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ציקלופוספמיד
mide) fa foss' kloe(sye  כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 כאשר. בגופך סרטניים תאים צמיחת של עצירה או האטה ידי על פועל הוא, בסרטן לטיפול משמשcyclophosphamide  שלך הגוף של החיסונית המערכת דיכוי ידי על פועל הוא, נפרוטית בתסמונת לטיפול משמש.

cyclophosphamideכאשר agents.  alkylatingהנקראות תרופות של בקבוצה הוא . Cyclophosphamideשלך הגוף של החיסונית המערכת דיכוי ידי על פועל הוא, נפרוטית בתסמונת לטיפול משמש  cyclophosphamideמשמש 

, נפרוטית בתסמונת לטיפול משמשCyclophosphamide . הנקראות תרופות של בקבוצה הואagents.  alkylating כאשרcyclophosphamide  כאשר. בגופך סרטניים תאים צמיחת של עצירה או האטה ידי על פועל הוא, בסרטן לטיפול

 הואagents.  alkylating כאשרcyclophosphamide  כאשר. בגופך סרטניים תאים צמיחת של עצירה או האטה ידי על פועל הוא, בסרטן לטיפול משמשcyclophosphamide  שלך הגוף של החיסונית המערכת דיכוי ידי על פועל הוא

 לוואי תופעות שחוו בילדים או אחרות תרופות נטילת לאחר חזרה או החמירה, השתפרה לא שמחלתם בילדים) בכליות מפגיעה הנגרמת מחלה( נפרוטית בתסמונת לטיפול גם משמשCyclophosphamide . הנקראות תרופות של בקבוצה

 של עצירה או האטה ידי על פועל הוא, בסרטן לטיפול משמשcyclophosphamide  שלך הגוף של החיסונית המערכת דיכוי ידי על פועל הוא, נפרוטית בתסמונת לטיפול משמשCyclophosphamide . תרופות אחרות עם נסבלות בלתי

 שמחלתם בילדים) בכליות מפגיעה הנגרמת מחלה( נפרוטית בתסמונת לטיפול גם משמשCyclophosphamide . הנקראות תרופות של בקבוצה הואagents.  alkylating כאשרcyclophosphamide  כאשר. בגופך סרטניים תאים צמיחת

 של החיסונית המערכת דיכוי ידי על פועל הוא, נפרוטית בתסמונת לטיפול משמשCyclophosphamide . תרופות אחרות עם נסבלות בלתי לוואי תופעות שחוו בילדים או אחרות תרופות נטילת לאחר חזרה או החמירה, השתפרה לא

 הנקראות תרופות של בקבוצה הואagents.  alkylating כאשרcyclophosphamide  כאשר. בגופך סרטניים תאים צמיחת של עצירה או האטה ידי על פועל הוא, בסרטן לטיפול משמשcyclophosphamide  שלך הגוף

. Cyclophosphamideאחרות עם נסבלות בלתי לוואי תופעות שחוו בילדים או אחרות תרופות נטילת לאחר חזרה או החמירה, השתפרה לא שמחלתם בילדים) בכליות מפגיעה הנגרמת מחלה( נפרוטית בתסמונת לטיפול גם משמש 

), ביציות נוצרות שבהם הנשיים הרבייה באיברי שמתחיל סרטן( השחלות סרטן), בילדים בעיקר ומופיע עצב בתאי שמתחיל סרטן( נוירובלסטומה), בעין סרטן( ברטינובלסטומה לטיפול גם משמש הואCyclophosphamide . תרופות

 הדם תאי של סרטן( לוקמיה של מסוימים וסוגים); העצם מח של סרטן של סוג( נפוצה  מיאלומה ,)CLL(כרונית מיאלוגנית  לוקמיה ,)CML(חריפה מיאלואידית  לוקמיה )AML, ANLL(חריפה לימפובלסטית  ולוקמיה .)ALL(השד וסרטן

 ובלימפומה) קין'הודג מחלת( קין'הודג בלימפומה לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב או לבד משמש ,CTCL( T בעור כפריחות לראשונה המופיעים החיסון מערכת של סרטן סוגי של קבוצה ;)כרונית לימפוציטית לוקמיה כולל), הלבנים

Cyclophosphamide תאי של עורית לימפומה); בזיהום נלחמים כלל שבדרך לבנים דם תאי של בסוג שמתחילים סרטן סוגי( קין'הודג שאינה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
cyclophosphamideאו מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך 

 הטיפול משך. ביום פעם הפה דרך ליטול כטבליה מגיעcyclophosphamide  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח
 קח. לך שיש המצב או הסרטן ובסוג אליהן מגיב שלך הגוף מידה באיזו, נוטל שאתה התרופות בסוגי תלוי

Cyclophosphamide

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

 לטיפול לתגובתך בהתאםcyclophosphamide  של המינון את להתאים או הטיפול את לדחות יצטרך שלך שהרופא ייתכן
 לקחת תפסיק אל. הטיפול במהלך מרגיש אתה איך על שלך הרופא עם שוחח. חווה שאתה כלשהן לוואי ולתופעות

cyclophosphamideשלך הרופא עם לדבר מבלי.

זו בתרופה השימושים
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. בילדים) עצמות סרטן של סוג( יואינג של וסרקומה) השרירים סרטן של סוג( ברבדומיוסרקומה לטיפול גם משמש הוא.
 גם לעתים  משמש(קטנים תאים של ריאות סרטן .)SCLC ;למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

Cyclophosphamide ריאות סרטן של מסוים בסוג לטיפול

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

cyclophosphamide, נטילת לפני
), ®(Treanda בנדמוסטין כגון אחרים אלקילציה חומרי, לציקלופוספמיד אלרגי אתה אם שלך ולרוקח לרופא ספר

®גליאדל, ®(BiCNU קרמוסטין), ®Busulfex ,®מיירלן( בוסולפן
 פרוקרבזין), ®(Alkeran מלפאלן), ®(CeeNU לומוסטין), ®Leukeran®(, ifosfamide )Ifex( chlorambucil), רקיק

Mutalane)® ,(טמוזולומיד או Temodar)® ,(בטבליות מהמרכיבים אחד כל או, אחרת תרופה כל 
.cyclophosphamideהמרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש.

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 דוקסורוביצין, אצטט קורטיזון), ®(Zyloprim אלופורינול: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

Adriamycin)® ,דוקסיל® ,(הידרוקורטיזון Cortef)® ,(פנוברביטל או )לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן). נתרן®לומינל 
 הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את

 שאינן אלו גם, נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא לספר הקפד לכןcyclophosphamide,  עם אינטראקציה לקיים
.זו ברשימה מופיעות

 גם ספר. לאחרונה רנטגן צילומי עברת אם או אחרות כימותרפיות בתרופות טיפול בעבר קיבלת אם שלך לרופא ספר
.כבד או כליות ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא

 הזרע ייצור את להפסיק ועלול נשים אצל) מחזור( הרגיל החודשי למחזור להפריע עלול שציקלופוספמיד לדעת עליך
 שאינך להניח אין, זאת עם); להריון להיכנס קושי( קבועה פוריות לאי לגרום עלולCyclophosphamide . גברים אצל

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

 עלול ציקלופוספמיד. הריון למנוע כדי הריון למניעת אמינה בשיטה השתמש.) נוספים לפרטים שלך הרופא עם שוחח
.לעובר להזיק

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

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.זו בתרופה משתמשים שאתם בזמן נוזלים הרבה שתו

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

בחילה

הקֲָאָה

משקל או תיאבון אובדן

בטן כאבי

ׁשלִׁשּול

שיער איבוד

בלשון או בפה פצעים

העור בצבע שינויים

האצבעות או האצבעות ציפורני בצמיחת או בצבע שינויים

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא
זיהום של אחרים סימנים או צמרמורות, חום, גרון כאב

איטי או לקוי פצע ריפוי

חריגים דימום או חבורות

וזפתית שחורה צואה

אדום שתן או כואבת שתן הטלת

פריחה

כוורות

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

נשימה קוצר

להְׁשִתְעַלֵ

ברגליים או בקרסוליים, ברגליים נפיחות

בחזה כאב

העיניים או העור של הצהבה

cyclophosphamide.של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. אחרים סרטן סוגי שתפתח הסיכון את להגביר עשוי 
Cyclophosphamide נטילת

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

 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)
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)/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 מעודפי והרחק

 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

. 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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

וזפתית שחורה צואה

אדום שתן

חריגים דימום או חבורות

חריגים חולשה או עייפות

זיהום של אחרים סימנים או חום, שיעול, גרון כאב

ברגליים או בקרסוליים, ברגליים נפיחות

בחזה כאב

?אחר מידע לדעת צריך

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לציקלופוספמיד שלך הגוף

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

¶®ציטוקסן

שלהם השמות

הופעות לאלף מחיר

CTX

CYT

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