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Cabazitaxel הזרקת
el) tax' i baz(ka  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 דם תאי של סוג( הלבנים הדם תאי במספר חיים מסכנת או חמורה לירידה לגרום עלולהCabazitaxel  הזרקת
65  בן אתה אם שלך לרופא ספר. רציני זיהום שתפתח הסיכון את מגביר זה. שלך בדם) בזיהום להילחם כדי הדרושים
 מסוגל אינך ואם בהקרנות טופלת אם, חום עם יחד לבנים דם תאי של נמוך מספר לך היה או לך יש אם, ומעלה
 לפני שלך בדם הלבנים הדם תאי מספר את לבדוק כדי מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. דִיאטֵהָ. בריא לאכול

 או להפסיק או המינון את להפחית עשוי שלך הרופא, לבנים דם תאי של נמוך מספר לך יש אם. הטיפול ובמהלך
 הלבנים הדם תאי אם חיים מסכני סיבוכים במניעת לסייע כדי תרופה לרשום גם עשוי שלך הרופא. הטיפול את לדחות
.יורדים שלך

 שתי את מקבל אתה כאשר במיוחד, חיים מסכנות או חמורות אלרגיות לתגובות לגרום עלולהCabazitaxel  הזרקת
 דקות30  לפחות אלרגית תגובה למניעת תרופות לך ייתן שלך הרופאcabazitaxel.  הזרקת של הראשונות העירויות

 מטופל להיות יכול אתה שבו רפואי במתקן שלך העירוי את לקבל צריך אתהcabazitaxel.  זריקת שתקבל לפני
 מרכיב(polysorbate 80  אוcabazitaxel  להזרקת אלרגי אתה אם שלך לרופא ספר. תגובה לך יש אם במהירות
 אליהם אלרגי שאתה תרופה או מזון אם בטוח אינך אם שלך הרופא את שאל). והתרופות מהמזונות בחלק שנמצא
 דקות מספר תוך להתחיל עשויה היאcabazitaxel,  להזרקת אלרגית תגובה חווה אתה אםpolysorbate. 80  מכילים
 עילפון, סחרחורת, גירוד, בעור אדמומיות, פריחה : הבאים בתסמינים להיתקל עלול ואתה, שלך העירוי תחילת לאחר

.הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד לאחות או לרופא ספר. הגרון הידוק או

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות בדיקות על יורה שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.קבזיטקסל להזרקת שלך הגוף

cabazitaxel. הזרקת נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי
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 טופל שכבר) גברי רבייה איבר של סרטן( הערמונית בסרטן לטיפול פרדניזון עם יחד משמשתCabazitaxel  הזרקת
 האטה ידי על עובד זה. מיקרוטובולה מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה היאCabazitaxel  הזרקת. אחרות בתרופות

.סרטניים תאים צמיחת של עצירה או

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 בדרך ניתן זה. רפואי במתקן אחות או רופא ידי על שעה במשך) לווריד( לווריד שניתן כנוזל מגיעהCabazitaxel  הזרקת
.שבועות-3 ב פעם כלל

 כפי בדיוק פרדניזון שתיקח חשובcabazitaxel.  הזרקת עם שלך הטיפול במהלך יום כל פרדניזון ליטול תצטרך
.שנקבע כפי פרדניזון נטלת לא או מנות החמצת אם שלך לרופא ספר. שלך הרופא ידי על שנקבע

 לוואי תופעות חווה אתה אם שלך המינון את להפחית או הטיפול את לדחות או להפסיק יצטרך שלך שהרופא ייתכן
.הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר הקפד. מסוימות חמורות

.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

cabazitaxel, הזרקת קבלת לפני
 מהמרכיבים אחד לכל או80  לפוליסורבט, אחרת תרופה לכל, קבזיטקסל להזרקת אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. קבזיטקסל בהזרקת האחרים

 הקפד. לקחת מתכוון או לוקח אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
כגון פטרייתיות אנטי תרופות); קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר

,ketoconazole )Nizoral(, itraconazole )Sporanox( ו ;voriconazole )Vfend(-או אספירין; דם טסיות נגד תרופות 
(Aleve, Naprosyn);  ונפרוקסן) מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDs)  אחרות סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות

 כגון(HIV)  אנושי חיסוני כשל לנגיף מסוימות תרופות(Biaxin);  קלריתרמיצין
atazanavir )Reyataz(, indinavir )Crixivan(, nelfinavir )Viracept(, ritonavir ,Norvir)ב (Kaletra-ו

;saquinavir )Invirase(-קרבמזפין כגון להתקפים מסוימות תרופות )דילנטין( פניטואין), טגרטול, אקווטרו, קרבטרול (
, בריפאמטnefazodone; rifabutin )Mycobutin(, rifapentine )Priftin(; rifampin ,Rimactin) ; ופנוברביטל
(Ketek). וטליתרמיצין; בסטרואידים תרופתי טיפול); בריפאטר

 תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן
 התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכןcabazitaxel,  הזרקת עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות רבות

.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם

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

cabazitaxel. זריקת לקבל לא לך לומר עשוי שלך הרופא. כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

).אדומים דם תאי של מהרגיל נמוך מספר( אנמיה או כליות במחלת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
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 על בה משתמשים אם. הערמונית סרטן עם גברים אצל כלל בדרך משמשתcabazitaxel  הזרקת כי לדעת צריך אתה
 מניקות או להריון להיכנס עלולות או שנמצאות נשים. לעובר נזק לגרום עלולהcabazitaxel  הזרקת, בהריון נשים ידי
. שלך לרופא התקשר, בהריון שאתה בזמןcabazitaxel  זריקת מקבל אתה אם. קבזיטקסל זריקת לקבל צריכות אינן
cabazitaxel. הזרקת עם שלך הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש צריך אתה

.קבזיטקסל זריקת מקבל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ ושתיית אשכוליות אכילת על שלך הרופא עם שוחח

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

צרַבֶתֶ

מזון לטעום ביכולת שינוי

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

הפה פנים של נפיחות

ראֹׁש ּכאְבֵ

גב או מפרקים כאבי

ברגליים או ברגליים, בזרועות, בידיים עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

שיער איבוד

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

בחילה

ׁשלִׁשּול

הקֲָאָה

בטן כאב

עצירות

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

שתן במתן ירידה

בשתן דם

בצואה דם

הצואה בצבע שינויים

התייבשות של אחרים וסימנים יבש עור, בהזעה ירידה, כהה שתן, בפה יובש
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סדירות לא לב פעימות

נשימה קוצר

חיוור עור

חולשה או עייפות

חריגים דימום או חבורות

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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

זיהום של אחרים סימנים או שתן במתן צריבה, שרירים כאבי, צמרמורות, חום, שיעול, גרון כאב

חריגים דימום או חבורות

חיוור עור

נשימה קוצר

מוגזמת חולשה או עייפות

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

?אחר מידע לדעת צריך

cabazitaxel. 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

Jevtana®
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15/09/2015-  לאחרונה מתוקן

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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