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בלומיצין
my'sin)-(blee''oh כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 יותר גבוהה בשכיחות להופיע עלולות חמורות ריאות בעיות. חיים מסכנות או חמורות ריאות לבעיות לגרום עלול.
 ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר. זו תרופה של יותר גבוהים מינונים המקבלים ובאלה מבוגרים בחולים
 או חום, צפצופים, נשימה קוצר, נשימה קשיי: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. ריאות

Bleomycin צמרמורת

 להתרחש עלולה זו תגובה. חמורה אלרגית תגובה הייתה בלימפומות לטיפול בלומיצין זריקת שקיבלו מהאנשים לחלק
, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. בלומיצין של השנייה או הראשונה המנה מתן לאחר שעות מספר או מיד

.בלבול או קיבה קלקול, מטושטשת ראייה, סחרחורת, עילפון, צמרמורות, חום, נשימה קשיי: מיד לרופא התקשר

 התרופה את מקבל שאתה בזמן בקפידה אחריך יעקוב שלך והרופא רפואי במתקן תרופה של מנה כל תקבל
.מכן ולאחר

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

?זו תרופה נרשמה האם היי

הלחי, השפה, הפה סרטן כולל( והצוואר הראש בסרטן לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב או לבד משמשת בלומיצין הזרקת

). הנרתיק של החיצוני החלק( הפות. וסרטן הרחם צוואר, האשכים, הפין וסרטן) והסינוסים השקדים, הגרון, החיך, הלשון,
Bleomycinבתאי שמתחיל סרטן( קין'הודג שאינה ובלימפומה) קין'הודג מחלת( קין'הודג בלימפומה לטיפול גם משמש 

) בריאות נאספים נוזלים שבו מצב( פלאורלי בתפליט לטיפול גם משמש הוא. אחרות תרופות עם בשילוב) החיסון מערכת
 או מאט זה. סרטן של בכימותרפיה רק המשמש אנטיביוטיקה של סוג הואBleomycin . סרטניים גידולים ידי על שנגרמים

.שלך בגוף סרטניים תאים של הצמיחה את עוצר

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד
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 אחות או רופא ידי על) לעור מתחת( עורי תת או), לשריר( שריר תוך), לווריד( לווריד ולהזרק נוזל עם לערבוב כאבקה מגיע.
 בבלומיצין משתמשים כאשר. בשבוע פעמיים או פעם כלל בדרך מוזרק זה. חולים בבית חוץ במחלקה או רפואי במשרד
 פלסטיק צינורית( חזה צינורית דרך החזה בחלל אותו ומניחים נוזל עם אותו מערבבים, פלאורליים בתפליטים לטיפול
Bleomycin) בעור חתך דרך החזה בחלל ששמים

זו בתרופה השימושים

 שלך הרופא עם שוחח). איידס( נרכש חיסוני כשל לתסמונת הקשורה קפוסי של בסרקומה לטיפול גם לעתים משמש.
Bleomycin למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים על

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,בלומיצין נטילת לפני
 רשימה שלך מהרוקח בקש. בלומיצין בהזרקת מהמרכיבים לאחד או לבלומיצין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של

 ייתכן. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
.לוואי תופעות לאיתור בזהירות אחריך לעקוב יצטרך שלך שהרופא

.ריאות או כליות ממחלת סבלת או לך יש אם לרופא ספר

 מקבלת שאת בזמן להריון להיכנס צריכה לא את. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.לעובר להזיק עלול בלומיצין. שלך לרופא התקשר, בלומיצין קבלת בזמן להריון נכנס אתה אם. בלומיצין הזרקת

.בלומיצין 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

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.האפשרי בהקדם לרופא התקשר, בלומיצין לקבלת תור החמצת אם

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Bleomycin
העור של עיבוי או רגישות, שלפוחיות, אדמומיות

כהה עור צבע

פריחה

שיער איבוד
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בלשון או בפה פצעים

הקֲָאָה

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

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

הגוף של אחד בצד הרגל או הזרוע, הפנים של פתאומיים חולשה או תחושה חוסר

הבנה או בדיבור בעיות או פתאומי בלבול

קואורדינציה או משקל שיווי אובדן. פתאומית סחרחורת

פתאומי חמור ראש כאב

בחזה כאב

שתן במתן ירידה

Bleomycin התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

 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

 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

¶®בלנוקסן

.זמינות להיות עשויות גנריות חלופות. בשוק עוד זמין אינו זה ממותג מוצר-¶

15/08/2011-  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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https://www.hhs.gov/
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