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טרטינואין
'in) noe i(tret  כמו מבוטא

:חשובה אזהרה

 באנשים בטיפול ניסיון לו שיש רופא בפיקוח רק טרטינואין לתת יש. קשות לוואי לתופעות לגרום עלול טרטינואין
 ולטפל חמורות לוואי תופעות אחר לעקוב ניתן בו חולים ובבית) הלבנים הדם תאי של סרטן( מלוקמיה הסובלים

.אלו לוואי תופעות מתרחשות אם במטופלים

-)APL-רטינואית חומצה תסמונת הנקראים תסמינים של חיים מסכנת או חמורה לקבוצה לגרום עלול טרטינואין
.APL)RAאחד חווה אתה אם. זו תסמונת מפתח אתה אם לראות כדי בקפידה אחריך יעקוב שלך הרופא 

, הרגליים, הידיים, הידיים של נפיחות; במשקל עלייה; חום: שלך לרופא מיד התקשר, הבאים מהתסמינים
 הסימן עם. שיעול או; בחזה כאב; צפצופים; מאומצת נשימה; נשימה קוצר; התחתונות הרגליים או הקרסוליים

.בתסמונת לטיפול יותר או אחת תרופה ירשום שלך הרופאAPL ,RA- תסמונת מפתח שאתה לכך הראשון

 לוואי לתופעות יותר גבוה לסיכון קשור זה. בגוף הלבנים הדם תאי במספר מהירה לעלייה לגרום עלול טרטינואין
 עלייה לך יש אם או, בטרטינואין בטיפול שתתחיל לפני לבנים דם תאי של מאוד גבוה מספר לך יש אם. חיים מסכנות
APL- תסמונת של מהתסמינים אחד חווה אתה אם במיוחד, בטרטינואין הטיפול במהלך הלבנים הדם תאי במספר

,RAהלבנים הדם בתאי העלייה את למנוע או לטפל כדי יותר או אחת תרופה לרשום עשוי שלך הרופא.

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

.טרטינואין נטילת של ים/הסיכון על שלך הרופא עם שוחח

:למטופלות

 יגרום שטרטינואין גבוה סיכון קיים. להריון להיכנס שעלולות או בהריון מטופלות ידי על טרטינואין ליטול אסור
).בלידה הקיימות פיזיות בעיות( מולדים מומים עם להיוולד לתינוק

 צורות בשתי להשתמש עליך. בטרטינואין הטיפול במהלך מהריון להימנע תצטרך, להריון להיכנס יכולה את אם
הטיפול לאחר אחד חודש ובמשך שלך הטיפול במהלך מניעה אמצעי של מקובלות
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 עליך). החודשית הווסת סוף'; חיים שינוי(' המעבר גיל שחווית או) להריון להיכנס קושי( פוריות אי לך יש אם גם, טיפול
 במשך זכר עם מיני מגע לך תהיה שלא להבטיח תוכל כן אם אלא, עת בכל אלה מניעה אמצעי צורות בשתי להשתמש

 אמצעי על מלא מידע לך וייתן, מקובלות מניעה אמצעי של צורות אילו לך יגיד שלך הרופא. הטיפול לאחר אחד חודש
.מניעה

 את לרופא ספרי, טרטינואין נטילת בזמן) הריון למניעת גלולות( הפה דרך מניעה באמצעי להשתמש מתכננת את אם
(D-('minipill')  פרוגסטין של מיקרו במינון אוראליים מניעה אמצעי. תשתמש שבה הגלולה שם

(Ovrette, Micronor, Norטרטינואין הנוטלים אנשים עבור יעיל מניעה אמצעי להיות שלא עשויים.

 הריון בדיקת לעבור תצטרך, כן כמו. טרטינואין ליטול שתתחיל לפני שבוע תוך שלילית הריון בדיקת לעבור עליך
 עת בכל בהריון להיות עלול שאתה חושב אתה אם מיד שלך לרופא ספר. הטיפול במהלך חודש מדי במעבדה
.טרטינואין עם שלך הטיפול במהלך

?זו תרופה נרשמה האם היי

 בדם בשלים לא דם תאי מדי יותר יש שבו סרטן של סוג(APL;  חריפה פרומיאלוציטית בלוקמיה לטיפול משמש טרטינואין
 טיפול בעקבות החמרה אז אבל השתפר שמצבם או כימותרפיה של אחרים בסוגים נעזרו שלא אנשים אצל) העצם ובמח

 של) סרטן של ותסמינים סימנים של היעלמות או ירידה( הפוגה לייצור משמש טרטינואין. כימותרפיה של אחרים בסוגים
,APLשל בקבוצה הוא טרטינואין. לחזור מהסרטן למנוע כדי בטרטינואין טיפול לאחר אחרות בתרופות להשתמש יש אך 

 לא דם תאי גרימת ידי על סרטניים תאים צמיחת של עצירה או האטה ידי על פועל זה. רטינואידים הנקראות תרופות
.נורמליים דם לתאי להתפתח בשלים

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 באותן בערך טרטינואין קח. יום90  עד ביום פעמיים כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כקפסולה מגיע טרטינואין
 חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעות
 ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק טרטינואין קח. מבין שאינך
.שלך הרופא שרשם

.שלך הרופא עם לדבר מבלי טרטינואין ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם טרטינואין ליטול המשך

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

,טרטינואין נטילת לפני
), טגיסון( אטרטינאט), סוריאטן( אציטרטין כגון אחרים רטינואידים, לטרטינואין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 תרופה כל או) משמר חומר( פרבנים, אחרת תרופה כל(Accutane, Claravis, Sotret),  איזוטרטינואין או בקסטרוטן
.המרכיבים של רשימה עבור שלך הרוקח או הרופא את שאל. טרטינואין בכמוסות המרכיבים שאר של. אחרת
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 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 כגון מסוימים סידן תעלות חוסמי); אמיקר( אמינוקפרואית חומצה: מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

 סימטידין-)Calan, Covera, Isoptin, Verelan( verapamil; ו) אחרים(Cardizem, Dilacor, Tiazac,  דילטיאזם
;(Tagamet)ציקלוספורין  ;(Sandimmune, Gengraf, Neoral)אריתרומיצין -Mycin) ;(EES, Erythrocin, E

; )Rifadin, Rimactane( rifampin; פנוברביטל; פנטוברביטל); ניזורל(ketoconazole (Droxia);  הידרוקסיאוריאה
 ופרדניזון )dexamethasone )Decadron, Dexone(, methylprednisolone )Medrol כגון הפה דרך סטרואידים

;(Deltasone)אחרות, ויברמיצין, מונודוקס( דוקסיציקלין), דקלומיצין( דמקלוציקלין כגון טטרציקלין של אנטיביוטיקה ,(
 טרנקסמית חומצה); אחרים(Sumycin, Tetrex,  וטטרציקלין), )oxytetracycline )Terramycin, מינוצין( מינוציקלין

;(Cyklokapron)וויטמין  .Aלאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינוני את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 
 כל על לרופא לספר הקפידו לכן, טרטינואין עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות

 שומניים וחומרים) שומן דמוי חומר( כולסטרול של מוגברות בכמויות פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
.לב או כבד מחלת או, בדם אחרים

.מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

.טרטינואין נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח תעבור אם

 שתדע עד מכונות להפעיל או במכונית לנהוג אין. חמור ראש לכאב או לסחרחורת לגרום עלול טרטינואין כי לדעת עליך
.עליך משפיעה זו תרופה כיצד

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

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

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה 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

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

חּולׁשהָ

קיצונית עייפות

רועד

ּכאְבֵ

אוזניים כאב

באוזניים מלאות תחושת

יבש עור

פריחה

שיער איבוד
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עצירות

ׁשלִׁשּול

בטן כאב

צרַבֶתֶ

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

עצם כאב

סחְרַחֹורתֶ

ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

עצַּבנָּות

דּכִָאֹון

ישן להישאר או להירדם קושי

ּבלִּבּול

תסיסה

)קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזוי

שתן במתן קושי

ׁשטְִיפהָ

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

ראֹׁש ּכאְבֵ

בחילה

הקֲָאָה

אחרות ראייה בעיות או, כפולה או מטושטשת ראייה

חריגים דימום או חבורות

קפה שאריות כמו שנראות או מדממות הקאות

וזפת שחור או עז אדום בצבע צואה

סדירות לא לב פעימות

שמיעה אובדן

מדְמַםֵ

זיהומים

. רגילה מעבודה שלך הכבד את לעצור ועלול שלך בדם אחרים ושומנים הכולסטרול רמות את להגביר עשוי טרטינואין
.הללו הלוואי מתופעות אחת חווה אתה אם לראות כדי בקפידה אחריך יעקוב שלך הרופא
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.התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול טרטינואין

 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
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי הרחק

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

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
ראֹׁש ּכאְבֵ

ׁשטְִיפהָ

וכואבות סדוקות, אדומות שפתיים

בטן כאב

סחְרַחֹורתֶ

קואורדינציה אובדן

?אחר מידע לדעת צריך

.מחדש מרשם מילוי לגבי שאלות לך יש אם הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
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MedlinePlus של תרופות על מידע: טרטינואין14/4/2215:49,

 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

Vesanoid®

15/09/2016-  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

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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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

