
a610020.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov/: זה דף של האתר כתובת

אוליפריסטל
'tal) pris li(ue  בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

)HIV,עשוי גם זה. מהשחלה ביצית של שחרור עיכוב או מניעת ידי על עובד זה. פרוגסטין הנקראות תרופות של בקבוצה  הוא 
 את ימנע לא הוא אך, הריון למנוע עשוי אוליפריסטל. הריון של התפתחות למנוע כדי) רחם( הרחם רירית שינוי ידי על לעבוד

 מניעה כאמצעי לשמש אמורה זו תרופה. קבוע בסיס על הריון למניעתUlipristal . האנושי החיסוני הכשל נגיף התפשטות
 לאחר הריון למניעת משמשUlipristal- נכון לא בשימוש או נכשלים רגילים מניעה שאמצעי למקרה כגיבוי או חירום לשעת

, כגון[ נכון שימוש בהם נעשה לא או שנכשלו מניעה אמצעי עם או מניעה אמצעי כל ללא מין( מוגנים לא מין יחסי קיום
Ulipristal ב להשתמש אין ]). כמתוכנן נלקחו שלא הריון למניעת גלולות או נשבר או שהחליק קונדום

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 כך, יותר מוקדם שייקח ככל אך, מוגנים לא מין יחסי קיום לאחר) ימים(5  שעות120  עדulipristal  ההוראות לפי בדיוק.
 להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. הריון ימנע שהוא הסיכוי גדל
 האפשרי בהקדם אוכל בלי או עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיעUlipristal  קח. מבין שאינך חלק כל

מדבקות או טבעות, הריון למניעת גלולות כגון( הורמונלי מניעה אמצעי של לכשל חשד או מוגנים לא מין יחסי קיום לאחר

Ulipristal ליטול ניתן).

 אותו במהלך אחת מפעם יותר בו להשתמש אין, זאת עם. החודשי המחזור במהלך עת בכלUlipristal - ב להשתמש ניתן
.הווסת מחזור

 של נוספת מנה לקחת שתצטרך ייתכן. שלך לרופא התקשרulipristal,  נטילת לאחר שעות-3 מ פחות מקיא אתה אם
.זו תרופה

 דיאפרגמה או קונדום( מחסום בשיטת להשתמש עליך, באוליפריסטל הטיפול לאחר מיד להריון להיכנס יכולה שאת מכיוון
 ימים5  בתוך הורמונליים מניעה באמצעי שימוש. שלך הבאה הווסת עד מין יחסי מקיים שאתה פעם בכל) זרע קוטל עם

 באמצעי השימוש את לחדש או להתחיל יכול אתה. יעילות לפחות התרופות שתי את להפוך עשויulipristal  מנטילת
 הריון למניעת מחסום בשיטת גם להשתמש להמשיך עליך אךulipristal,  נטילת לאחר ימים5  לפחות הורמונליים מניעה

 הרופא עם קשר צור, שלך ההורמונליים המניעה באמצעי בעיה בגללulipristal  נטלת אם. הבא המחזור קבלת לאחר עד
.הריון למניעת מוצר לאותו שסופקו ההוראות אחר עקוב או שלך
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זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

ulipristal, נטילת לפני
 בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לאוליפריסטל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. אוליפריסטל

 הקפד. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
( איטראקונאזולGris), (PEG- גריזופולווין כגון פטריות נגד מסוימות תרופות: הבאים מהדברים אחד כל את להזכיר
Tracleer( ;(Seconal)( bosentan;  סקוברביטל או פנוברביטל כגון ברביטורטים; קטוקונאזול או) ספורנוקס, אונמל

אחרים(Equetro, Tegretol, Teril,  קרבמזפין כגון להתקפים מסוימות תרופות

,felbamate )Felbatol(, oxcarbazepine )Trileptal( ,(פניטואין  (Dilantin, Phenytek)ו topiramate- ,Topamax)ב

- ;(Qsymiaוריפמפין  .(Rifadin, Rimactane, Rifamate, Rifater)לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות 
 ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכןulipristal,  עם אינטראקציה

.זו

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

ulipristal.  לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. בהריון להיות עלול שאתה חושב או בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
.קיים הריון לסייםulipristal  ליטול אין

).לרחם מחוץ הריון( רחמי חוץ הריון או כלשהם רפואיים ממצבים סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

.מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

 אם. מהצפוי מאוחר או מוקדם שבוע עד מתחיל שלך הבא שהמחזור נורמלי זהulipristal,  נטילת לאחר כי לדעת עליך
 שלך והרופא בהריון שאת ייתכן. שלך לרופא התקשר, הצפוי התאריך לאחר משבוע יותר מתעכבת שלך הבאה הווסת
.הריון בדיקת לעשות לך יגיד כנראה

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

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

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

כואבים מחזורים

הווסת בין דימום או כתמים

בחילה

עייפות

ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ
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 מיד התקשר, הבא התסמין את חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:שלך לרופא
ulipristal) נטילת לאחר שבועות5  עד(3  התחתונה בבטן חמור כאב

הגרון, הלשון, הפנים, העיניים של נפיחות או כוורות, גירוד, פריחה

Ulipristal התרופה נטילת לאחר חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

 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 עודף, מאור והרחק

 ואלו שבועי גלולות משמר 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

. 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

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

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 הרוקח את שאל. חוזר למילוי ניתן אינו כנראה שלך המרשם. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
ulipristal. על לך שיש שאלה כל שלך

 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

®אלה

15/08/2021-  אחרון עדכון

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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