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בזיליקסימאב הזרקת
''mab) i lix' si(ba  בתור מבוטא

:חשובה אזהרה

 מושתלים בחולים בטיפול המנוסה רופא בפיקוח במרפאה או חולים בבית רק להינתן צריכהBasiliximab  הזרקת
.החיסון מערכת פעילות את המפחיתות תרופות ורישום

?זו תרופה נרשמה האם היי

 ידי על המושתל האיבר של התקפה( מיידית השתלה דחיית למנוע כדי אחרות תרופות עם משמשתBasiliximab  הזרקת
 היאBasiliximab  הזרקת. כליה השתלת שמקבלים אנשים אצל) האיבר את שמקבל האדם של החיסונית המערכת
 הגוף של החיסון מערכת של הפעילות הפחתת ידי על פועל זה. חיסוניות מדכאות תרופות הנקראות תרופות של בקבוצה

.המושתל האיבר את יתקוף לא שהוא כך

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 במתקן או חולים בבית אחות או רופא ידי על) לווריד( לווריד ולהזריק מים עם לערבוב כאבקה מגיעהBasiliximab  הזרקת
 ניתנת השנייה והמנה, ההשתלה ניתוח לפני שעתיים כלל בדרך ניתנת הראשונה המנה. מנות-2 כ כלל בדרך ניתן זה. רפואי
.ההשתלה ניתוח לאחר ימים4  לרוב

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,בזיליקסימאב הזרקת קבלת לפני
 בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כלBasiliximab,  לזריקת אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.Basiliximabהמרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש.

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד 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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TITLE - BASILIXIMAB / SIMULECT MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN HEBREW

Source : U.S. National Library of Medicine

www.911globalmeds.com/buy-basiliximab-simulect-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612013.html
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.כלשהו רפואי ממצב סבלת או לך יש ואם בעבר בזיליקסימאב בזריקת טופלת פעם אי אם שלך לרופא ספר

. בזיליקסימאב הזרקת קבלת בזמן להריון להיכנס אסור. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
4  ובמשך הטיפול במהלך, הטיפול תחילת לפני להשתמש תוכל בהן הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח

.הטיפול לאחר חודשים

.מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

.שלך הרופא עם לדבר מבלי חיסונים לך אין

?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 עלולהBasiliximab  הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

עצירות

בטן כאב

צרַבֶתֶ

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים של נפיחות

נזלת

ראֹׁש ּכאְבֵ

בו לשלוט יכול שאינך בגוף חלק של רעד

ישן להישאר או להירדם קושי

הזריקה את קיבלת בו במקום כאב

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

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

התִעטַׁשְּות

להְׁשִתְעַלֵ

צפצופים

בליעה או נשימה קשיי
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מהירות לב פעימות

שרירים כאבי

עייפות

עילפון או סחרחורת, סחרחורת

הגוף בכל ונפיחות במשקל עלייה

זיהום של אחרים סימנים או צמרמורות, חום, גרון כאב

כואב או קשה שתן מתן

שתן במתן ירידה

 נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. סרטן או זיהום לפתח הסיכון את להגביר עלולהBasiliximab  הזרקת
.זו תרופה

 נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהBasiliximab  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

?אחר מידע לדעת צריך

.בזיליקסימאב הזרקת לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח 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

®סימולקט

15/06/2012-  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

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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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

