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בנדמוסטין הזרקת
teen)' מוס דה''בן( בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 הזרקת). הלבנים הדם תאי של סרטן של סוג(CLL;  כרונית לימפוציטית בלוקמיה לטיפול משמשת בנדמוסטין הזרקת
 לבנים דם תאי של בסוג שמתחיל סרטן(NHL:  קינס'הודג שאינה לימפומה של בסוג לטיפול גם משמשת בנדמוסטין
. אחרת בתרופה טיפול לאחר או במהלך להחמיר המשיכה אך, לאט שמתפשטת) בזיהום כלל בדרך הנלחמים
 והגבלת קיימים סרטניים תאים הרג ידי על פועל זה. אלקילציה סוכני הנקראות תרופות של בקבוצה הוא בנדמוסטין

.חדשים סרטניים תאים צמיחת

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 תוך עירוי תוך או דקות10  במשך) לווריד( לווריד והזרקה נוזל עם לערבוב כאבקה או) נוזל( כתמיסה מגיע בנדמוסטין
 משתמשים כאשר. חולים בית של חוץ במרפאת או רפואי במשרד אחות או רופא ידי על דקות60  או30  במשך ורידי

 כאשר ימים26  מכן ולאחר, יומיים למשך ביום פעם כלל בדרך מוזרקת היא-CLL, ב לטיפול בנדמוסטין בהזרקת
 כאשר. מחזורים6  למשך ימים28  כל המחזור על לחזור וניתן, מחזור נקראת זו טיפול תקופת. ניתנת אינה התרופה

 ימים19  מכן ולאחר, יומיים למשך ביום פעם כלל בדרך מוזרקת היא-NHL, ב לטיפול בנדמוסטין בהזרקת משתמשים
.מחזורים8  עד יום21  כל זה טיפול מחזור על לחזור ניתן. ניתנת אינה התרופה כאשר

. מסוימות לוואי תופעות חווה אתה אם שלך המינון את ולהתאים הטיפול את לדחות יצטרך שלך שהרופא ייתכן
 לרופא לספר הקפד. מסוימות לוואי בתופעות לטפל או למנוע כדי אחרות תרופות לך לתת גם עשוי שלך הרופא
.בנדמוסטין בהזרקת הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,בנדמוסטין זריקת קבלת לפני
 בהזרקת מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לבנדמוסטין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. הבנדמוסטין
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 לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
(Luvox,  פלובוקסאמין), ציפרו( ציפרלקס: הבאים מהדברים אחד כל את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או

 לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). פרילוסק( ואומפרזול
 על שלך לרופא לספר הקפד אז , בנדמוסטין עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות

.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטל שאתה התרופות כל

 לגרום שעלול ויראלי זיהום(CMV;  ציטומגלווירוס זיהום פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
( שחפת), בכבד מתמשך זיהום(B ;HBV  הפטיטיס בנגיף זיהום), חלשה חיסונית מערכת עם בחולים לתסמינים

; חוגרת שלבקת( זוסטר הרפס), הגוף של אחרים בחלקים ולפעמים הריאות על המשפיעה חמור זיהום; שחפת
.כבד או כליות מחלת או), בעבר רוח אבעבועות שעברו אנשים אצל להופיע שיכולה פריחה

 בת או אתה. לעולם ילד להביא מתכנן אתה אם או, להריון להיכנס מתכוון או בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 כדי מניעה באמצעי להשתמש עליך. בנדמוסטין זריקת מקבל שאתה בזמן להריון להיכנס אמורים לא שלך הזוג

 עם שוחח. מכן לאחר חודשים3  ובמשך בנדמוסטין בהזרקת הטיפול במהלך זוגך בבן או בעצמך הריון למנוע
 זריקת קבלת בזמן להריון נכנסים זוגך בן או אתה אם. עבורך שיעבדו הריון למניעת שיטות על שלך הרופא

.לעובר להזיק עלולה בנדמוסטין הזרקת. שלך לרופא התקשר, בנדמוסטין

.בנדמוסטין עם הטיפול במהלך להניק אסור. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

 עד מכונות תפעיל או במכונית תנהג אל. לעייפות לך לגרום עלולה בנדמוסטין שהזרקת לדעת צריך אתה
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה

.זו תרופה של היעילות את להפחית עשוי עישון. טבק במוצרי משתמש אתה אם שלך לרופא ספר

?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

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

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

צרַבֶתֶ

עצירות

נפיחות או בטן כאבי

בפה לבנים כתמים או פצעים
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יבש פה

אוכל לטעום קושי או בפה רע טעם

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

ראֹׁש ּכאְבֵ

חרֲדָהָ

דּכִָאֹון

ישן להישאר או להירדם קושי

רגליים או זרועות, מפרקים, עצם, גב כאבי

יבש עור

מיְֹוזעָ

לילה זיעת

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

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

קילוף או שלפוחיות מעורר עור

בליעה או נשימה קשיי

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הזרועות, הלשון, השפתיים, הפנים, העיניים של נפיחות

נשימה קוצר

בחזה כאב

מהירות לב פעימות

מוגזמת חולשה או עייפות

חיוור עור

זיהום של אחרים סימנים או שיעול, צמרמורות, חום

 רגישות; בהירה צואה או כהה שתן, העיניים או העור של הצהבה; חריגים חבורות או דימום; הקֲָאָה; בחילה
הבטן של העליון הימני בצד

, הטיפול לאחר להסתיים עשויה זו פוריות אי. מסוימים גברים אצל פוריות לאי לגרום עלולה בנדמוסטין הזרקת
.זו תרופה בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. קבועה להיות עשויה או, שנים מספר להימשך עשויה
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 לדעת כדי מידע מספיק אין. בנדמוסטין בהזרקת השתמשו שהם בזמן סרטן של אחרים סוגים פיתחו מהאנשים חלק
.זו תרופה בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. אלו סרטן להתפתחות גרמה בנדמוסטין הזרקת אם

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

 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
דופק או סדיר לא, מהיר דופק

?אחר מידע לדעת צריך

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.בנדמוסטין להזרקת שלך הגוף תגובת

 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

רנד שמות

®בלרפאזו

®בנדקה

®טראנדה

15/09/2019-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד
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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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