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?זו תרופה נרשמה האם היי

 )Cabozantinib )Cabometyx, Cometriqמצבים במספר לטיפול משמש.

 )Cabozantinib )Cabometyxמשמש:
).הכליות בתאי שמתחיל סרטן של סוג(RCC;  כליה תאי של מתקדמת בקרצינומה לטיפול

-RCC.ב טיפול קיבלו שטרם בחולים מתקדם-RCC ב לטיפול )nivolumab )Opdivo עם בשילוב

(Nexafar). בסורפניב בעבר שטופלו באנשים) כבד סרטן של סוג(HCC;  כבדית בקרצינומה לטיפול

 או סמוכות לרקמות שהתפשט ומעלה12  מגיל וילדים במבוגרים התריס בלוטת סרטן של מסוים בסוג לטיפול
.רדיואקטיבי ביוד לטפל ניתן ולא קודם לטיפול הגיב ושלא בגוף אחרים לחלקים

 )Cabozantinib )Cometriqמשמש:
.בגוף אחרים לחלקים ושהתפשט שמחמיר התריס בלוטת סרטן של מסוים בסוג לטיפול

 לתאים שמאותת תקין לא חלבון של פעולתו חסימת ידי על פועל זה. קינאז מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
Cabozantinib סרטניים תאים התפשטות את לעצור או להאט עוזר זה. להתרבות סרטניים

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 קח. האכילה לאחר ושעתיים לפני אחת שעה לפחות, ריקה בטן על ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה.
 הלוואי ובתופעות לתרופות הגוף של התגובה במידת תלוי הטיפול משך. יום בכל שעה באותה בערך קבוזנטיניב

 חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. חווה שאתה
 יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק קבוזנטיניב קח. מבין שאינך

Cabozantinib כטבליה  מגיע )Cabometyx( וכמוסה )Cometriq(שלך הרופא שרשם ממה
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, ללעוס, לפצל אין. מים של) ל"מ240 , אונקיות(8  מלאה כוס עם בשלמותן והקפסולות הטבליות את לבלוע יש
.אותם לפתוח או למעוך

 חווה אתה אם הטיפול את זמנית או לצמיתות להפסיק או-cabozantinib ה מינון את להפחית עשוי שלך הרופא
cabozantinib. עם שלך הטיפול במהלך מרגיש אתה איך על שלך הרופא עם לדבר הקפד. חמורות לוואי תופעות

.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

,קבוזנטיניב נטילת לפני
אחד לכל או, אחרת תרופה לכל-)cabozantinib )Cabometyx, Cometriq, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאלcabozantinib.  כמוסות או בטבליות מהמרכיבים
.המרכיבים של

. לקחת מתכוון או לוקח אתה, תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
Triumeq),  ב-Epzicom, ב(abacavir ,Ziagen : הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד

adfovir )Hepsera(, atazanavir )Reyataz(, carbamazepine )Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril(, cidofovir, clarithromycin )Biaxin(, furosemide )Lasix(, itraconazole )Sporanox, Tolsura(, ketoconazole, lamivudine
,Epivir)ב ,Combivir-ב ,Symfi-באחרים ,(

nefazodone, nelfinavir )Viracept(, nevirapine )Viramune(, phenobarbital, phenytoin )Dilanty(, )Probalan(, rifabutin )Mycobutin(, rifampin )Rifadin, Rimactane(, rifapentine )Priftin(, ritonavir
,Norvir)ב

,saquinavir )Invirase(, telithromycin )Ketek(, tenofovir )Viread(, voriconazole )Vfend( ,(Kaletra-ו 
 עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). נטובן'ג, קומדין( וורפרין

 אזcabozantinib,  עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו

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

 או מדממת צואה או דם הקאות, דם שיעול כגון חמור או חריג מדימום לאחרונה סבלת אם שלך לרופא ספר
 של נמוכה רמה פעם אי לך הייתה או לך יש אם או, מרפא או פתוח פצע לך יש אם שלך לרופא גם ספר. שחורה

.כבד מחלת או גבוה דם לחץ, התריס בבלוטת בעיות, בדם סידן

ב טיפול שתתחיל לפני הריון בדיקת לעבור תצטרך. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר

.cabozantinib-הרופא עם שוחח. האחרונה המנה לאחר חודשים4  ובמשך הטיפול במהלך להריון להיכנס אסור 
, קבוזנטיניב נטילת בזמן להריון נכנסת אם. הטיפול במהלך להשתמש תוכל בהן הריון למניעת שיטות על שלך

.לעובר להזיק עלולCabozantinib . מיד לרופא התקשרי

 חודשים4  ובמשך הטיפול במהלך להניק לא לך לומר עשוי שלך הרופא. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.שלך האחרונה המנה לאחר

 הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. ונשים גברים אצל הפוריות את להפחית עשויה זו שתרופה לדעת צריך אתה
.קבוזנטיניב בנטילת
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 לקחת להפסיק לך יגיד כנראה שלך הרופא. קבוזנטיניב נוטל שאתה לרופא ספר, ניתוח עובר אתה אם
.שוב התרופה את לקחת להתחיל עליך מתי לך ויגיד, ההליך או הניתוח לפני יום21  לפחות קבוזנטיניב

 השיניים את לבדוק צריך שיניים רופא. שלך בלסת חמורות לבעיות לגרום עלול-cabozantinib ש לדעת עליך
 הפה את ולנקות שיניים לצחצח הקפד. הטיפול במהלך קבוע ובאופן קבוזנטיניב ליטול שתתחיל לפני שלך

 נוטל שאתה בזמן כלשהם שיניים טיפולי ביצוע לפני שלך הרופא עם שוחח. קבוזנטיניב נוטל שאתה בזמן כראוי
.שיניים ניתוח לפני ימים21  לפחות קבוזנטיניב לקחת להפסיק לך יגיד כנראה שלך הרופא. זו תרופה

 אחר יעקוב כנראה שלך הרופא-cabozantinib. ב הטיפול במהלך לעלות עשוי שלך הדם לחץ כי לדעת עליך
.הטיפול ובמהלך לפני שלך הדם לחץ

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

 אשכוליות או אשכוליות מיץ המכילים מזון תוספי או מזון כל או אשכוליות לאכול או אשכוליות מיץ לשתות אין
.זו תרופה נוטל שאתה בזמן

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

שלך הבאה המתוכננת המנה עד שעות-12 מ פחות חלפו אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח

 מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג,
.שהוחמצה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

עצירות

בחילה

הקֲָאָה

בבליעה קושי

מזון לטעום ביכולת שינוי

טחְֹורִים

בגרון או בפה כאבים או פצעים, נפיחות, אדמומיות

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

חרֲדָהָ

חולשה או עייפות

חיוור עור

יבש עור

העור של חלקי עיבוי
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ברגליים או בזרועות, במפרקים כאב

צרידות או בקול שינויים

שיער איבוד

אפור או יותר לבהיר שהופך שיער צבע

הפצעים ריפוי את האט

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

לחץ או לחץ, בחזה כאבים

דם קרישי או דם שיעול

קפה שאריות כמו שנראה או מדמם שהוא מקיא חומר

מהרגיל כבד וסת דימום

שחור או אדום שרפרף

מהאף דימום

ׁשלִׁשּול

כבדים או חריגים חבורות או דימום

כואב או רך קיבה אזור

הקרסוליים או הרגליים, הרגליים, הידיים, הידיים, העיניים סביב נפיחות

מוקצף שתן

שיעול או נשימה קוצר

נשימה בעיית

סדיר לא או דופק, מהיר דופק

פתאומי חמור ראש כאב

עילפון או סחרחורת

התקפים

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

בהליכה פתאומית בעיה

פתאומיות ראייה בעיות

ּבלִּבּול

ברור לדבר או לחשוב פתאומי קושי

קואורדינציה או משקל בשיווי פתאומי קושי

סחְרַחֹורתֶ

מהרגיל יותר להזיע
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בלסת כאב

ׁשנִִיַם ּכאְבֵ

השיניים התרופפות

כואבות או נפוחות חניכיים

פריחה

הרגליים בכפות או הידיים בכפות שלפוחיות או נפיחות, כאב, אדמומיות

הקאות או בחילות, חולשה, עילפון, סחרחורת, קיצונית עייפות

ימין בצד בטן כאבי, הקאות או בחילות, בקלות חבורות או דימום, קיצונית עייפות, העיניים או העור של הצהבה

בתיאבון ירידה, כהה שתן,

עוויתות או שרירים נוקשות

במשקל פתאומית עלייה

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

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

 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

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 ואלו שבועי גלולות משמר כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך

 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.

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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

זיכרון אובדן

ּבלִּבּול

במשקל ירידה

?אחר מידע לדעת צריך

 לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-cabozantinib.ל שלך הגוף תגובת את

 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

Cabometyx®

Coometriq®

15/12/2021-  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 
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