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B אמפוטריצין הזרקת
sin) i ter' foe(am  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 בזיהומים לטיפול רק לשמש אמור זה. חמורות לוואי לתופעות לגרום עלולהB Amphotericin  הזרקת
 הנרתיק או הגרון, הפה של חמורים פחות פטרייתיים בזיהומים לטיפול ולא חיים לסכן שעלולים פטרייתיים

).זיהום מפני הגוף של טבעית הגנה( תקינה חיסון מערכת עם בחולים

B. אמפוטריצין זריקת בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

B  הזרקת. חיים לסכן שעלולים חמורים פטרייתיים בזיהומים לטיפול משמשתB Amphotericin  הזרקת
Amphotericinהגורמות פטריות צמיחת האטת ידי על עובד זה. פטרייתיות אנטי הנקראות תרופות של בקבוצה היא 

.לזיהום

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 ידי על) לווריד( לווריד מוזרקת מכן ולאחר לתמיסה המיועדת מוצקה אבקה כעוגת מגיעהB Amphotericin  הזרקת
6  עד2  של תקופה פני על ורידי תוך) לאט מוזרקת( כלל בדרך מוזרקתB Amphotericin  הזרקת. רופא או אחות
 כדי דקות30  עד20  במשך בדיקה מנת שתקבל ייתכן, שלך הראשונה המנה את שתקבל לפני. ביום פעם שעות
 וסוג התרופה את סובל אתה איך, הכללית בבריאותך תלוי הטיפול משך. התרופה את לסבול יכול אתה אם לראות
.לך שיש הזיהום

 עד1  כלל בדרך מתרחשות אלו תגובותB.  אמפוטריצין הזרקת של מנה מקבל שאתה בזמן תגובה לחוות עלול אתה
 כדי אחרות תרופות לרשום עשוי שלך הרופא. הראשונות המנות עם יותר חמורות והן העירוי התחלת לאחר שעות3

 זריקת מקבל שאתה בזמן הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד לרופא ספר. הללו הלוואי תופעות את להפחית
.ראש כאבי או נשימה בעיות, סחרחורת, הקאות, בחילות, תיאבון חוסר, צמרמורות, חוםB:  אמפוטריצין

 בהזרקת תשתמש אם. בבית בתרופה להשתמש יכול שאתה או חולים בביתB  אמפוטריצין זריקת לקבל יכול אתה
 את ושאל, האלה ההנחיות את מבין שאתה ודא. התרופה את להחדיר כיצד לך יראה שלך הרופא, בביתB  אמפוטריצין

לך יש אם שלך הבריאות שירותי ספק
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TITLE - AMPHOTERICIN B / FUNGIZONE MEDICATION
PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : U.S. National Library of Medicine

www.911globalmeds.com/buy-amphotericin-b-fungizone-online
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B. אמפוטריצין בהזרקת כלשהן בעיות לך יש אם לעשות מה שלך הבריאות שירותי ספק את שאל. שאלות יש

 לך יש עדיין אם. שלך לרופא ספרB,  אמפוטריצין קבלת בעת מחמירים או משתפרים אינם שלך הסימפטומים אם
.שלך לרופא ספרB,  אמפוטריצין הזרקת סיום לאחר זיהום של תסמינים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

B, אמפוטריצין זריקת קבלת לפני
 בהזרקת מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכלB,  לאמפוטריצין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקשB.  אמפוטריצין

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

כגון פטרייתיים אנטיPak, Tobi) ;(Bethkis, Kitabis  טוברמיצין או גנטמיצין

clotrimazole, fluconazole )Diflucan(, itraconazole )Onmel, Sporanox(, ketoconazole )Extina, Nizoral, Xolegel( 
 ציקלוספוריןActhar ;(HP (Gel  קורטיקוטרופין-)miconazole )Oravig, Monistat; ו

;(Gengraf, Neoral, Sandimmune)חרדל כגון בסרטן לטיפול תרופות); אנקובון( פלוציטוסין); לנוקסין( דיגוקסין 
 ופרדניזון) מדרול( מתילפרדניזולון, דקסמתזון כגון הפה דרך וסטרואידים(Nebupent, Pentam);  פנטמידין; חנקן

).ראיוס(

).לבנים דם תאי( לויקוציטים עירוי מקבל אתה אם שלך לרופא ספר

.כליות ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

 זריקת קבלת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
B. אמפוטריצין זריקת קבלת בזמן להניק אין. שלך לרופא התקשרB,  אמפוטריצין

B. אמפוטריצין זריקת מקבל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

?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 עלולהB Amphotericin  הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

התכווצויות או בטן כאבי

צרַבֶתֶ

ׁשלִׁשּול

במשקל ירידה

מפרקים או שרירים, עצמות כאבי
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אנרגיה חוסר

ההזרקה באתר נפיחות או אדמומיות

חיוור עור

נשימה קוצר

סחְרַחֹורתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ

והרגליים הידיים בכפות קור

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

כוורות או שלפוחיות

ׁשטְִיפהָ

צפצופים

נשימה קשיי

עקִצּוץ

העיניים או העור של הצהבה

שתן במתן ירידה

 חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהB Amphotericin  הזרקת
.התרופה קבלת בזמן

 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

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

בחזה כאב

נשימה קוצר

סחְרַחֹורתֶ

ההכרה אובדן
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דופק או סדיר לא, מהיר דופק

?אחר מידע לדעת צריך

 כדי שלך הטיפול במהלך מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
B. אמפוטריצין להזרקת שלך הגוף תגובת את לבדוק

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

 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

15/05/2016-  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

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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