
a612031.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov/: זה דף של האתר כתובת

קרפילזומיב הזרקת
mib)- filz'oh(kar כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 ודקסמתזון(Revlimid)  לנלידומיד או, ודקסמתזון דראטוממאב, דקסמתזון עם ובשילוב לבד משמשת קרפילזומיב הזרקת
 של בקבוצה הואCarfilzomib . אחרות בתרופות טופלו שכבר) העצם מח סרטן של סוג( נפוצה מיאלומה עם באנשים לטיפול
.שלך בגוף סרטניים תאים צמיחת   של האטה או עצירה ידי על עובד זה. פרוטאזום מעכבי הנקראות תרופות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

2  להינתן יכול זה. דקות30  או10  של תקופה פני על כלל בדרך במרפאה או רפואי במשרד אחות או רופא ידי על ניתן.
3  למשך בשבוע פעם להינתן יכול שהוא או מנוחה ימי12  מכן ולאחר שבועות3  במשך שבוע בכל ברציפות ימים

 מגיעCarfilzomib . לתרופה שלך הגוף של התגובה במידת תלוי יהיה הטיפול משך. מנוחה ימי13  מכן ולאחר שבועות
Carfilzomib) לווריד( לווריד להזרקה נוזל עם לערבוב כאבקה

 תקבל. התרופה של מנה קבלת לאחר שעות24  עד חיים מסכנות או חמורות לתגובות לגרום עלולה קרפילזומיב הזרקת
 אחד חווה אתה אם מיד לרופא ספר. קרפילזומיב של מנה כל שתקבל לפני תגובה במניעת לסייע כדי מסוימות תרופות

 הידוק או נפיחות, הפנים של נפיחות או סומק, שרירים או פרקים כאבי, צמרמורות, חום: הטיפול לאחר הללו מהתסמינים
.בחזה כאב או לחץ או, עילפון או סחרחורת, נשימה קוצר, חולשה, הקאות, הגרון של

 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 הקרפילזומיב מינון את להפחית

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,קרפילזומיב הזרקת קבלת לפני
. קרפילזומיב בהזרקת מהמרכיבים לאחד או אחרת תרופה לכל, לקרפילזומיב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש
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 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
, מדבקות, הריון למניעת גלולות( הורמונליים מניעה אמצעי: הבאים מהדברים אחד כל לציין הקפידו. לקחת מתכוון
 לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן(Rayos).  פרדניזון או) וזריקות שתלים, טבעות
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך

 דם לחץ; אחרות לב בעיות או סדיר לא דופק, לב התקף, לב ספיקת באי פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
 כבד מחלת לך יש אם שלך לרופא גם ספר). המין באיברי פצעים או חוגרת שלבקת, קור כוויות( בהרפס זיהום או; גבוה
.בדיאליזה שאתה או כליות או

 הזוג בן או אתה. לעולם ילד להביא מתכנן אתה אם או, להריון להיכנס מתכוון או בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 תחילת לפני הריון בדיקת לבצע עליך, נקבה את אם. קרפילזומיב מקבל שאתה בזמן להריון להיכנס אמורים לא שלך

 לאחר חודשים6  ובמשך-carfilzomib ב הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש ועלייך הטיפול
ב הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש צריכים זוגך ובן אתה, גבר אתה אם. הסופית המנה

carfilzomib-זו תרופה קבלת בזמן להריון נכנסים זוגך בן או אתה אם. הסופית המנה לאחר חודשים3  ובמשך ,
.לעובר להזיק עלול קרפילזומיב. שלך לרופא התקשר

 לאחר שבועיים ובמשך קרפילזומיב הזרקת מקבל שאתה בזמן להניק אין. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.שלך האחרונה המנה

 תפעיל או תנהג אל. להתעלפות לגרום או, סחרחורת או סחרחורת, לנמנום לך לגרום עלול קרפילזומיב כי לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.משלשול סובלים או מקיאים אתם אם במיוחד-carfilzomib, ב הטיפול במהלך יום וכל לפני נוזלים הרבה שתו

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

עייפות

ראֹׁש ּכאְבֵ

חּולׁשהָ

ׁשלִׁשּול

עצירות

שרירים התכווצות

ברגליים או בזרועות כאב

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:שלך לרופא התקשר, מיוחדים זהירות ואמצעי כיצד בסעיפים המפורטים

להְׁשִתְעַלֵ

התייבשות של אחרים וסימנים יבש עור, בהזעה ירידה, כהה שתן, בפה יובש

שמיעה בעיות

הרגליים של הרגליים בכפות נפיחות
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אחת ברגל אדמומיות או רגישות, כאב

נשימה קשיי או נשימה קוצר

בחזה כאב

ברגליים או בידיים עקצוץ או תחושה חוסר, צריבה, כאב

בחילה

קיצונית עייפות

חריגות חבורות או דימום

אנרגיה חוסר

תיאבון אובדן

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

העיניים או העור של הצהבה

שפעת דמויי תסמינים

וזפתית שחורה או מדממת צואה

התחתונות הרגליים על כלל בדרך, מדויק בגודל אדמדמים-סגולים כתמים של פריחה

בשתן דם

שתן במתן ירידה

התקפים

בראייה שינויים

ישן להישאר או להירדם קושי

 או בכוח ירידה, בראייה שינויים, בהליכה או בדיבור קושי, משקל שיווי אובדן או סחרחורת, זיכרון אובדן, בלבול
הגוף של אחד בצד חולשה

 קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה קרפילזומיב 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

צמְרַמֹורתֶ
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סחְרַחֹורתֶ

שתן במתן ירידה

?אחר מידע לדעת צריך

 בדיקות ויזמין קבוע באופן שלך הדם לחץ את יבדוק שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-carfilzomib.ל שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות

.קרפילזומיב 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

®קיפרוליס

15/10/2020-  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

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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