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טריאוקסיד ארסן הזרקת
ox'ide)- trye nik(ar'se כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 תאי של סרטן( מלוקמיה הסובלים באנשים בטיפול ניסיון בעל רופא בפיקוח רק טריאוקסיד ארסן לתת יש
).הלבנים הדם

 יעקוב שלך הרופאAPL.  תסמונת הנקראת תסמינים של חיים מסכנת או רצינית לקבוצה לגרום עלול טריאוקסיד ארסן
 במהלך יום כל עצמך את לשקול ממך לבקש עשוי שלך הרופא. זו תסמונת מפתח אתה אם לראות כדי בקפידה אחריך

 אתה אםAPL.  של ההבחנה תסמונת של סימפטום היא במשקל שעלייה מכיוון שלך הטיפול של הראשונים השבועות
 בחזה כאבים, מאומצת נשימה, נשימה קוצר, במשקל עלייה, חום: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה
 לטיפול יותר או אחת תרופה ירשום שלך הרופאAPL,  בידול תסמונת מפתח שאתה לכך הראשון בסימן. שיעול או

.בתסמונת

 לבעיות לגרום שעלול מה), חשמלית הפרעה עקב פעימות בין להיטען יותר רב זמן לוקח הלב לשרירי(QT  להארכת לגרום עלול טריאוקסיד ארסן

 את המתעדת בדיקה(ECG;  אלקטרוקרדיוגרמה יזמין שלך הרופא, טריאוקסיד בארסן בטיפול שתתחיל לפני. חיים מסכנות או חמורות לב קצב

 מפתח של מהרגיל גבוה בסיכון שאתה או שלך בלב חשמלית הפרעה כבר לך יש אם לראות כדי אחרות ובדיקות) הלב של החשמלית הפעילות

 סבלת או לך יש אם לרופא ספר. טריאוקסיד ארסן עם שלך הטיפול במהלך אחרות ובדיקות ג.ק.א ויזמין מקרוב אחריך יעקוב שלך הרופא. זה מצב

 מהתרופות אחת נוטל אתה אם שלך לרופא גם ספר. שלך בדם מגנזיום או אשלגן של נמוכות רמות או סדיר לא דופק, לב ספיקת איQT,  מהארכת

הבאות

,amiodarone )Nexterone, Pacerone(, Amphotericin )Abelcet, Amphotec, Fungizone(, cisapride )Propulsid(, disopyramide )Norpace( :

(Mycin, Erythrocin- אריתרומיצין), טיקוסין( דופטיליד'), מים כדורי(' משתנים

,moxifloxacin )Avelox(, pimozide )Orap(, procainamide )Procanbid, Pronestyl(, quinidine )Quinidex( ,(EES, Eסוטלול  AF)

sparfloxacin )Zagam(, thioridazine )Mellaril( ,(Betapace, Betapaceו .ziprasidone )Geodon(-לא דופק לך יש אם מיד לרופא התקשר 

. )AF(, sparfloxacin )Zagam(, thioridazine )Mellaril טריאוקסיד ארסן עם הטיפול במהלך מתעלף אתה אם או מהיר או סדיר

Pronestyl(, quinidine )Quinidex(, sotalol )Betapace, Betapaceו .ziprasidone )Geodon(-או סדיר לא דופק לך יש אם מיד לרופא התקשר 

. )AF(, sparfloxacin )Zagam(, thioridazine )Mellaril טריאוקסיד ארסן עם הטיפול במהלך מתעלף אתה אם או מהיר

Pronestyl(, quinidine )Quinidex(, sotalol )Betapace, Betapaceו .ziprasidone )Geodon(-או סדיר לא דופק לך יש אם מיד לרופא התקשר 

.טריאוקסיד ארסן עם הטיפול במהלך מתעלף אתה אם או מהיר

 לא מתפקוד הנגרמים אחרים וקשיים זיכרון בעיות, בלבול( לאנצפלופתיה לגרום עלולה טריאוקסיד ארסן הזרקת
 תסמונת לך יש אם, אלכוהול של גדולות כמויות פעם אי שתית או שותה אתה אם שלך לרופא ספר). המוח של תקין
תזונתי), מזון בספיגת בעיות( ספיגה תת
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; בלבול: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם(Lasix).  פורוסמיד נוטל אתה אם או, מחסור
 ירידה כגון חזותיים שינויים או; הליכה או משקל שיווי, בקואורדינציה בעיות; בדיבור שינויים; התקפים; ההכרה אובדן

 עלולים תסמינים אילו יודעים שלך המטפל או שהמשפחה ודא. כפולה ראייה או קריאה בעיות, החזותית בתפיסה
.בעצמך להתקשר מסוגל אינך אם לטיפול לפנות שיוכלו כדי חמורים להיות

 את לבדוק כדי ואחרי לפני מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.טריאוקסיד לארסן שלך הגוף תגובת

.טריאוקסיד ארסן נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 יותר יש שבו סרטן של סוג(APL;  חריפה פרומיאלוציטית בלוקמיה לטיפול טרטינואין עם בשילוב משמש טריאוקסיד ארסן
 אנשים אצל-APL ב לטיפול גם משמש הוא. ראשון כטיפול מסוימים אנשים אצל) העצם ובמח בדם בשלים לא דם תאי מדי

 אחרים וסוגים ברטינואיד טיפול לאחר החמיר אך השתפר שמצבם או כימותרפיה של אחרים בסוגים נעזרו שלא מסוימים
 האטה ידי על עובד זה. אנטי-ניאופלסטיקות הנקראות תרופות של בקבוצה הוא טריאוקסיד ארסן. כימותרפיים טיפולים של
.סרטניים תאים צמיחת של עצירה או

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 טריאוקסיד ארסן. במרפאה או רפואי במשרד אחות או רופא ידי על לווריד להזרקה) נוזל( כתמיסה מגיע טריאוקסיד ארסן
 זה. העירוי במהלך לוואי תופעות מתרחשות אם שעות4  פני על אותו להזריק ניתן אך, שעות2  עד1  במשך כלל בדרך מוזרק
.מסוים זמן לפרק ביום פעם כלל בדרך ניתן

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,טריאוקסיד ארסן הזרקת קבלת לפני
 ארסן בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל, טריאוקסיד לארסן אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. טריאוקסיד

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. חשובה אזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים

.כליות או כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

 תצטרך, נקבה את אם. לעולם ילד להביא מתכנן אתה אם או, להריון להיכנס מתכוון, בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 חודשים6  ולפחות הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי ולהשתמש הטיפול תחילת לפני הריון בדיקת לבצע
 מקבל שאתה בזמן יעילים מניעה באמצעי להשתמש צריכים שלך הזוג ובת אתה, זכר אתה אם. הסופית המנה לאחר
ארסן
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 בתרופה השימוש בזמן להריון נכנסים זוגך בן או אתה אם. הסופית המנה לאחר חודשים3  ובמשך טריאוקסיד הזרקת
 עם שלך הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי שימוש על שלך הרופא עם שוחח. שלך לרופא התקשר, זו

.לעובר להזיק עלול טריאוקסיד ארסן. טריאוקסיד ארסן

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

 ארסן בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. גברים אצל הפוריות את להפחית עשויה זו שתרופה לדעת צריך אתה
.טריאוקסיד

.טריאוקסיד ארסן 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

 מיד שלך לרופא התקשר. בדם הסוכר ברמת לעלייה לגרום עלולה טריאוקסיד ארסן הזרקת
):בדם גבוה סוכר( היפרגליקמיה של הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם

קיצוני צמא

תכופה שתן הטלת

קיצוני רעב

חּולׁשהָ

מטושטשת ראייה

 קטואצידוזיס הנקרא חיים ומסכן חמור מצב להתפתח עלול, בדם גבוה בסוכר מטפלים לא אם
:הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם רפואי לטיפול מיד פנה. סוכרתי

יבש פה

והקאה בחילה

נשימה קוצר

פירותי ריח בעלת נשימה

בהכרה ירידה

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולה טריאוקסיד ארסן הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

יתר עייפות

סחְרַחֹורתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ

ׁשלִׁשּול

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים של נפיחות
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פריחה

עקִצּוץ

 מאלה או האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים
חריגים דימום או חבורות

קפה שאריות כמו שנראות או מדממות הקאות

בוהק אדום דם מכילה או וזפתית שחורה צואה

שתן במתן ירידה

כוורות

 קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה טריאוקסיד ארסן הזרקת
.התרופה

 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
התקפים

שרירים חולשת

ּבלִּבּול

?אחר מידע לדעת צריך

.טריאוקסיד ארסן הזרקת לגבי כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את שאל

 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

®טריזנוקס

15/08/2019-  לאחרונה מתוקן
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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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