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?זו תרופה נרשמה האם היי

 הצינורות של זיהום( ברונכיטיס), ריאות דלקת( ריאות דלקת כגון, מסוימים חיידקיים בזיהומים לטיפול משמש
 הפצה ולמניעת לטיפול גם משמש הוא. והגרון העור, הסינוסים, האוזניים של וזיהומים), לריאות המובילים

Clarithromycin aviumMycobacteriumמורכב זיהום  (MAC)]על קרובות לעתים המשפיע ריאות זיהום של סוג 
, פילורי הליקובקטרלחסל כדי אחרות תרופות עם בשילוב משמש הוא(HIV)].  אנושי חיסוני כשל וירוס עם אנשים
 ידי על עובד זה. מקרולידים אנטיביוטיקה הנקראות תרופות של בקבוצה הואClarithromycin . לכיבים הגורם חיידק
.חיידקים של הצמיחה עצירת

 אנטיביוטיקה נטילת. אחרים ויראליים זיהומים או שפעת, הצטננות עבור תעבוד לא קלריתרמיצין כגון אנטיביוטיקה
.אנטיביוטי לטיפול המתנגד בזיהום יותר מאוחר לחלות הסיכון את מגדילה צורך בהן אין כאשר

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
Clarithromycinוהנוזל הטבליה. הפה דרך לנטילה) נוזל( ותרחיף) טווח ארוכת( מורחב בשחרור טבליה, כטבליה מגיע 

14  עד7  במשך) ביום פעמיים( שעות12  עד) ביום פעמים שלוש(8  כל אוכל בלי או עם כלל בדרך נלקחים הרגילים
 שלך הרופא. ימים14  עד7  למשך) ביום פעם( שעות24  כל אוכל עם כלל בדרך נלקחת מורחב בשחרור הטבליה. ימים
. יום בכל שעה באותה בערך קלריתרומיצין קח. למצבך בהתאם יותר ארוך לזמן קלריתרומיצין לקחת לך לומר עשוי
 קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב

Clarithromycin

.שווה באופן התרופה את לערבב כדי שימוש כל לפני היטב התרחיף את נער

.אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותן הטווח ארוכות הטבליות את לבלוע

 אם. קלריתרמיצין עם הטיפול של הראשונים הימים במהלך יותר טוב להרגיש להתחיל אמור אתה
.שלך לרופא התקשר, מחמירים או משתפרים לא שלך התסמינים

 מוקדם קלריתרמיצין ליטול תפסיק אם. יותר טוב מרגיש אתה אם גם, המרשם את שתסיים עד קלריתרומיצין קח
והחיידקים לחלוטין יטופל לא שלך שהזיהום ייתכן, מנות על תדלג או, מדי
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.לאנטיביוטיקה עמיד להיות עלול

זו בתרופה השימושים

 נשיכת לאחר להתפתח שעלול זיהום( ליים מחלת כולל, זיהומים של אחרים בסוגים לטיפול לפעמים גם משמש.
 ננשך אדם לאחר להתפתח שעלול זיהום( חתול שריטות מחלת), לשלשול הגורם זיהום( קריפטוספורידיוזיס), קרציה

 לשיעול לגרום שעלול חמור זיהום; שעלת( ושעלת) ריאות דלקת של סוג(, הלגיונרים מחלת), חתול ידי על נשרט או
 הרופא עם שוחח. אחרים או דנטליים הליכים שעברו בחולים בלב זיהום למנוע כדי גם לפעמים משמש זה). חמור
Clarithromycin למצבך זו בתרופה בשימוש האפשריים הסיכונים על שלך

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,קלריתרמיצין נטילת לפני
 אריתרומיצין(Zithromax, Zmax),  אזיתרומיצין, לקלריתרמיצין אלרגי אתה אם שלך ולרוקח לרופא ספר

,EES, Eryc, Erythrocin, PCE)ב"בארה זמין לא( טליתרומיצין), אחרים ; ,(Ketekאחת כל או, אחרת תרופה כל 
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. קלריתרמיצין בתכשירי מרכיבים מהתרופות

 לך יש אם) מיטיגאר, קולקריס( קולכיצין), ב"בארה זמין לא; פרופולסיד( ציספריד נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
), במיגרגוט, בקפרגוט, ארגומאר( ארגוטמין), מיגרנלDHE, (45  דיהידרו-ארגוטמין, כבד או כליות מחלת

lomitapide )Juxtapid(, lovastatin)ב ,pimozide )Orap( ,(Advicor-סימבסטטין או  ,Flolipid, Zocor)ב

.(Vytorin-הללו מהתרופות יותר או אחת נוטל אתה אם קלריתרמיצין לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא.

 אחרות כבד בעיות או) העיניים או העור של הצהבה( צהבת פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
.קלריתרומיצין לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. קלריתרומיצין נטילת בזמן

 אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או נוטל
); פרלודל( ברומוקריפטין); האלציון( וטריאזולם מידאזולם), קסנקס( אלפרזולם כגון מסוימים בנזודיאזפינים); נטובן
(Cardizem, Cartia, Tiazac),  דילטיאזםLotrel), - בCaduet, - ב(Norvasc,  אמלודיפין כגון סידן תעלות חוסמי

carbamazepine ); אחרים-Tarka, ב(Verepamil- ,Calan, Verelan וAdalat, Afeditab) (CR  ניפדיפין
,Epitol, Tegretol, Teril)קולכיצין); אחרים  ;(Colcrys, Mitigare)ל מסוימות תרופות HIV-כגון 

atazanavir )Reyataz(, didanosine )Videx(, efavirenz ,Sustiva)ב ,(Atripla-
etravirine )Intelence(, nevirapine )Viramune(, nelfinavir )Viracept(, ritonavir ,Norvir)ב

saquinavir )Invirase( ,(Kaletra-וזידובודין  ;(AZT, Retrovir)אמיודרון כמו סדיר לא לדופק מסוימות תרופות )
); סורין, בטפאס( וסוטלול) בנואדקסטה( כינידין, פרוקאינאמיד), טיקוסין( דופטיליד), נורפאס( דיספירמיד), פאסרון
וCaduet(  ,atorvastatin )Lipitor, in כגון) סטטינים( כולסטרול להורדת תרופות

;pravastatin )Pravachol(; cilostazol-ציקלוספורין 
;darifenacin )Enablex( ;(Gengraf, Neoral, Sandimmune)דיגוקסין 

;erlotinib )Tarceva(; eszopiclone )Lunesta( ;(Digitek, Lanoxin)פלוקונאזול  ;(Diflucan)אִינסּולִין

;itraconazole )Onmel, Sporanox(; maraviroc )Selzentry( ;מתילפרדניזולון )אומפרזול); מדרול  ;(Prilosec)
 רפגליניד-Duetact), בMet- ,Actoplus ב(Actos,  פיוגליטזון(Starlix),  נטגליניד כגון לסוכרת הפה דרך תרופות

,Prandin)ב ,(Prandimet-ורוזיגליטזון  ,Avandia)ב - ,Avandametב ;(Avandaryl-פניטואין; פנוברביטל )דילנטין

Mycobutin(; rifampin( rifabutin (Zantac);  רניטידין); )quetiapine )Seroquel; פניטק,
,Rifadin, Rimactane)בריפאמט, בריפאטר ;rifapentine )Priftin( ;(סילדנפיל  ,Revatio)ויאגרה

;tacrolimus )Astagraf, Prograf( ;(תיאופילין  Theochron)-24, ;(Elixophyllin, Theo tadalafil)אדסירקה,
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 רבות תרופות. וינבלסטיןLevitra, Staxyn( ;(Depacon)( vardenafil;  ולפרואט); דטרול( טולטרודין); סיאליס
 גם, נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא ספר לכן, קלריתרומיצין עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות

 בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו
.לוואי תופעות לאיתור

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

 או להתעלפות לגרום שעלולה נדירה לב בעיית( ממושךQT  מרווח פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
 גרביס מיאסטניה, בדם אשלגן או מגנזיום של נמוכה רמה), חריג לב קצב( חדרית קצב הפרעת), סדיר לא דופק

;MG )סדיר לא דופק פעם אי לך היה או לך יש אם או), שרירים לחולשת הגורמת העצבים במערכת הפרעה ,
.כבד או כליות מחלת או), ללב דם המספקים הדם כלי של היצרות( כליליים עורקים מחלת

 נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.לעובר להזיק עלולClarithromycin . שלך לרופא התקשר, קלריתרומיצין

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

 תפעיל או במכונית תנהג אל. מבולבלת או מבולבלת, לסחרחורת לך לגרום עלול שקלריתרומיצין לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות

?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

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

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

ׁשלִׁשּול

בחילה

הקֲָאָה

בטן כאב

צרַבֶתֶ

גזַ

בטעם שינוי

ראֹׁש ּכאְבֵ

 התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא
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מעורפל דיבור או, הגוף בצד חולשה או כאב, נשימה קשיי, נשימה קוצר, בחזה כאבים

)הטיפול לאחר חודשיים עד( מדממת או מימית צואה עם חמור שלשול

פריחה

כוורות

עקִצּוץ

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

בליעה או נשימה קשיי

צרְִידּות

שלפוחיות או מתקלף עור

חום

העיניים או העור של הצהבה

קיצונית עייפות

חריגות חבורות או דימום

אנרגיה חוסר

תיאבון אובדן

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

כהה בצבע שתן

שפעת דמויי תסמינים

סדיר לא או דופק, מהיר דופק

יומיומיות פעולות ביצוע או דיבור, בלעיסה קושי כגון שרירים חולשת

כפולה ראיה

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

 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

 הטבליות את אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 אותו שמור. התרחיף את לקרר אין). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום עודף, מאור והרחק החדר בטמפרטורת
.ימים14  לאחר בשימוש שאינה השעיה כל השלך. ולחות חום מעודפי והרחק החדר בטמפרטורת

/a692005.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov4/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


,14/4/2213:49MedlinePlusתרופות על מידעClarithromycin: 

 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

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

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

 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.

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

בטן כאב

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

?אחר מידע לדעת צריך

 לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לקלרתרומיצין שלך הגוף תגובת את

 דרך עוברת כשהיא התרופה את לאט משחרר זה. הבליעה לאחר בקיבה מתמוססת אינה מורחב בשחרור הטבליה
 של המלא המינון את קיבלת שלא אומר ולא נורמלי זה. בצואה הטבליות בציפוי שתבחין ייתכן. שלך העיכול מערכת
.התרופה

 לך יש עדיין אם. חוזר למילוי ניתן אינו כנראה שלך המרשם. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך לרופא התקשר, הקלריתרמיצין את שסיימת לאחר זיהום של תסמינים

 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
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,14/4/2213:49MedlinePlusתרופות על מידעClarithromycin: 

®סרטון®ביאקסין

גרגירים®ביאקסין

FilmtabXL ®ביאקסין

¶PacXL ®ביאקסין

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

15/06/2020-  אחרון עדכון

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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