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Zanamivir הפה דרך שאיפה
veer) mi na'(za  כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

, ראש כאבי, חולשה, עייפות, שרירים כאבי, שיעול, גרון כאב, באף גודש כגון שפעת תסמיני לך שיש הזמן את לקצר עוזר.
 הוא .neuraminidase בגופך השפעת נגיף של והתפשטות הצמיחה עצירת ידי על פועל זהZanamivir . וצמרמורות חום

 מסוימים בסוגים לטיפול שנים7  בני לפחות וילדים במבוגרים משמשZanamivir . מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה
 סוגים למניעת גם משמשת זו תרופה. מיומיים פחות במשך שפעת של מתסמינים שסבלו אנשים אצל') שפעת(' שפעת של

 התפרצות יש כאשר או שפעת לו שיש מישהו עם זמן בילו הם כאשר לפחות5  בני וילדים מבוגרים אצל שפעת של מסוימים
Zanamivir שפעת של

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך אותו לשאוף יש, שפעת למניעת-zanamivir  ההוראות לפי בדיוק.
 מגיעzanamivir- ב השתמש. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית

 את לשאוף יש. ימים5  במשך ביום פעמיים בשאיפה כלל בדרך זה, בשפעת לטפל כדי. הפה דרך) לנשום( לשאיפה כאבקה
 את לשאוף לך לומר עשוי שלך הרופא, לטיפול הראשון ביום, זאת עם. יום בכל שעות ובאותן שעות-12 כ של בהפרש המנות

 בדרך נשאף זנאמיביר, בית משק באותו החיים באנשים השפעת התפשטות במניעת לסייע כדי. לזה זה יותר קרוב המינונים
 למשך ביום פעם כלל בדרך נשאף זנאמיביר, בקהילה השפעת התפשטות במניעת לסייע כדי. ימים10  למשך ביום פעם כלל
Zanamivir ב משתמשים כאשר. ימים28

-Diskhaler.מכשיר כל עם אותה לשאוף או,   כלשהו נוזל עם אותה לערבב, מהאריזה האבקה את להוציא אין. המצורף 
 רקDiskhaler- ה עם מנה לשאיפת עד כלשהי תרופות   שלפוחית חפיסת לפתוח או חור להכניס אין. אחר שאיפה

 שלפוחיות ארבע מכילה מהן אחת שכל כסף בנייר עגולים שלפוחיות חבילות .)אבקת לשאוף ניתןZanamivir  ה באמצעות
Zanamivir הנקרא פלסטיק משאף עם מגיע( Diskhaler אבקה לשאיפת מכשיר )וחמישה( Rotadisks תרופות של

 את לשאול הקפד-Diskhaler. ה באמצעותzanamivir  מנת ולשאוף להכין כיצד המתארות היצרן הוראות את בעיון קרא
.זו תרופה של השאיפה או ההכנה אופן לגבי שאלות לך יש אם שלך הרופא או הרוקח

 להשתמש מתוכנן ואתה אחרות נשימה בעיות או אמפיזמה, באסתמה לטיפול בשאיפה בתרופה משתמש אתה אם
שלך הרגילה בשאיפה להשתמש עליך-zanamivir, ל במקביל זו בתרופה

/a699021.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov1/5

TITLE - ZANAMIVIR / RELENZA MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN HEBREW

Source : U.S. National Library of Medicine

www.911globalmeds.com/buy-zanamivir-relenza-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699021.html


MedlinePlus תרופות על מידעZanamivir:  הפה דרך שאיפה14/4/2213:16,

zanamivir.- ב השימוש לפני תרופתי טיפול

 בו בשימוש והונחהzanamivir - ב להשתמש כיצד שמבין מבוגר בפיקוח להיות צריך ילד ידי על במשאף השימוש
.בריאות שירותי ספק ידי על

.שלך הרופא עם לדבר מבליzanamivir  ליטול תפסיק אל. יותר טוב להרגיש מתחיל אתה אם גםzanamivir  לקחת המשך

 מתחילים לא שלך השפעת תסמיני אם או, הטיפול אחרי או במהלך חדשים תסמינים מפתח או יותר גרוע מרגיש אתה אם
.שלך לרופא התקשר, להשתפר

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

 )A )H1N1.משפעת זיהומים ולמניעת לטיפול-Zanamivir ב להשתמש ניתן

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

zanamivir,ב השימוש לפני

 חלבוני( ללקטוז או כלשהם מזון למוצרי, אחרת תרופה לכל-zanamivir, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
).חלב

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. לקחת מתכוון
.לוואי

 האוויר מעברי של נפיחות( ברונכיטיס; אחרות נשימה בעיות או מאסטמה פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
.אחרת ריאות מחלת או כבד, כליות, לב או); בריאות אוויר לשקי נזק( אמפיזמה); לריאות המובילים

zanamivir,  נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

 בדרכי מחלה עם בחולים יותר נפוץ, חיים מסכנות או חמורות נשימה לבעיות לגרום עלולzanamivir - ש לדעת עליך
 הפסק, הזנמיביר מנת לאחר נשימה קוצר או צפצופים או נשימה קשיי לך יש אם. אמפיזמה או אסטמה כגון הנשימה

 בתרופות השתמש, להצלה תרופה לך ורשום, נשימה קשיי לך יש אם. רפואי לטיפול מיד ופנה בזנמיביר השימוש את
.שלך הרופא עם תחילה לדבר מבלי זנמיביר עוד לשאוף אין. רפואי טיפול לקבלת התקשר מכן ולאחר מיד שלך ההצלה

 ועלולים, חרדים או נסערים, להתבלבל עלולים שפעת להם שיש, נוער ובני ילדים במיוחד, שאנשים לדעת צריך אתה
להתאבד או להזיק או), קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( להזות או התקפים לקבל, מוזרה בצורה להתנהג

 והתסמינים, לאו אם ובין-zanamivir ב משתמשים ילדך או אתה אם בין אלה תסמינים לפתח עלולים ילדך או אתה. .
 היטב לבחון עליך, בשפעת חולה ילדך אם. בתרופה משתמש אתה אם הטיפול התחלת לאחר קצר זמן להתחיל עשויים

 או משפחתך, אתה, שפעת לך יש אם. חריגה בצורה מתנהג או מתבלבל הוא אם מיד לרופא ולהתקשר התנהגותו את
. בעצמך פגיעה על חושב או נורמלית לא בצורה מתנהג, מתבלבל אתה אם מיד לרופא להתקשר צריכים שלך המטפל
שלך שהמשפחה בטוח תהיה
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 לטיפול לפנות מסוגל אינך אם לרופא להתקשר יכולים הם ולכן חמורים להיות עלולים תסמינים אילו יודע המטפל או
.בעצמך

 שנתי חיסון של מקומו את תופס אינוZanamivir . שנה כל שפעת נגד חיסון לקבל צריך אתה אם שלך הרופא את שאל
), האף לתוך שמרוסס שפעת נגד חיסון(FluMist;  תוך-אף לשפעת החיסון את לקבל מתכננת או קיבלת אם. לשפעת
 הוא אם תוך-אף לשפעת החיסון לפעילות להפריע עלולzanamivir. Zanamivir  נטילת לפני שלך לרופא לספר עליך
.החיסון מתן לפני שעות48  עד או לאחר שבועיים עד נלקח

?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

 המנה על דלג, הבאה המנה עד פחות או שעתיים חלפו אם. אותה זוכר שאתה ברגע אותה שאף, מנה לשאוף שכחת אם
 אתה אם. שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה לשאוף אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה

.לעשות מה לברר כדי שלך לרופא התקשר, מנות מספר מחמיץ

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

האף של גירוי

מפרקים כאב

, מיוחדים זהירות אמצעי בסעיף המוזכרים אלה או, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם
:מיד לרופא התקשר
נשימה קשיי

צפצופים

נשימה קוצר

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

בבליעה קושי

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

צרְִידּות

 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
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?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 חום מעודפי והרחק החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג והרחק נכנסה אליו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות

 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

 להפיץ שעלולים וכלים כוסות שיתוף כמו ממצבים ולהימנע קרובות לעתים ידיים לשטוף, נאותה היגיינה על לשמור עליך
.לאחרים השפעת נגיף את

.שואף שאתה אחרות תרופות ליטול כדי-Diskhaler ב תשתמש אלzanamivir.  עבור רק-Diskhaler ב להשתמש יש

.חוזר למילוי ניתן אינו כנראה שלך המרשם. שלך בתרופות להשתמש אחר אחד לאף תיתן אל

 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

®רלנזה

15/01/2018-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד
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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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