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צריטיניב
nib) ti ri'(se - כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

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

)NSCLC( קטנים לא תאים של ריאות סרטן של מסוים בסוג לטיפול  משמש Ceritinib

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 בערךceritinib  הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
 חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה
Ceritinib קח. ביום פעם אוכל עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה וטבליה כקפסולה מגיעceritinib  קח. מבין שאינך

.במינונים שלך הקבוע הזמנים בלוח המשך. נוספת מנה תיקח אל, סריטיניב נטילת לאחר מקיא אתה אם

 סריטיניב לקחת להפסיק לך לומר או, אחרות בתרופות בך לטפל, סריטיניב של המינון את להפחית עשוי שלך הרופא
 עלול שאתה הלוואי תופעות ובכל עבורך התרופה של היעילות במידת תלוי יהיה זה. הטיפול במהלך מסוימת לתקופה

-ceritinib.ב הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר הקפד. לחוות

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,סריטיניב נטילת לפני
 או בקפסולות מהמרכיבים אחד לכל או, אחרת תרופה לכל-ceritinib, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקשceritinib.  של טבליות

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 נוגדי: )amiodarone )Nexterone, Pacerone(; anagrelide )Agrylin; מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון
( מטופרולול), נורמודין( להבטלול), טנורמין( אטנולול כגון בטא חוסמי); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה

וסוטלול) אינדרל( פרופרנולול), קורגארד( נאדולולXL),  טופרול, לופרסור
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 רבות תרופות ,ceritinib זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא לספר הקפד לכן.
ו .)verpamil )Calan, Covera, Isoptin, Verelan-עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות

; tacrolimus )Astagraf, Prograf(; thioridazine; vardenafil )Levitra, Staxyn(; סירולימוס )רפאמון)Revatio(; (
בנואדקסטה( כינידין ,Mycobutin(; rifampin )Rifadin, Rimactane( rifabutin ;בריפאטר ;) סילדנפיל

-Duetact, Oseni(; procainamide; (ב, אקטוס)Orap(; pioglitazone )פניטואין;  פנוברביטל )פימוזיד); פניטק, דילנטין

)Pentam(; אונדנסטרון  )(פנטמידין); זופרן, זופלנץAvelox(; nefazodone; מתדון  )מוקסיפלוקסצין); מתאדוז, דולופין

; levofloxacin; קטוקונאזול(; itraconazole )Onmel, Sporanox, Tolsura(; קורברט

)Diflucan(; haloperidol )Haldol(; ibutilide )פלוקונאזול )Tambocor(; פלקאיניד 

)Lexapro(; fentanyl )Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys(; אסציטלופרם )Multaq(; דונפזיל  )אריספט ;(
( דיגוקסיןCardizem, Dilacor, Tiazac(; disopyramide )Norpace(; dofetilide )( diltiazem ;טיקוסין ;)דרונדרון
;  קלריתרמיצין ;)Catapres, Kapvay(ציקלוספורין;  קורטיקוסטרואידים) ;)Gengraf, Neoral, Sandimmune(לנוקסין
ו ;)Invirase( saquinavir כלורפרומזין; כלורוקין ;cilostazol ; ציפרלקס ;)Cipro(; citalopram )Celexa(קלונידין

-Kaletra(, ב)Crixivan(, nelfinavir )Viracept(, nevirapine )Viramune(, ritonavir )Norvir, אינדינאביר -Atripla(, ב

efavirenz )Sustiva, (כגון) איידס( נרכש חיסוני כשל תסמונת אוHIV( אנושי חיסוני כשל לנגיף מסוימות  תרופות

)Betapace, Sorine, Sotylize(; carbamazepine )Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril(; 

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

(QT  הארכת, סדיר לא דופק, לב ספיקת אי, בדם גבוה סוכר או סוכרת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
 או אשלגן של נמוכה רמה), פתאומי מוות או התקפים, הכרה אובדן, להתעלפות להוביל שעלול סדיר לא לב קצב

.כבד מחלת או), בלבלב דלקת( לבלב דלקת, בדם מגנזיום

. סריטיניב נוטלת שאת בזמן להריון להיכנס אסור. להריון להיכנס מתכננת או, בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש ועליך, הטיפול תחילת לפני הריון בדיקת לעבור תצטרך
 באמצעי להשתמש עליך, להריון להיכנס שעלולה זוג בת עם זכר אתה אם. הסופית המנה לאחר חודשים6  ולפחות
 על שלך הרופא עם שוחח. שלך האחרונה המנה לאחר חודשים3  ולפחות הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה
 להריון נכנסים זוגך בן או אתה אם. נולד שטרם לתינוק להזיק עלולCeritinib . עבורך שיעבדו הריון למניעת שיטות

.מיד לרופא התקשר-ceritinib, ב הטיפול במהלך

 המנה לאחר שבועיים ולפחותceritinib  לוקח שאתה בזמן להניק צריך לא אתה. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.שלך האחרונה

.סריטיניב נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 ספר. זו תרופה נוטל שאתה בזמן) שלך בדם הסוכר ברמת עלייה( היפרגליקמיה לחוות עלול שאתה לדעת צריך אתה
קיצוני רעב, תכופה שתן הטלת, קיצוני צמא: סריטיניב נוטל שאתה בזמן הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם מיד לרופא

.עייפות או פירות כמו מריח נשימה, ריכוז או חשיבה קשיי, ראש כאב, מטושטשת ראייה,

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ לשתות או אשכוליות לאכול אין

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 המנה על דלג, שלך הבאה מהמנה שעות12  בתוך זה אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה
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?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

בחילה

ׁשלִׁשּול

הקֲָאָה

עצירות

בטן כאב

צרַבֶתֶ

בבליעה קושי

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

עייפות

פריחה

עקִצּוץ

בראייה שינויים

רגליים או אחורית זרוע, עצם, שרירים כאבי

ראֹׁש ּכאְבֵ

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד לרופא התקשר, מיוחדים זהירות אמצעי בסעיף המפורטים

הבטן של הימני העליון בחלק כאבים

חריגים דימום או חבורות

כהה שתן

והעיניים העור של הצהבה

מופחת תיאבון

שפעת דמויי תסמינים

עקִצּוץ

נשימה קוצר

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

בחזה נוחות אי או כאב

הלב בקצב שינויים

לב דפיקות

סחְרַחֹורתֶ
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סחרחורת

התִעלַפְּות

לגב להתפשט עלול אך הקיבה באמצע או העליון השמאלי בחלק שמתחיל מתמשך כאב

התקפים

Ceritinib 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

?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 עודף, מאור והרחק

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

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי 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

?אחר מידע לדעת צריך

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
 יכול שלך הסרטן אם לברר כדי בטיפול שתתחיל לפני מעבדה בדיקת יזמין גם שלך הרופא-ceritinib. ל שלך הגוף

ceritinib. עם מטופל להיות

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 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
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רנד שמות

®זיקדיה

15/05/2019-  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

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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