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:חשובה אזהרה

Vinorelbine כימותרפיות בתרופות בשימוש ניסיון עם רופא בפיקוח רק להינתן צריך.

 את להגביר ועלול מסוימים לתסמינים לגרום עלול זה. שלך העצם במח הדם תאי במספר חמורה לירידה לגרום יכול.
 הדם תאי מספר את לבדוק כדי הטיפול ובמהלך לפני מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. רציני זיהום שתפתח הסיכון

 תאי מספר אם הטיפול את להפסיק או להפסיק, לעכב או, שלך המינון את להפחית עשוי שלך הרופא. בדמך הלבנים
 מתמשך שיעול, גרון כאב, חום: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. מדי נמוך הלבנים הדם

Vinorelbine זיהום של אחרים סימנים או, וגודש

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

?זו תרופה נרשמה האם היי

 סרטניים תאים של הצמיחה של עצירה או האטה ידי על פועל זה. וינקה אלקלואידים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 תרופות עם ובשילוב לבד  משמש )NSCLC(בגוף אחרים לחלקים או סמוכות לרקמות שהתפשטVinorelbine . שלך בגוף

Vinorelbine קטנים לא תאים של ריאות בסרטן לטיפול אחרות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 משך. בשבוע פעם כלל בדרך ניתן זה. רפואי במתקן אחות או רופא ידי על) לווריד( לווריד להזרקה) נוזל( כתמיסה מגיע.
Vinorelbine בווינורלבין לטיפול מגיב שלך הגוף כמה עד תלוי הטיפול

 חמור לגירוי ולגרום הסובבת הרקמה לתוך לדלוף עלול זה, זאת עם. בווריד רק להינתן צריך וינורלין כי לדעת צריך אתה
הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. התרופה הוזרק שבו המקום ליד האזור על יפקחו שלך האחות או הרופא. נזק או

שלך לרופא ספר,
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.התרופה הוזרק שבו המקום ליד פצעים או שלפוחיות, נפיחות, אדמומיות, גירוד, כאב: מיד

זו בתרופה השימושים

 סרטן( רכות רקמות של וסרקומות), והקיבה הפה בין המחבר צינור( הוושט סרטן, השד בסרטן לטיפול גם לעתים משמש.
Vinorelbine למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח). בשרירים שנוצר

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,וינורלין קבלת לפני
 בקש. וינורלין בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל, לווינורלבין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח

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

(Crixivan),  אינדינאביר כוללHIV  פרוטאז מעכבי; קלריתרמיצין; וקטוקונאזול) טולסורה, ספורנוקס
nelfinavir )Viracept(, ritonavir ,Norvir)ב (Kaletra, Technivie, Viekira-ו ;saquinavir )Invirase(-או 

.nefazodoneלוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן.

.כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

 לא שלך הזוג בן או אתה. לעולם ילד להביא מתכננת או, להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 לוודא כדי הטיפול תחילת לפני הריון בדיקת לבצע עליך. וינוראלבין זריקת מקבלת שאת בזמן להריון להיכנס אמורים
. הסופית המנה לאחר חודשים6  ובמשך הטיפול במהלך יעילים מניעה באמצעי השתמשי, נקבה את אם. בהריון שאינך

 זוגך בן או אתה אם. הסופית המנה לאחר חודשים3  ובמשך הטיפול במהלך יעיל מניעה באמצעי השתמש, זכר אתה אם
.לעובר להזיק עלולVinorelbine . שלך לרופא התקשר, וינוראלבין זריקת מקבל שאתה בזמן להריון נכנסים

 המנה לאחר ימים9  ובמשך הטיפול במהלך להניק לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.שלך האחרונה

 בתרופות ושימוש שלך התזונה שינוי על שלך הרופא עם שוחח. לעצירות לגרום עלול שווינורלבין לדעת עליך
.וינורלין נוטל שאתה בזמן בעצירות לטפל או למנוע כדי אחרות

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

, דלעת, ברוקולי, תרד, חסה כגון סיבים עתירי מזונות ולאכול, מים מספיק לשתות להקפיד לך לומר עשוי שלך הרופא
 ההוראות אחר לעקוב הקפד. חום אורז או מלאה מחיטה פסטה, מלאה מחיטה לחם, פירות, זרעים, אגוזים, שעועית
.בקפידה

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

בחילה
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הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

מזון לטעום ביכולת שינוי

ובגרון בפה פצעים

שמיעה אובדן

מפרקים או שרירים כאבי

שיער איבוד

עייפות, טובה לא הרגשה, אנרגיה חוסר

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

שיעול, נשימה קשיי או נשימה קוצר

הקאות, בחילות, בטן כאבי, עצירות

חריגות חבורות או דימום

בליעה או נשימה קשיי, פריחה, גירוד, כוורות

והעיניים השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

קילוף או שלפוחיות מעורר עור

בהירה צואה, כהה בצבע שתן, העיניים או העור של הצהבה

שרירים חולשת או המגע בחוש ירידה, רגיש עור, העור על עקצוץ תחושת, תחושה חוסר

זיהום של אחרים סימנים או גרון כאב, צמרמורות, חום

דם שיעול, נשימה קוצר, בחזה כאבים

חמות או רכות, נפוחות, אדומות רגל או יד

.וינורלין זריקת בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

Vinorelbine התרופה נטילת בזמן 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

יתר מנת/חירום במקרה
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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
ובגרון בפה פצעים

בטן כאב

עצירות

זיהום של אחרים סימנים או צמרמורות, גרון כאב, חום

מהגוף חלק ולהרגיש שרירים להניע היכולת אובדן

?אחר מידע לדעת צריך

 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

¶®טבור מעין

שלהם השמות

Didehydrodeoxynorvincaleukoblastine

.זמינות להיות עשויות גנריות חלופות. בשוק עוד זמין אינו זה ממותג מוצר-¶

15/04/2020-  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

/a695013.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov4/4

https://www.poisonhelp.org/help
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https://www.nlm.nih.gov/
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