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כלורפרומיד
mide) pa proe'(klor  בתור מבוטא

:הודעה

.הברית בארצות עוד זמין אינו כלורפרומיד

?זו תרופה נרשמה האם היי

 בו מצב(2  מסוג בסוכרת לטיפול, אחרות תרופות עם ולעיתים, גופנית ופעילות תזונה עם יחד משמש כלורפרומיד
 של בקבוצה הוא כלורפרומיד). בדם הסוכר בכמות לשלוט יכול אינו ולכן תקין באופן באינסולין משתמש אינו הגוף

( אינסולין לייצר ללבלב גורם שהוא בכך בדם הסוכר רמת את מוריד כלורפרומיד. סולפונילאוריאה הנקראות תרופות
 רמת בהורדת רק תסייע זו תרופה. ביעילות באינסולין להשתמש לגוף ועוזר) בגוף הסוכר לפירוק הדרוש טבעי חומר
 בו מצב(1  מסוג בסוכרת לטיפול משמש אינו כלורפרומיד. טבעי באופן אינסולין מייצר שגופם אנשים אצל בדם הסוכר
,ולכן, אינסולין מייצר אינו הגוף

 מחלות כולל, חיים מסכני או חמורים סיבוכים לפתח עלולים בדם גבוה וסוכר מסוכרת הסובלים אנשים, הזמן עם
, לדוגמה( החיים באורח שינויים ביצוע, תרופות נטילת. עיניים ובעיות עצבי נזק, בכליות בעיות, מוחי שבץ, לב

 שלך הסוכרת בניהול לסייע עשויה בדם הסוכר רמת של קבועה ובדיקה) עישון הפסקת, גופנית פעילות, דיאטה
 הקשורים אחרים סיבוכים או שבץ, לב בהתקף ללקות הסיכוי את להפחית גם עשוי זה טיפול. בריאותך ושיפור
 גברים אצל המינית ביכולת ירידה; קרות רגליים או רגליים, תחושה קהה( עצבי נזק, כליות ספיקת אי כגון, לסוכרת
 אחרים בריאות שירותי וספקי שלך הרופא. חניכיים מחלת או, ראייה אובדן או שינויים כולל, עיניים בעיות), ונשים
.שלך הסוכרת את לנהל ביותר הטובה הדרך על איתך ידברו

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 אם שלך לרופא ספר. ביום פעם הבוקר ארוחת עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע כלורפרומיד
 ביום פעמיים כלורפרומיד של יותר קטנים מינונים לקחת לך לומר עשוי שלך הרופא. הבטן את מקלקל כלורפרומיד

 על ההנחיות את בצע. יום בכל שעה באותה בערך אותו קח, כלורפרומיד ליטול לזכור לך לעזור כדי. הארוחות עם
שלך את ושאל, בקפידה שלך המרשם תווית
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 פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק כלורפרומיד קח. מבין שאינך חלק כל להסביר רוקח או רופא
.הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו

 שנטלת לאחר. הצורך במידת בהדרגה המינון את ויגדיל כלורפרומיד של נמוך במינון יתחיל כנראה שלך הרופא
. הטיפול בתחילת שהיה כפי שלך בדם הסוכר ברמת ישלוט לא שכלורפרומיד ייתכן, מה זמן במשך כלורפרופמיד

 הקפד. עבורך ביותר הטובה בצורה תפעל שהתרופה כך, הצורך לפי התרופה מינון את להתאים עשוי שלך הרופא
 במהלך עת בכל מהרגיל נמוכות או גבוהות היו בדם הסוכר בדיקת תוצאות ואם מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר

.הטיפול

. טוב מרגיש אתה אם גם כלורפרומיד ליטול המשך. סוכרת מרפא אינו אך בדם הסוכר ברמת לשלוט עוזר כלורפרומיד
.שלך הרופא עם לדבר מבלי כלורפרומיד לקחת תפסיק אל

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים לפעמים נרשמה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,כלורפרומיד נטילת לפני
 בקש. בכלורפרומיד מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל, לכלורפרומיד אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח

 מתכוון או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 אחרות סטרואידיות לא דלקת נוגדות ותרופות אספירין); קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי להזכיר הקפד. לקחת

(NSAIDs)מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון (ונפרוקסן  ;(Aleve, Naprosyn)אמוברביטל כגון ברביטורטים )אמיטל ,(
 )XL(, nadolol )Corgard כגון בטא חוסמי); סקונל( וסקוברביטל פנוברביטל), מבארל( מפוברביטל), בוטיזול( בוטאברביטל

atenolol )Tenormin(, labetalol )Normodyne(, metoprolol )Lopressor, Toprolו ;propranolol )Inderal(-חוסמי 
אחרים(Cardizem, Dilacor, Tiazac,  דילטיאאזם(Norvasc),  אמלודיפין כגון סידן תעלות

,felodipine )Plendil(, isradipine )DynaCirc( ,(ניקרדיפין 
nifedipine )Adalat, Procardia(, nimodipine )Nimotop(, nisoldipine )Sular( ,(Cardene)ו

;verapamil )Calan, Isoptin, Verelan(-משתנים; כלורמפניקול ')פלוקונאזול'); מים כדורי  ;(Diflucan)חלופי הורמונלי טיפול 
 לטיפול אחרות תרופות או אינסולין); וזריקות שתלים, טבעות, מדבקות, הריון למניעת גלולות( הורמונליים מניעה ואמצעי
כגוןMAO  מעכבי(INH);  איזוניאזיד; בסוכרת או בדם גבוה בסוכר

isocarboxazid )Marplan(, phenelzine )Nardil(, selegiline )Eldepryl, Emsam, Zelapar( ו

;tranylcypromine )Parnate(-מיקונזול; ובחילות נפש למחלות תרופות; והצטננות לאסטמה תרופות )ניאצין); מוניסטט ;
 ופרדניזון )dexamethasone )Decadron, Dexone(, methylprednisolone )Medrol כגון הפה דרך סטרואידים

;(Deltasone)דילנטין( פניטואין ;( probenecid)כולין, טריסליצילאט מגנזיום כולין כגון סליצילטים של כאבים משככי); בנמיד 
); סלגסיק, דיסאלסיד, סיק'ארג( וסלסלאט) אחרים, דואן( מגנזיום סליצילאט), דלוביד( דיפלוניסל), ארתרופן( סליצילאט

. התריס לבלוטת ותרופות); אזולפידיןtrimoxazole )Bactrim, Septra(; sulfasalazine co)- כגון סולפאית אנטיביוטיקה
 יצטרך שלך שהרופא ייתכן. כלורפרומיד נטילת בזמן כלשהן תרופות ליטול מפסיק אתה אם לרוקח או לרופא לספר גם הקפד
 אתה אם לרוקח או לרופא לספר גם הקפד. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות
 לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. כלורפרומיד נטילת בזמן כלשהן תרופות ליטול מפסיק
 נטילת בזמן כלשהן תרופות ליטול מפסיק אתה אם לרוקח או לרופא לספר גם הקפד. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. כלורפרומיד

 של מוקדם להרס הגורם תורשתי מצב(-G6PD ב מחסור פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
הכליה יותרת בלוטת את המערבות הורמונליות הפרעות לך יש אם); המוליטית אנמיה או אדומים דם תאי

.כבד או כליות, לב מחלת לך יש אם או; התריס בלוטת או המוח יותרת,
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, כלורפרומיד נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

 צריכים לא מבוגרים. ומעלה65  בן אתה אם כלורפרומיד נטילת של והיתרונות הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח
 לטיפול בהן להשתמש שניתן אחרות תרופות כמו יעיל או בטוח אינו שהוא מכיוון כלורפרומיד לקחת כלל בדרך
.מצב באותו

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

 יכול אלכוהול. זו תרופה נוטל שאתה בזמן אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש לגבי שלך הרופא את שאל
 לגרום גם עלולה כלורפרומיד נטילת בזמן אלכוהול צריכת. כלורפרומיד של הלוואי תופעות את להחמיר

, מטושטשת ראייה, חולשה, בחזה כאבים, הקאות, בחילות, ראש כאבי), בפנים אדום( סומק כגון לתסמינים
.וחרדה נשימה קשיי, חנק, הזעה, נפשי בלבול

. הגנה וקרם שמש משקפי, מגן ביגוד וללבוש השמש לאור ממושכת או מיותרת מחשיפה להימנע לתכנן
.השמש לאור לרגיש שלך העור את להפוך עלול כלורפרומיד

 אלו מצבים. נפצע או חריג לחץ חווה, חום או זיהום מפתח, חולה אתה אם לעשות מה שלך הרופא את שאל
.תצטרך שאולי הכלורפרומיד כמות ועל בדם הסוכר רמת על להשפיע יכולים

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

 תזונה לאכול חשוב. שלך הדיאטנית או הרופא של והתזונה הגופנית הפעילות המלצות כל אחר לעקוב הקפד
.הצורך במידת במשקל ולרדת קבוע באופן להתעמל, בריאה

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 האלה ההוראות את כתוב. מנה ליטול שכחת אם לעשות עליך מה הרופא את שאל, כלורפרומיד ליטול שתתחיל לפני
.יותר מאוחר אליהם להתייחס שתוכל כדי

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח, ככלל
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 סוכר של הסימפטומים את לדעת צריך אתה. בדם הסוכר ברמת לשינויים לגרום עלולה זו תרופה
.אלה תסמינים לך יש אם לעשות ומה בדם וגבוה נמוך

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

בחילה

הקֲָאָה

תיאבון אובדן

רעב

סחְרַחֹורתֶ
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ראֹׁש ּכאְבֵ

עקִצּוץ

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

העיניים או העור של הצהבה

בהירים שרפרפים

כהה שתן

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

חריגים דימום או חבורות

ׁשלִׁשּול

חום

גרון כאב

פריחה

 נוטל שאתה בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול כלורפרומיד
.זו תרופה

 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

 למות יותר גבוה סיכוי בעלי היו שלהם בסוכרת לטיפול לכלורפרומיד דומה תרופה שלקחו אנשים, אחד במחקר
 נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. תזונה ושינויי באינסולין שטופלו אנשים מאשר לב מבעיות

.כלורפרומיד

?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

 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.

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

בטיחות מכסי תמיד נעל, מהרעלה צעירים ילדים על להגן כדי.
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.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את למקם ומיד
http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

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 וכן היפוגליקמיה תסמיני לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

התקפים

ההכרה אובדן

?אחר מידע לדעת צריך

 הגלוקוזיל ההמוגלובין ואת בדם הסוכר רמת את לבדוק יש. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
(HbA1c)כדי אחרות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. לכלורפרומיד תגובתך את לקבוע כדי קבוע באופן 
 רמות מדידת ידי על זו לתרופה תגובתך את לבדוק כיצד לך יגיד גם שלך הרופא. לכלורפרומיד תגובתך את לבדוק
.בקפידה הללו ההוראות את בצע. בבית שלך הסוכר

.חירום במקרה מתאים טיפול מקבל שאתה בטוח להיות כדי סוכרת זיהוי צמיד לענוד צריך תמיד אתה

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

 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

®דיאביני

¶®גלוקמיד

.זמינות להיות עשויות גנריות חלופות. בשוק עוד זמין אינו זה ממותג מוצר-¶

15/09/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד
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MedlinePlus של תרופות על מידע: כלורפרומיד14/4/2214:07,

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

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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