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Bevacizumab הזרקת
mab) yoo siz' va(be  כמו מבוטא

:הודעה

 תרופות( ביולוגיות תרופות הןbvzr bevacizumab- הזרקתawwb Bevacizumab, Bevacizumab- זריקת
 מאוד דומותbvzr bevacizumab- וזריקת ביו-דומהawwb bevacizumab- הזרקת). חיים מיצורים העשויות
 הזרקת מוצרי המונח, לכן. בגוףbevacizumab  הזרקת כמו אופן באותו ופועלותbevacizumab  להזרקת

bevacizumabזה בדיון אלו תרופות לייצוג ישמש.

?זו תרופה נרשמה האם היי

Bevacizumab הזרקת במוצרי שימוש נעשה

 לחלקים שהתפשט הטבעת פי או) הגס המעי( הגס המעי בסרטן לטיפול אחרות כימותרפיות תרופות עם בשילוב
;בגוף אחרים

 סמוכות לרקמות שהתפשט ריאות סרטן של מסוימים בסוגים לטיפול אחרות כימותרפיות תרופות עם בשילוב
;אחרות כימותרפיות בתרופות טיפול לאחר שחזרו או, בניתוח להסירם ניתן שלא, בגוף אחרים לחלקים או

;אחרות בתרופות טיפול לאחר חזר או השתפר שלא) במוח סרטני גידול של מסוים סוג( בגליובלסטומה לטיפול

 לחלקים שהתפשט) בכליה שמתחיל סרטן של סוג(RCC,  הכליה תאי בסרטן לטיפול אלפא אינטרפרון עם בשילוב
;בגוף אחרים

 שלא]) רחם[ הרחם בפתיחת שמתחיל סרטן( הרחם צוואר בסרטן לטיפול אחרות כימותרפיות תרופות עם בשילוב
;בגוף אחרים לחלקים התפשט או אחרות בתרופות טיפול לאחר חזר או השתפר

 שבהם הנשיים הרבייה איברי( השחלות סרטן של מסוימים בסוגים לטיפול אחרות כימותרפיות תרופות עם בשילוב
 שכבת( הצפק וסרטן), הרחם אל מהשחלות המשתחררות הביציות את המוביל הצינור( החצוצרה), ביציות נוצרות
ו; אחרות בתרופות טיפול לאחר חזר או השתפר שלא). הבטן את שמצפה הרקמה

 קיבלו שלא באנשים בניתוח להסירו ניתן לא או שהתפשט(HCC)  הכבד בסרטן לטיפולatezolizumab  עם בשילוב
.כימותרפיה בעבר
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 עצירת ידי על פועלים הם. אנטי-אנגיוגניות תרופות הנקראות תרופות של בקבוצה הםBevacizumab  הזרקת מוצרי
.גידולים של והתפשטות הצמיחה את להאט עשוי זה. לגידולים מזינים וחומרים חמצן שמביאים דם כלי היווצרות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 על ניתניםBevacizumab  הזרקת מוצרי. לווריד איטי למתן) נוזל( כתמיסה מגיעיםBevacizumab  הזרקת מוצרי
 אחת כלל בדרך ניתניםBevacizumab  הזרקת מוצרי. חולים בית או עירוי מרכז, רפואי במשרד אחות או רופא ידי

, משתמש שאתה האחרות התרופות, לך שיש במצב תלוי יהיה שלך המינון של הזמנים לוח. שבועות3  או לשבועיים
.לטיפול מגיב שלך הגוף כמה ועד

 יצפו אחות או רופאbevacizumab.  הזרקת מוצר של שלך הראשונה המנה את שתקבל עד דקות90    לקחת אמור זה
 המנה את מקבל אתה כאשר רציניות בעיות לך אין אםvacizumab. לב מגיב שלך הגוף כיצד לראות כדי מקרוב בך

 המנות כל את שתקבל עד דקות60  עד30  לך ייקח כלל בדרךbevacizumab,  הזרקת מוצר של שלך הראשונה
.התרופה של הנותרות

 מהתסמינים אחד חווה אתה אם. התרופה עירוי במהלך חמורות לתגובות לגרום עלוליםBevacizumab  הזרקת מוצרי
, סחרחורת, בחזה כאבים, ראש כאבי, הזעה, רעד, צמרמורות, נשימה קוצר או נשימה קשיי: מיד לרופא ספר, הבאים
 או לעכב או, שלך העירוי את להאט יצטרך שלך שהרופא ייתכן. כוורות או פריחה, גירוד, סומק, עילפון תחושת
.אחרות או אלו לוואי תופעות חווה אתה אם הטיפול את להפסיק

זו בתרופה השימושים

 מחלה(AMD;  לגיל הקשור רטוב מקולרי בניוון לטיפול גם לפעמים משמשת )Bevacizumab )Avastin הזרקת
 אחרים ביצוע או נהיגה, קריאה על להקשות ועשויה קדימה ישר לראות היכולת לאובדן הגורמת העין של מתמשכת
.במצבך לטיפול-bevacizumab ב בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח). יומיומיות פעילויות

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

bevacizumab, הזרקת מוצר קבלת לפני
 כלbvzr--awwb, bevacizumab ,bevacizumab, bevacizumab-ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

bevacizumab. הזרקת במוצרי מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 גם ספר). סונט( וסוניטיניב); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון) דם מדללי( קרישה נוגדי להזכיר הקפד. לקחת מתכוון
 וסוגים השד לסרטן המשמשת כימותרפיה של סוג( אנתרציקלין נטלת פעם אי אם או נוטל אתה אם שלך לרופא

) . אידמיצין( אידרוביצין או) אלנס( אפירוביצין, דוקסורוביצין), סרובידין( דאונורוביצין כגון) לוקמיה של מסוימים
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן

 אי לך היה או לך יש ואם; האגן או החזה של השמאלי בצד בקרינה בטיפול טופלת פעם אי אם שלך לרופא ספר
אחר דבר כל או, לב ספיקת אי, גבוה דם לחץ, סוכרת פעם
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, כן כמו). בגוף אחרים חלקים לבין הלב בין דם המעבירים צינורות( שלך הדם כלי או הלב על המשפיע מצב
.דם לאחרונה השתעלת אם שלך לרופא ספר

 אתה, זאת עם); להריון להיכנס קושי( בנשים פוריות לאי לגרום עלוליםbevacizumab  הזרקת שמוצרי לדעת עליך
 עליך. להריון להיכנס מתכננת או בהריון אתה אם שלך לרופא ספר. להריון להיכנס יכול לא שאתה להניח צריך לא

6  ולפחותbevacizumab  הזרקת מוצר עם שלך הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש
 לרופא התקשרbevacizumab,  הזרקת במוצר השימוש בזמן להריון נכנסת אם. שלך הסופית המנה לאחר חודשים

.הריון לאובדן הסיכון את ולהגביר לעובר להזיק עלולBevacizumab . שלך

6  ולפחותbevacizumab  הזרקת במוצר הטיפול במהלך להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.הסופית המנה לאחר חודשים

 בנשים פוריות לאי הסיכון על שלך הרופא עם שוחח. שחלות ספיקת לאי לגרום עלולה זו שתרופה לדעת עליך
bevacizumab. הזרקת בתכשיר בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחחbevacizumab.  ידי על הנגרמת

 אמור אתה אם. שיניים ניתוח כולל, ניתוח לעבור מתכנן אתה אם או ניתוח לאחרונה עברת אם שלך לרופא ספר
. הניתוח לפני ימים28  לפחותbevacizumab  הזרקת מוצר עם שלך הטיפול את יפסיק שלך הרופא, ניתוח לעבור
 שהאזור ועד ימים28  לפחות שחלפו עדbevacizumab  הזרקת תכשיר לקבל אין, לאחרונה ניתוח עברת אם

.לחלוטין החלים

?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

.האפשרי בהקדם לרופא התקשרbevacizumab,  הזרקת מוצר של מנה לקבלת תור החמצת אם

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלוליםBevacizumab  הזרקת מוצרי
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים
סחְרַחֹורתֶ

תיאבון אובדן

צרַבֶתֶ

מזון לטעום ביכולת שינוי

ׁשלִׁשּול

במשקל ירידה

בפה או העור על פצעים

בקול שינויים

בדמעות ירידה או עלייה

נזלת או סתום אף
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מפרקים או שרירים כאבי

שינה בעיות

, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא התקשר
 חבורות או דימום; קפה שאריות כמו שנראה חומר או דם של הקאה או שיעול; מהחניכיים דימום או מהאף דימום
; זפתות או אדומות שחורות יציאות; כהה חום או אדום, ורוד שתן; נרתיקי דימום או מוגברת מחזור זרימת; חריגים

חולשה או סחרחורת, ראש כאב או

בבליעה קושי

קשה או איטי דיבור

חּולׁשהָ

רגל או יד של תחושה חוסר או חולשה

בחזה כאב

העליון בגב או בבטן, בלסת, בצוואר, בזרועות כאב

צפצופים או נשימה קוצר

התקפים

קיצונית עייפות

ּבלִּבּול

ראייה אובדן או בראייה שינוי

זיהום של אחרים וסימנים צמרמורות, חום, גרון כאבי

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הבטן, העיניים, הפנים של נפיחות

במשקל מוסברת בלתי עלייה

מוקצף שתן

בלבד אחת ברגל נפיחות או אדמומיות, חום, רגישות, כאב

בעור קשקשים או גירוד, אדמומיות

חום או רעד, הקאות, בחילות, עצירות, בטן כאבי

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

 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
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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

 קבוע באופן שלך השתן את ויבדוק שלך הדם לחץ את יבדוק שלך הרופא. שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
bevacizumab. הזרקת מוצר עם שלך הטיפול במהלך

 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

)bevacizumab(®אווסטין

awwb()bevacizumab-®מבסי

bvzr()bevacizumab-®זירבב

15/02/2022-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

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

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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