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אזיצידין הזרקת
deen) i site' za(ay  בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 הרג ידי ועל תקינים דם תאי לייצר העצם למח סיוע ידי על פועל זה. דה-מתילציה סוכני הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 מח שבהם מצבים של קבוצה( מיאלודיספלסטית בתסמונת לטיפול משמשAzazitidine . העצם במח תקינים לא תאים
Azacitidine) בריאים דם תאי מספיק מייצר ואינו מעוותים דם תאי מייצר העצם

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 רפואי במשרד אחות או רופא ידי על) לווריד( ורידי תוך או) לעור מתחת( עורית תת ולהזריק מים עם לערבוב כאבקה מגיע.
 עוד כל שבועות4  כל זה טיפול על לחזור ניתן. ימים7  למשך ביום פעם כלל בדרך מוזרק זה. חולים בבית חוץ במחלקה או

Azacitidine לפחות מחזורים ארבעה למשך כלל בדרך להינתן צריך הטיפול. ממליץ הרופא

 לוואי תופעות חווית לא ואם השתפר לא מצבך אם מחזורים שני לאחר האזיציטידין מינון את להגדיל עשוי שלך הרופא
 תופעות חווה אתה אם שלך המינון את להפחית או הטיפול את לדחות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. התרופה של חמורות
.באזציטאדין הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר הקפד. מסוימות לוואי

.אזציטאדין של מנה כל שתקבל לפני והקאות בחילות למניעת תרופות לך ייתן שלך הרופא

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

-azacitidine,ב השימוש לפני

.אחרת תרופה כל או) רסקטיזול, אוסמיטרול( מניטול, לאזאציטידין אלרגי אתה אם שלך ולרוקח לרופא ספר

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. לקחת מתכוון
.לוואי תופעות
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.אזציטידין לקחת לא לך לומר עשוי שלך הרופא. בכבד גידול לך יש אם שלך לרופא ספר

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

 שלך הזוג בן או אתה. לעולם ילד להביא מתכנן אתה אם או, להריון להיכנס מתכוון או בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 או בעצמך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש עליך. באזציטידין משתמש שאתה בזמן להריון להיכנס אמורים לא
 זוגך בן או אתה אם. עבורך שיעבדו הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח. באזיצידין הטיפול במהלך זוגך בבן

.לעובר להזיק עלולAzazitidine . שלך לרופא התקשר, באזיצידין השימוש בזמן להריון נכנסים

.באזיצידין משתמש שאתה בזמן תניק אל

.באזציטידין משתמש 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

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.אזיציטידין של מנה לקבלת תור לקיים יכול אינך אם מיד שלך לרופא התקשר

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

עצירות

בלשון או בפה פצעים

טחְֹורִים

רגישות או בטן כאבי

צרַבֶתֶ

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ

חּולׁשהָ

יתר עייפות

ישן להישאר או להירדם קושי

דּכִָאֹון
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חרֲדָהָ

מפרקים או שרירים, גב כאבי

שרירים התכווצות

מיְֹוזעָ

לילה זיעת

שתן מתן בעת כאב או שתן במתן קושי

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים של נפיחות

יבש עור

התרופה הוזרק בו במקום העור בצבע שינוי או גוש, גירוד, נפיחות, חבורות, כאב, אדמומיות

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

נשימה קוצר

מהירות לב פעימות

בחזה כאב

להְׁשִתְעַלֵ

חריגים דימום או חבורות

מהאף דימומים

מדממים חניכיים

העור על קטנות סגולות או אדומות נקודות

זיהום של אחרים סימנים או צמרמורות, חום, גרון כאב

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

Azazitidine זו בתרופה השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

.שלך הטיפול את מקבל אתה שבו החולים בבית או הרפואי במשרד תישמר זו תרופה

יתר מנת/חירום במקרה

/a607068.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov3/4



MedlinePlus תרופות על מידע: אזיציטידין הזרקת14/4/2215:55,

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
ׁשלִׁשּול

בחילה

הקֲָאָה

?אחר מידע לדעת צריך

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

 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

®וידזה

שלהם השמות

לדאקמיצין

09/01/2010-  לאחרונה נבדק

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

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

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד

/a607068.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov4/4

https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
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