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טריפטורלין הזרקת
in) rel'(trip''toe כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 טריפטורלין הזרקת. מתקדם ערמונית לסרטן הקשורים בתסמינים לטיפול משמשת(Trelstar)  טריפטורלין הזרקת
(Triptodur)מרכזית מוקדמת בהתבגרות לטיפול משמשת  ;CPP)מוקדם ההתבגרות לגיל להיכנס לילדים הגורם מצב 

 הזרקת. ומעלה שנתיים בני בילדים) מיניים מאפיינים והתפתחות מהרגיל מהירה עצם לצמיחת מכך וכתוצאה, מדי
 ידי על עובד זה(GnRH).  גונדוטרופין משחרר הורמון של אגוניסטים הנקראות תרופות של בקבוצה היא טריפטורלין

.בגוף מסוימים ההורמונים כמות הפחתת

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 או רופא ידי על הישבן של לשריר להזרקה) טווח ארוכי( מורחב בשחרור כתרחיף מגיעה(Trelstar)  טריפטורלין הזרקת
 להזרקה מורחב בשחרור תרחיף בתור גם מגיעה(Trelstar)  טריפטורלין הזרקת. במרפאה או רפואי במשרד אחות
 ניתנת, הערמונית בסרטן משתמשים כאשר. במרפאה או רפואי במשרד אחות או רופא ידי על הירך או הישבן לשריר
(Trelstar)  טריפטורלין ג"מ11.25  של זריקה, שבועות4  כל(Trelstar)  טריפטורלין ג"מ3.75  של זריקה כלל בדרך
. שבועות24  כל כלל בדרך ניתן(Trelstar) )  טריפטורלין ג"מ22.5  של זריקה או, שבועות12  כל כלל בדרך ניתנת

 כל(Triptodur)  טריפטורלין של ג"מ22.5  של זריקה כלל בדרך ניתנת, מרכזית מוקדמת התבגרות עם בילדים בשימוש
.שבועות24

 אחריך יעקוב שלך הרופא. ההזרקה לאחר הראשונים בשבועות מסוימים בהורמונים לעלייה לגרום עלול טריפטורלין
.זו תקופה במהלך החמרה או חדש תסמין כל עבור בקפידה

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,טריפטורלין זריקת קבלת לפני
LA, Vantas),  סופרלין( היסטרלין), זולדקס( גוסרלין, לטריפטורלין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

. טריפטורלין בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל), סינראל( נפארלין), לופרון, אליגרד( לאופרוליד
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש

/a611047.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov1/5

TITLE - TRIPTORELIN / DECAPEPTYL MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN HEBREW

Source : U.S. National Library of Medicine

www.911globalmeds.com/buy-triptorelin-trelstar-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611047.html


MedlinePlus תרופות על מידע: טריפטורלין הזרקת14/4/2215:31,

 אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או נוטל

;amiodarone )Nexterone, Pacerone(; bupropion )Aplenzin, Wellbutrin, Zyban( :קרבמזפין 
,Tegretol, Teril)באלדוריל( מתילדופה); אחרים ;metoclopramide )Reglan( ;(חוזרת ספיגה מעכבי או, סרפין 

 ייתכן). פקסיל( ופארוקסטין) זולופט( סרטרלין), סראפם, פרוזק( פלואוקסטין כגון(SSRI)  סלקטיביים סרוטונין של
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא

 הסיכון את המגביר מצב( ארוכהQT  בתסמונת פעם אי סבלת ממשפחתך מישהו או אתה אם שלך לרופא ספר
 אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא גם ספר). פתאומי למוות או להתעלפות לגרום שעלול סדיר לא דופק לפתח
), שתן במתן לקושי הגורמת חסימה( שתן חסימת),; השדרה עמוד( השדרה לעמוד שהתפשט סרטן; בסוכרת פעם
 שבץ; אפילפסיה או התקף; נפש מחלת; הלַבֵ ספְִיקתַ אִי; לב התקף, בדם מגנזיום או סידן, אשלגן של נמוכה רמה
.כבד או כליות, לב מחלת או; במוח גידול; אחרות מוח בעיות או שבץ מיני, מוחי

 את אם שלך לרופא ספר. להריון להיכנס שעלולות או בהריון בנשים בטריפטורלין להשתמש שאין לדעת עליך
, טריפטורלין בהזרקת השימוש בזמן להריון שנכנסת חושב אתה אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון
.לעובר להזיק עלולה טריפטורלין הזרקת. שלך לרופא מיד התקשר

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

ראֹׁש ּכאְבֵ

צרַבֶתֶ

עצירות

רטיבות או הזעה), עז או קל גוף חום של פתאומי גל( חום גלי

המינית בתשוקה או ביכולת ירידה

ותוקפנות כעס, סבלנות חוסר, עצבנות, בכי כגון הרוח במצב שינויים

מפרקים או רגליים כאבי

בחזה כאבים

דּכִָאֹון

ההזרקה ניתנה שבו במקום אדמומיות או נפיחות, גירוד, כאב

ישן להישאר או להירדם קושי

להְׁשִתְעַלֵ

, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא התקשר
כוורות
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פריחה

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

השפתיים או הלשון, הגרון, הפה, העיניים, הפנים של נפיחות

צרְִידּות

התקפים

בחזה כאב

בלסת או בצוואר, בגב, בזרועות כאב

קשה או איטי דיבור

עילפון או סחרחורת

רגל או יד של תחושה חוסר או חולשה

רגליים להזיז מסוגל לא

עצם כאב

קשה או כואבת שתן הטלת

בשתן דם

תכופה שתן הטלת

קיצוני צמא

חּולׁשהָ

מטושטשת ראייה

יבש פה

בחילה

הקֲָאָה

פירותי ריח בעלת נשימה

בהכרה ירידה

 תסמינים להופיע עלולים, מרכזית מוקדמת התבגרות עבור(Triptodur)  טריפטורלין זריקת המקבלים בילדים
 תחילת להופיע עלולה בנות אצל. הטיפול של הראשונים השבועות במהלך מינית התפתחות של מחמירים או חדשים
 לחודש מעבר נמשך הדימום אם. זה טיפול של הראשונים החודשיים במהלך) קל נרתיקי דימום( כתמים או הווסת
.שלך לרופא התקשר, השני

 בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה טריפטורלין הזרקת
.זו בתרופה השימוש

 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)
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)/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

 גוף מדידות וייקח מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
 ההמוגלובין ואת בדם הסוכר רמת את לבדוק יש. טריפטורלין להזרקת שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות
.קבוע באופן(HbA1c)  הגלוקוזיל

.טריפטורלין הזרקת מקבל שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני

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

 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

®טרלסטאר

®טריפטודור

15/01/2018-  לאחרונה מתוקן

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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