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בורטזומיב
mib) tez'oh(bor  בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 משמשBortezomib . סרטניים תאים הרג ידי על עובד זה. אנטי-ניאופלסטיים סוכנים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
) החיסון מערכת בתאי שמתחיל במהירות שצומח סרטן( המעטפת תאי של לימפומה עם באנשים לטיפול גם

. Bortezomibהעצם מח של סרטן של סוג( נפוצה מיאלומה עם באנשים לטיפול משמש (Bortezomib

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 התרופות, לך שיש במצב תלוי יהיה שלך המינון של הזמנים לוח. במרפאה או רפואי במשרד אחות או רופא ידי על ניתן.
 עורית תת או לווריד להזרקה) נוזל( כתמיסה מגיעBortezomib . לטיפול מגיב שלך הגוף כמה ועד, משתמש שאתה האחרות

Bortezomib) לעור מתחת(

 או מה לזמן הטיפול את להפסיק עשוי שלך הרופא. הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר הקפד
.התרופה של לוואי תופעות חווה אתה אם בורטזומיב של המינון את להפחית

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,בבורטזומיב השימוש לפני
 אחד כל או בורון, אחרת תרופה כל, מניטול, לברטזומיב אלרגי אתה אם שלך הבריאות שירותי ולספק לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה עבור שלך הבריאות שירותי ספק את שאל. בבורטזומיב מהמרכיבים

. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה תוספי או ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 מסוימים פטרייתיים אנטי חומרים-PrevPac); ב(clarithromycin ,Biaxin : הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד
 דם בלחץ או בסוכרת לטיפול תרופותydelig); ז(idelalisib ); ניזורל( קטוקונאזול או) ספורנוקס( איטראקונאזול כגון
נרכש חיסוני כשל או(HIV)  אנושי חיסוני כשל בנגיף לטיפול מסוימות תרופות; גבוה
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 )Invirase( saquinavir; או), )nelfinavir )Viracept(, ritonavir )Norvir, קריקסיבן( אינדינאביר כגון) איידס( תסמונת
 אוphenobarbital )Luminal, Solfoton( ,(Carbatrol, Tegretol)  קרבמזפין כגון בהתקפים לטיפול מסוימות תרופות
 או); )rifabutin )Mycobutin; בפמרה(nefazodone; ribociclib ,Kisqali, Kisqali (Dilantin, Phenytek);  פניטואין

rifampin ,Rifadin, Rifamate, Rimactane)התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). אחרים 
 עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך

.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, בורטזומיב

.ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

 פעם אי לך היה או לך יש ואם לב במחלת פעם אי סבל או סבל משפחתך מבני מישהו או אתה אם שלך לרופא ספר
); בדם שומנים( גבוה כולסטרול; התִעלַפְּות; סוכרת); המין באיברי פצעים או חוגרת שלבקת, קור כוויות( בהרפס זיהום
 או) הידיים או הרגליים בכפות צריבה תחושת או עקצוץ, כאב, קהות( היקפית נוירופתיה; גבוה או נמוך דם לחץ

 או מעשן אתה אם שלך לרופא גם ספר. כבד או כליות מחלת או; בגופך בחלק רפלקסים או תחושה אובדן או חולשה
.אלכוהול של גדולות כמויות שותה

 מניעה באמצעי השתמש. לעובר להזיק עלולBortezomib . להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
 שעלולה זוג בת עם זכר אתה אם. הסופית המנה לאחר חודשים7  ולפחות בבורטזומיב הטיפול במהלך הריון למנוע כדי

 האחרונה המנה לאחר חודשים4  ולפחות בבורטזומיב הטיפול במהלך מניעה באמצעי להשתמש הקפד, להריון להיכנס
 להריון נכנסים זוגך בן או אתה אם. עבורך שיעבדו מניעה אמצעי סוגי לגבי שאלות לך יש אם שלך הרופא את שאל. שלך
.מיד לרופא התקשר, שלך האחרונה המנה לאחר חודשים7  במשך או בבורטזומיב השימוש בזמן

.הסופית המנה לאחר חודשיים ובמשך בבורטזומיב הטיפול במהלך להניק אין

.בורטזומיב משתמש שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

. ראייה טשטוש או להתעלפות לגרום או, סחרחורת או סחרחורת, לנמנום לך לגרום עלול שבורטזומיב לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד שתדע עד מסוכנים כלים או מכונות להפעיל או במכונית לנהוג אין

 שכיח זה. משכיבה מדי מהר קם אתה כאשר והתעלפות סחרחורת, לסחרחורת לגרום עלול שבורטזומיב לדעת עליך
 מבעיה להימנע כדי. דם לחץ המורידות תרופות הנוטלים ואנשים מיובשים אנשים, בעבר שהתעלפו אנשים אצל יותר
.קימה לפני דקות מספר למשך הרצפה על הרגליים את הנח, באיטיות מהמיטה קום, זו

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.זו בתרופה השימוש בזמן אשכוליות מיץ ושתיית אשכוליות אכילת על שלך הרופא עם שוחח

.משלשול סובלים או מקיאים אתם אם במיוחד, בבורטזומיב הטיפול במהלך יום כל נוזלים הרבה שתו

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.מיד שלך לרופא התקשר, בורטזומיב של מנה לקבלת פגישה החמצת אם

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 אלה או, האלה מהתסמינים אחד כל אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Bortezomib חולף לא או חמור, מיוחדים זהירות אמצעי שבסעיף
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כללית חולשה

עייפות

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

עצירות

תיאבון אובדן

בטן כאב

ראֹׁש ּכאְבֵ

ההזרקה באתר קשיות או דימום, חבורות, אדמומיות, כאב

ישן להישאר או להירדם קושי

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

, בזרועות, בידיים עקצוץ או תחושה חוסר, צריבה, כאב או, המישוש בחוש שינויים, ברגליים או בזרועות חולשה
ברגליים או ברגליים

שרירים חולשת או, שורף או כואב מתמיד כאב, דקירה או יריות פתאומי כאב

עייפות או בלבול, חיוור עור, סחרחורת, ראש כאב, מהיר דופק, נשימה קוצר

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים בכפות נפיחות

גירוד, פריחה, כוורות

הידיים או העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות או, נשימה או בבליעה קושי, צרידות

זיהום של אחרים סימנים או שיעול, צמרמורות, גרון כאב, חום

חריגים דימום או חבורות

קפה שארית כמו שנראה הקאה חומר או מדממות הקאות, בצואה אדום דם, וזפתית שחורה צואה

 או בראייה שינויים), מהגוף חלק להזיז יכולת אובדן( שיתוק, בלבול, דיבור להבין או לדבר יכולת חוסר או מעורפל דיבור
הכרה או זיכרון, קואורדינציה, משקל שיווי, ראייה אובדן

שרירים התכווצויות או בחילות, סחרחורת, מטושטשת ראייה, התעלפות

נשימה קוצר או, ברגליים או בקרסוליים נפיחות, מהיר דופק, בחזה כאב או לחץ

נשימה קשיי או צפצופים, נשימה קוצר, שיעול

בראייה שינויים או אובדן או עייפות, התקפים, בלבול, ראש כאבי

התקפים, ישנוניות, בלבול, חבורות, נשימה קוצר, סחרחורת, עייפות, חום, לעור מתחת מדויק בגודל סגולות נקודות

ברגליים נפיחות או בשתן דם, שתן במתן ירידה,

 או מגרדות עור שלפוחיות עם אזור באותו פריחה ואחריו עקצוץ או גירוד, כאב, בחילה, צמרמורות, ראש כאב, חום
כואבות
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, הבטן של העליון הימני בחלק כאב, תיאבון אובדן, אנרגיה חוסר, חריגות חבורות או דימום, קיצונית עייפות, בחילות
שפעת דמויי תסמינים או, העיניים או העור של הצהבה

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

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

Bortezomib במרפאה או הרפואי במשרד יאוחסן.

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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

התִעלַפְּות

סחְרַחֹורתֶ

מטושטשת ראייה

חריגים דימום או חבורות

?אחר מידע לדעת צריך

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

®ולקייד

15/11/2019-  אחרון עדכון

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

/a607007.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov4/5

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


,14/4/2216:10MedlinePlusשל תרופות על מידעBortezomib: 

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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