מיד לרופא ספר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. התרופה של

.דופק או סדיר לא, מהיר דופק או; נשימה קשיי; נשימה קוצר; התִעלַפְּות

 לוואי תופעות חווה אתה אם הטיפול את להפסיק או העירוי את להאט, הטיפול את לדחות יצטרך שלך שהרופא ייתכן
emtansine-trastuzumab.ado  עם שלך 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

emtansine-trastuzumab,ado  קבלת לפני
 אחד כל או אחרת תרופה כל, טרסטוזומאב, אמטנזין לאדו-טרסטוזומאב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה עבור שלך הרוקח או הרופא את שאל. אדו-טרסטוזומאב אמטנסין בהזרקת מהמרכיבים

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
: הבאות מהאפשרויות אחת וכל החשובה האזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

Evotaz), - ב(atazanavir ,Reyataz ), אחריםAggrenox, - ב(Durlaza,  אספירין(Eliquis),  אפיקסבן
cilostazol )Pletal(, clarithromycin ,Biaxin)ב ,(Prevpac-

clopidogrel )Plavix(, dabigatran )Pradaxa(, dalteparin )Fragmin(, dipyridamol ,Persantine)ב - ,(Aggrenox
it )Crixivan(, )Onmel, Sporanox(, ketoconazole, nefazodone

,edoxaban )Savaysa(, enoxaparin )Lovenox(, fondaparinux )Arixtra(, heparin, indinavir
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לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן.

, Jantoven(. קומדין-warfarin )ו Vfend(, 
Pak(, rivaroxaban )Xarelto(, saquinavir )Invirase(, telithromycin )Ketek(, ticagrelor )Brilinta(, vorapaxar )Zontivity(, voriconazole

-Kaletra, Technivie, Viekiraבnelfinavir )Viracept(, Prasugrel )Effient(, ritonavir )Norvir, 

 בסעיף המוזכרים מהמצבים אחד פעם אי לך היה או לך יש אם או, אסייתי ממוצא אתה אם שלך לרופא ספר
.אחר רפואי מצב כל או בקרינה טיפול, מנוחה בזמן אפילו, נשימה קשיי, חשובה אזהרה

 לאחר חודשים7  ובמשך אדו-טרסטוזומאב אמטנזין הזרקת קבלת בזמן להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.הסופית המנה

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה קבלת בזמן אשכוליות מיץ ושתיית אשכוליות אכילת על שלך הרופא עם שוחח

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

עצירות

ׁשלִׁשּול

קיבה קלקול

ובגרון בפה פצעים

יבש פה

הטעם ביכולת שינויים

שרירים או פרקים כאבי

ראֹׁש ּכאְבֵ

דומעות או אדומות, יבשות עיניים

מטושטשת ראייה

ישן להישאר או להירדם קושי

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

התרופה הוזרק שבו המקום ליד פצעים או שלפוחיות, נפיחות, אדמומיות, גירוד, כאב

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

אחרות חריגות חבורות או ודימומים מהאף דימומים

וזפתית שחורה או מדממת צואה

קפה לשחירת הדומה חום חומר או דם הקאות

בתנועה בעיות, שרירים חולשת, ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, כאב

כוורות
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פריחה

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

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

קיצונית עייפות, שיעול, נשימה קוצר

emtansine  התרופה קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
-trastuzumabAdo

 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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

אחרות חריגות חבורות או ודימומים מהאף דימומים

וזפתית שחורה או מדממת צואה

קפה לשחירת הדומה חום חומר או דם הקאות

?אחר מידע לדעת צריך

 כדי שלך בטיפול שתתחיל לפני מעבדה בדיקת יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
emtansine-trastuzumab.ado  עם שלך בסרטן לטפל ניתן אם לראות

 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

רנד שמות

®קדצילה

15/07/2019-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד
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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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