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:חשובה אזהרה

 ואחרי במהלך, לפני מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. שלך העצם במח הדם תאי במספר לירידה לגרום יכול.
 המעבדה עם הפגישות כל את שמור. הזו מהתרופה מושפעים שלך הדם תאי אם לראות כדי שלך הטיפול

Chlorambucil

Chlorambucil הזה הסיכון על שלך הרופא עם שוחח. אחרים סרטן סוגי שתפתח הסיכון את להגביר עשוי.

. גברים אצל הזרע ייצור את להפסיק ועלול בנשים) מחזור( התקין החודשי למחזור להפריע עלול כלורמבוציל
 או, להריון להיכנס יכולה שאינך להניח אין, זאת עם); להריון להיכנס קושי( קבועה פוריות לאי לגרום עלול כלורמבוציל

 אין. זו תרופה ליטול מתחילות שהן לפני לרופאיהן לספר צריכות בהריון נשים. להריון אחר מישהו להכניס יכול שאינך
 לפרטים שלך הרופא עם שוחח(. הטיפולים לאחר מה לזמן או כימותרפיה קבלת בזמן לעולם ילדים להביא לתכנן

, כלורמבוציל נטילת בזמן להריון נכנס אתה אם. הריון למנוע כדי הריון למניעת אמינה בשיטה השתמש.) נוספים
.לעובר להזיק עלול כלורמבוציל. מיד שלך לרופא התקשר

?זו תרופה נרשמה האם היי

 בגוף סרטניים תאים של הצמיחה של עצירה או האטה ידי על פועל זה. אלקילציה סוכני הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
בזיהום כלל בדרך הנלחמים מסוימים לבנים דם בתאי שמתחילים סרטן סוגי( קין'הודג ובמחלתChlorambucil . שלך

)NHL( (קין'הודג שאינה בלימפומה לטיפול גם  משמש (. Chlorambucilהלבנים הדם תאי של סרטן של סוג)CLL; משמש  
Chlorambucil כרונית לימפוציטית לוקמיה של מסוים בסוג לטיפול

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

6  עד3  במשך ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיעchlorambucil  בכל שעה באותה בערך
 תלוי הטיפול משך. בחודש פעם אחת כמנה או, בשבועיים פעם בודדת כמנה, לסירוגין להילקח עשוי לפעמים אך, שבועות

Chlorambucil קח. לך שיש הסרטן וסוג אליהן מגיב שלך הגוף כמה עד, נוטל שאתה התרופות בסוגי
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 קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יֹוְם
chlorambucilהרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק 

.שלך

 עם שוחח. חווה שאתה הלוואי ולתופעות לטיפול לתגובתך בהתאם שלך הכלורמבוציל מינון את להתאים עשוי שלך הרופא
.שלך הרופא עם לדבר מבליchlorambucil  לקחת תפסיק אל. הטיפול במהלך מרגיש אתה איך על שלך הרופא

.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

,כלורמבוציל נטילת לפני
), טרנדה( בנדמוסטין כגון אחרים אלקילטיביים לחומרים, לכלורמבוציל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

איפקס( איפוספמיד), ציטוקסן( ציקלופוספמיד), וואפר גליאדל(BiCNU,  קרמוסטין), בוסולפקס, מילראן( בוסולפן

אחרת תרופה כל(Temodar),  טמוזולומיד או(Mutalane),  פרוקרבזין(Alkeran),  מלפאלן(CeeNU ),  לומוסטין),

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. בכלורמבוציל מהמרכיבים אחד כל או,

 נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
.לקחת מתכוון או

 יגיד כנראה שלך הרופא. לתרופה הגיב לא שלך הסרטן אך, בעברchlorambucil  נטלת אם שלך לרופא ספר
.כלורמבוציל לקחת לא לך

.האחרונים השבועות4  במהלך אחרת כימותרפיה או בקרינה טיפול קיבלת אם שלך לרופא ספר

.ראש פגיעת או התקפים לך היו פעם אי אם שלך לרופא ספר

.מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

.שלך הרופא עם לדבר מבלי חיסונים לך אין

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט 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

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

הקֲָאָה

ובגרון בפה פצעים

עייפות

)ונשים בנות אצל( וסת הפסקת

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

בעור פריחה

חריגים דימום או חבורות

וזפתית שחורה צואה

אדום שתן

להְׁשִתְעַלֵ

גרון כאב

גֹודׁשֶ

חום

נשימה קשיי

התקפים

העיניים או העור של הצהבה

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

כהה בצבע שתן

תכופה שתן הטלת

חריגות מסות או גושים

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

 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

.במקרר אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור

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

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

. 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

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

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 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

רנד שמות

®ליוקרן

15/09/2017-  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
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