
a604003.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov/: זה דף של האתר כתובת

אפריפיטנט
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?זו תרופה נרשמה האם היי

 במוח טבעי חומר, נורוקינין של פעולתו חסימת ידי על פועל זה. הקאות נוגדות תרופות הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 תרופות עם משמשAprepitant . לך יש שכבר והקאות בבחילות לטיפול משמש אינוAprepitant . והקאות לבחילות הגורם
 טיפול קבלת לאחר להתרחש שעלולות והקאות בחילות למנוע כדי ומעלה חודשים6  מגיל וילדים במבוגרים אחרות

 והקאות בחילות למנוע כדי ומעלה חודשים6  מגיל וילדים במבוגרים אחרות תרופות עם גם משמש הוא. בסרטן כימותרפי
Aprepitant מסוימות כימותרפיות תרופות קבלת לאחר ימים מספר להתרחש שעלולות מאוחרות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

, בסרטן כימותרפיה ידי על הנגרמות והקאות בחילות למנוע כדי. הפה דרך לנטילה) נוזל( פומי וכתרחיף כקפסולה מגיע.
 סביר. בסרטן הכימותרפי הטיפול של הראשונים הימים במהלך, אוכל בלי או עם, ביום פעם כלל בדרך נלקח אפרפיטנט

 כימותרפיה תקבל לא אם. שלך הטיפול של-3 ו2 1,  בימים שלך הכימותרפיה לפני אחת שעה אפרפיטנט שתיקח להניח
 מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. בבוקר ימים באותם אפרפיטנט תיקח אז-3, ו2  בימים

 לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק אפריפיטנט קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או
Aprepitant שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו

. שונים בזמנים לקחת עבורך החוזקות שתי את לרשום עשוי שלך הרופא. שונות עוצמות בשני מגיעותAprepitant  כמוסות
.שלך הרופא הנחיות לפי הנכון בזמן הנכון הכוח את לקחת להקפיד עליך

.אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותן הכמוסות את לבלוע

 עם; שלך למנה הזמן שהגיע עד במקרר הפה מתקן את אחסן. פומי במתקן לך ויינתן שלך הרופא ידי על יוכן הפה תרחיף
 לפני מהמתקן המכסה את הסר, לשימוש מוכן כאשר. השימוש לפני שעות3  עד החדר בטמפרטורת אותו לאחסן ניתן, זאת

.התרופה את לאט לשחרר כדי בפה הנחתו

 לקחת תתחיל ואל אלה תסמינים לך יש כבר אם שלך לרופא התקשר. והקאות בחילות למנוע כדי רק פועל.
Aprepitant אפרפיטנט
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 הימים3  במהלך רק כלל בדרך משמש אפרפיטנט, בסרטן כימותרפיה ידי על הנגרמות והקאות בחילות למניעת בשימוש
.שלך הרופא שהורה ממה יותר רב זמן אפרפיטנט ליטול תמשיך אל. הכימותרפי הטיפול מחזורי של הראשונים

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

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אפריפיטנט נטילת לפני
 אפרפיטנט של בכמוסות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לאפרפיטנט אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. פומי בתרחיף או

 נוטל אתה אם אפרפיטנט לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא(Orap).  פימוזיד נוטל אתה אם אפרפיטנט תיקח אל
.זו תרופה

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 אנטי); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

( דיאזפאם), קסנקס( אלפרזולם כגון בנזודיאזפינים; וקטוקונאזול) ספורנוקס, אונמל( איטראקונאזול כגון פטרייתיים
 כגון לסרטן כימותרפיות תרופות); האלציון( וטריאזולם מידאזולם), ואליום

ifosfamide )Ifex(, irinotecan )Camptosar(, vinblastineו

Kit(; carbamazepine )Equetro, Tegretol, Teril(; clarithromycin- vincristine )Marqibo ,Biaxin)ב

;diltiazem )Cardizem, Cartia, Tiazac( ;(Prevpac-פרוטאז מעכבי  HIVכגון nelfinavir )Viracept( ו

;ritonavir )Norvir(-הורמונליים מניעה אמצעי )וזריקות, טבעות, מדבקות, הריון למניעת גלולות ;( ;nefazodone
rifampin ); פניטק, דילנטין( פניטואין); מדרול( ומתילפרדניזולון דקסמתזון כגון הפה דרך סטרואידים

,Rifadin, Rimactane)בריפאטר, בריפאמט ;(ו troleandomycin- ;TAO)שלך שהרופא ייתכן). ב"בארה עוד זמין לא 
 אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך
 שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו אזaprepitant,  עם אינטראקציה לקיים גם עשויות
.זו ברשימה מופיעות

.כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

( הורמונליים מניעה אמצעי מקבל או נוטל אתה אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 בשיטה גם להשתמש עליך, באפרפיטנט הטיפול במהלך) זריקות או שתלים, טבעות, מדבקות, הריון למניעת גלולות
 המנה לאחר חודש למשך. באפרפיטנט הטיפול במהלך מהריון להימנע כדי) קונדום, זרע קוטל( הריון למניעת נוספת

 נכנסת אם. הטיפול ולאחר אפרפיטנט נוטל שאתה בזמן הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח. האחרונה
.שלך לרופא התקשר, אפרפיטנט נטילת בזמן להריון

?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

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך
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?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

חּולׁשהָ

עייפות

סחְרַחֹורתֶ

ׁשלִׁשּול

עצירות

גזַ

בטן כאב

צרַבֶתֶ

בחילה

שיהוקים

תיאבון אובדן

ראֹׁש ּכאְבֵ

חום

שיער איבוד

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

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

שלפוחיות או עור קילוף

בליעה או נשימה קשיי

Aprepitant 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

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 בטמפרטורת הקפסולות את אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
ה). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק החדר
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.שעות72  לאחר בשימוש שאינה מנה כל להשליך; מההכנה שעות72  תוך מוכן פומי תרחיף במינון להשתמש יש

 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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

נּומהָ

ראֹׁש ּכאְבֵ

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 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

®אמנד

15/02/2020-  אחרון עדכון

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

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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