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?זו תרופה נרשמה האם היי

 לתאים שמאותת תקין לא חלבון של הפעולה חסימת ידי על פועל זה. קינאז מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 של יתר לייצור הגורמת מחלהVemurafenib .) סרטניים תאים התפשטות את לעצור או להאט עוזר זה. להתרבות סרטניים

 או בניתוח לטפל ניתן שלא) עור סרטן של סוג( מלנומה של מסוימים בסוגים לטיפול  משמש ;ECD(לבנים דם תאי של סוג
Vemurafenib סטר'ארדהיים-צ מחלת של מסוים בסוג לטיפול גם משמש הוא. בגוף אחרים לחלקים שהתפשט

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוקvemurafenib  שלך הרופא עם לדבר מבלי.
 ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעות באותן בערךvemurafenib  לקחת תפסיק אל. שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות

 מגיעvemurafenib  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על
 קח. שעות-12 כ של בהפרש, ובערב בבוקר, ביום פעמיים אוכל בלי או עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה

Vemurafenib

.אותם לכתוש או ללעוס אין; מים כוס עם בשלמותן הטבליות את לבלוע

.במינונים שלך הקבוע הזמנים בלוח המשך. נוספת מנה מיד תיקח אלvemurafenib,  נטילת לאחר מקיא אתה אם

 במהלךvemurafenib - ה מינון את להפחית או הטיפול את לצמיתות או זמנית להפסיק יצטרך שלך שהרופא ייתכן
 אתה כיצד שלך לרופא לספר הקפד. חווה שאתה הלוואי ובתופעות עבורך התרופה של היעילות במידת תלוי זה. הטיפול
vemurafenib.- ב הטיפול במהלך מרגיש

- ב טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
vemurafenibלך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל 

ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/((FDA)  והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות
/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugshttp://www.fda.gov (מדריך לקבלת היצרן באתר או 

.התרופות
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זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

,ומורפניב נטילת לפני
 בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכלvemurafenib, - ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.vemurafenibהמרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל.

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
, אונמל( איטראקונאזול כגון מסוימים פטרייתיים אנטי חומרים: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

 לנגיף מסוימות תרופות-PrevPac); ב(clarithromycin ,Biaxin (Vfend);  וווריקונזול) ניזורל( קטוקונאזול), ספורנוקס
(Crixivan),  אינדינאביר כגון) איידס( נרכש חיסוני כשל תסמונת או(HIV)  אנושי חיסוני כשל

nelfinavir )Viracept(, ritonavir ,Norvir)ב (Kaletra-ו ;saquinavir )Invirase(-כגון להתקפים מסוימות תרופות 
וphenobarbital ), אחרים(Carbatrol, Epitol, Tegretol,  קרבמזפין

phenytoin )Dilantin, Phenytek(; nefazodone; rifampin- ,Rifadin, Rimactane)טיזאנידין); בריפאטר, בריפאמט ;
 לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). נטובן'ג, קומדין( ווורפרין
 על לרופא לספר הקפידו לכןvemurafenib,  עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות

.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל

 לגרום שעלולה נדירה לב בעיית( ממושךQT  מרווח; עור סרטן של סוג פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
 מחלת; בדם אשלגן או מגנזיום, סידן של נמוכה רמה; הלַבֵ ספְִיקתַ אִי); פתאומי מוות או התעלפות, סדיר לא לב לקצב

.קרינה טיפול לקבל מתכננת או עברת אם שלך לרופא ספר, כן כמו. כבד או כליות, לב

 נוטלת שאת בזמן להריון להיכנס צריכה לא את. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 שבועיים ובמשךvemurafenib - ב הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש עליך. ומורפניב

 בזמן להריון נכנסת אם. עבורך שיעבדו הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח. שלך האחרונה המנה לאחר
.לעובר להזיק עלולVemurafenib . שלך לרופא התקשרvemurafenib,  נטילת

.הסופית המנה לאחר שבועיים ובמשךvemurafenib  נטילת בזמן להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

.ומורפניב נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 הגנה וקרם לשפתיים מזור, שמש משקפי, מגן ביגוד וללבוש השמש לאור ממושכת או מיותרת מחשיפה להימנע לתכנן
30) SPFומעלה .( Vemurafenibהשמש לאור לרגיש שלך העור את להפוך עשוי.

?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

 על דלג, שלך הבאה המתוכננת מהמנה שעות4  בתוך זה 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 שהוחמצה המנה
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?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

עייפות

גב או רגליים, זרועות, שרירים, מפרקים כאבי

התחתונות ברגליים או בקרסוליים, ברגליים, בידיים נפיחות או אדמומיות

הטעם בחוש שינוי

ראֹׁש ּכאְבֵ

שיער איבוד

מגרד או יבש עור

ׁשלִׁשּול

עצירות

להְׁשִתְעַלֵ

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא

העור במראה שינויים

חדשה יבלת

מתרפאת לא או שמדממת אדומה גבשושית או עור כאב

שומה של צבע או בגודל שינוי

קיצונית עייפות

חריגים דימום או חבורות

בחילה

הקֲָאָה

תיאבון אובדן

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

העיניים או העור של הצהבה

לאור בעיניים רגישות

בעיניים כאב או אדמומיות

בראייה שינויים

הידיים כפות של דופן יוצא עיבוי

היד כף לכיוון פנימה האצבעות הידוק

כואב להיות שעלול, הרגליים כפות של חריג עיבוי
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 הפסק, חמורה עורית תגובה או אלרגית תגובה של הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא והתקשר ומוראפניב ליטול

בליעה או נשימה קשיי

דופקות או סדירות לא, מהירות לב פעימות

התִעלַפְּות

הגוף בכל אדמומיות או פריחה

כוורות

שלפוחיות או מתקלף עור

חום

Vemurafenib הזה הסיכון על שלך הרופא עם שוחח. אחרים סרטן סוגי שתפתח הסיכון את להגביר עשוי.

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

 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 והרחק

 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

. 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
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?אחר מידע לדעת צריך

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

6  ועד, הטיפול במהלך חודשיים כל, הטיפול תחילת לפני שלך העור את יבדוק שלך הרופאvemurafenib. - ל שלך
.הטיפול לאחר חודשים

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 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

®זלבורף

15/01/2018-  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

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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