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ציספלטין הזרקת
)טין פלא' סי-(כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 תרופות במתן ניסיון בעל רופא בפיקוח רפואי במתקן או חולים בבית להינתן חייבת ציספלטין הזרקת
.לסרטן כימותרפיות

 אנשים אצל יותר קרובות לעתים להופיע עשויות בכליות בעיות. חמורות כליות לבעיות לגרום עלול ציספלטין
 מושפעות שלך הכליות אם לראות כדי שלך הטיפול ובמהלך לפני מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. מבוגרים
 נוטל אתה אם ולרוקח לרופא ספר. כליות ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר. זו מתרופה

 אם). נבסין, טובי( טוברמיצין או) גראמיצין( גנטמיצין), אמיקין( אמיקסין כגון אמינוגליקוזיד של אנטיביוטיקה
, הידיים, הידיים, הפנים של נפיחות; שתן במתן ירידה: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה

.חריגים חולשה או עייפות או; התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים

. מסוימים במקרים קבוע להיות עשוי שמיעה אובדן. ילדים אצל במיוחד, חמורות שמיעה לבעיות לגרום עלול.
 עברת פעם אי אם ולרוקח לרופא ספר. הטיפול ובמהלך לפני שלך השמיעה לניטור בדיקות יזמין שלך הרופא
אמיקין( אמיקסין כגון אמינוגליקוזיד של אנטיביוטיקה נוטל אתה אם ולרוקח לרופא ספר. לראשך בקרינה טיפול

: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם). נבסין, טובי( טוברמיצין או) גראמיצין( גנטמיצין),
Cisplatin סחרחורת או באוזניים צלצול, שמיעה אובדן

 אם. ציספלטין הזרקת של אחת מנה יותר קיבלת אם במיוחד, קשות אלרגיות לתגובות לגרום עלול ציספלטין
, שלך העירוי תחילת לאחר דקות מספר תוך להתחיל עלולה היאcisplatin,  לזריקת אלרגית תגובה חווה אתה
 או נשימה קשיי; העור של אדמומיות; עקִצּוץ; בעור פריחה; כוורות: הבאים התסמינים את לחוות עלול ואתה
 אם מיד לרופא ספר. מהיר דופק או; חּולׁשהָ; סחְרַחֹורתֶ; השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות; בליעה
.הללו מהתסמינים אחד חווה אתה

 ואחרי במהלך, לפני מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
 את לדחות או להפסיק יצטרך שלך שהרופא ייתכן. לציספלטין שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי שלך הטיפול
.מסוימות לוואי תופעות חווה אתה אם הטיפול
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?זו תרופה נרשמה האם היי

 תאים צמיחת   של האטה או עצירה ידי על פועל זה. פלטינה המכילות תרכובות המכונה תרופות של בקבוצה הוא.
 לטפל ניתן שלא השתן   שלפוחית בסרטן לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב או לבד גם משמשCisplatin . סרטניים
( השחלות בסרטן לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב או לבד משמשCisplatin . בלבד הקרנות בטיפולי או בניתוח
 אחרות בתרופות טיפול לאחר שהחמיר או השתפר שלא) ביציות נוצרות שבהם הנשיים הרבייה באיברי שמתחיל סרטן
 שהחמיר או השתפר שלא האשכים בסרטן לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב משמשCisplatin . בקרינה טיפול או

Cisplatin בהקרנות טיפול או אחרות בתרופות טיפול לאחר

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 במתקן אחות או רופא ידי על) לווריד( ורידי תוך שעות8  עד6  במשך להזרקה) נוזל( כתמיסה מגיעהCisplatin  הזרקת
.שבועות4  עד-3 ל אחת כלל בדרך ניתן זה. רפואי

זו בתרופה השימושים

, הגרון, החיך, הלשון, הלחי, השפה, הפה סרטן כולל( והצוואר הראש בסרטן לטיפול גם לעתים משמש ציספלטין
 סרטן( ממאירה פלאורלית מזותליומה, מוח גידולי, והוושט הרחם צוואר סרטן, ריאות סרטן), והסינוסים השקדים
 שלך הרופא עם שוחח). בילדים בעיקר ומופיע עצב בתאי שמתחיל סרטן( ונוירובלסטומה), הבטן או החזה ברירית

.למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים על

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

cisplatin, נטילת לפני
 אחד כל או, אחרת תרופה כל-)cisplatin, carboplatin )Paraplatin, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקשcisplatin.  בהזרקת מהמרכיבים

 אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 מהאפשרויות אחת וכל החשובה האזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או נוטל

 כגון פרכוסים נוגדיIntravenous ,(AmBisome; Amphotec, Fungizone ; אבלסט(B  אמפוטריצין: הבאות
6- ויטמין( פירידוקסין(Lasix),  פורוסמיד(Edecrin),  אתקרינית חומצה), בומקס( בומטאניד), דילנטין( פניטואין

.(Bתופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 
 כל על לרופא לספר הקפידו לכן, ציספלטין עם אינטראקציה לקיים גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי

.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות

 הזרקת שתקבל ירצה לא שלך שהרופא ייתכן. שמיעה בעיות או כליות מחלת לך יש אם שלך לרופא ספר
.ציספלטין

 בזמן להניק או להריון להיכנס צריכה לא את. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 להזיק עלול ציספלטין. שלך לרופא התקשר, ציספלטין קבלת בזמן להריון נכנסת אם. ציספלטין מקבלת שאת
.לעובר
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?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

שיער איבוד

מזון לטעום היכולת אובדן

שיהוקים

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

 מאלה או האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים
ההזרקה באתר צריבה או אדמומיות, כאב, נפיחות

ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, כאב

שרירים התכווצות

בהליכה קושי

קדימה הצוואר את מכופף אתה כאשר חשמלי הלם של תחושה

התקפים

צבע ראיית כולל, בראייה פתאומיים שינויים

ראייה אובדן

עין כאב

בחזה לחץ או כאב

זיהום של אחרים סימנים או צמרמורות, גרון כאב, חום

חריגות חבורות או דימום

וזפתית שחורה צואה

בצואה אדום דם

מדממת הקאה

קפה שאריות כמו שנראה הקיא חומר

 זו תרופה נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. אחרים סרטן סוגי שתפתח הסיכון את להגביר עשוי.
Cisplatin

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

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

שתן במתן ירידה

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים, הפנים של נפיחות

חריגים חולשה או עייפות

העיניים או העור של הצהבה

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

בחילה

הקֲָאָה

חריגות חבורות או דימום

שמיעה בעיות

בראייה פתאומיים שינויים

זיהום של אחרים סימנים או צמרמורות, גרון כאב, חום

ברגליים או בידיים עקצוץ או תחושה חוסר, צריבה, כאב

?אחר מידע לדעת צריך

 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

¶®פלטינול

-AQPlatinol®¶

שלהם השמות

-DDPcis
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-Diaminedichloroplatinumcis

II-Platinumcis

DDP

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

15/10/2011-  לאחרונה מתוקן

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 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

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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