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ציקלוספורין
'een) spor kloe(sye  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

. בגוף יותר טוב להיספג תוכל שהתרופה כך) שונה( שינוי שעבר נוסף וכמוצר המקורית בצורתו זמין ציקלוספורין
. בשני אחד אותם להחליף ניתן שלא כך, שונות בכמויות בגוף נספגים) משונה( וציקלוספורין מקורי ציקלוספורין

 להיות כדי בדוק, בכתב מרשם לך נותן הרופא כאשר. שלך הרופא ידי על שנקבע הציקלוספורין סוג את רק קח
, שלך המרשם את ממלא שאתה פעם בכל. לקבל צריך שאתה הציקלוספורין סוג את ציינו היא או שהוא בטוח

 עם שוחח. ציקלוספורין של סוג אותו את שקיבלת לוודא כדי שלך המרשם תווית על המודפס המותג בשם עיין
.ציקלוספורין של הנכון הסוג את שקיבלת בטוח שאינך או מוכר אינו המותג שם אם הרוקח

 במיוחד, סרטן או זיהום שתפתח הסיכון את להגביר עלולה) משונה( ציקלוספורין או ציקלוספורין נטילת
 נוטל אתה אם יותר גבוה להיות עשוי זה סיכון. העור סרטן או) החיסון ממערכת חלק של סרטן( לימפומה

 כגון החיסונית המערכת תפקוד את המפחיתות אחרות תרופות עם) משונה( ציקלוספורין או ציקלוספורין
) . פרוגרף( וטקרולימוס) רפמון( סירולימוס(Rheumatrex),  מתוטרקסט, לסרטן כימותרפיה), אימורן( אזתיופרין

 כדי. סרטן של סוג פעם אי לך היה או לך יש ואם, הללו מהתרופות אחת כל נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
, מגן ביגוד וללבוש השמש לאור ממושכת או מיותרת מחשיפה להימנע תכנן, העור לסרטן הסיכון את להפחית
 כאב: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. הטיפול במהלך הגנה וקרם שמש משקפי

 מתן בעת כאב; שתן במתן קושי; שיעול; שפעת דמויי תסמינים; זיהום של אחרים וסימנים צמרמורות, חום, גרון
; בגופך מקום בכל מסות או גושים; העור על צבע שינוי או חדשים פצעים; בעור נפוח או מורם, אדום אזור; שתן
 עייפות או חולשה; בחזה כאב; נשימה בעיית; במפשעה או השחי בבתי, בצוואר נפוחות בלוטות; לילה זיעת

.בבטן מלאות או נפיחות, כאב או; חולפת שאינה

 או לך יש אם שלך לרופא ספר. לכליות ולנזק גבוה דם ללחץ לגרום עלולים) משונה( וציקלוספורין ציקלוספורין
הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם שלך לרופא גם ספר. כליות מחלת או גבוה דם מלחץ פעם סבלת

B )Amphotec, Fungizone( : ;amphotericinסימטידין  ;(Tagamet)ציפרלקס  ;(Cipro)קולכיצין ;
fenofibrate )Antara, Lipophen, Tricor(; gemfibrozil)לופיד ;(גנטמיצין ; ketoconazole)ניזורל

;melphalan )Alkeran( ;(דיקלופנק כגון סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות )( נפרוקסן), וולטרן, קטפלם
ו) נפרוסין, אלווה
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, הידיים, הידיים של נפיחות; סחרחורת: שלך לרופא מיד התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם.
סדיר לא דופק או; בחילה; ורדודה מהירה נשימה; התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים

-vancomycin )Vancocin(. ו sulfamethoxazole )Bactrim, Septra(; עם ; trimethoprimטוברמיצין )טובי

)Zantac(; (רניטידין (; קלינורילsulindac )

 השתמשת או משתמש שאתה לפסוריאזיס והתרופות הטיפולים כל על שלך לרופא ספר, פסוריאזיס לך יש אם
 בפסוריאזיס טיפול-UVA; ו פסורלן(-PUVA ב טופלת פעם אי אם יותר גדול עור סרטן שתפתח הסיכון. בעבר בהם

 אוmethotrexate )Rheumatrex( ;(A  סגול אולטרה לאור חשיפה עם מקומית או פומית תרופה המשלב
 זפת); בפסוריאזיס לטיפולB  סגול אולטרה לאור חשיפה(UVB ; החיסונית המערכת את המדכאות אחרות תרופות

 שאתה בזמן החיסונית המערכת את המדכאות תרופות או-PUVA, UVB ב לטפל אין. בקרינה טיפול או; פחם
.בפסוריאזיס לטיפול) משונה( ציקלוספורין נוטל

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
).משונה( לציקלוספורין או לציקלוספורין שלך הגוף תגובת

?זו תרופה נרשמה האם היי

 האיבר של התקפה( השתלה דחיית למניעת אחרות תרופות עם יחד משמשים) משונה( וציקלוספורין ציקלוספורין
. ולב כבד, כליה השתלות שעברו אנשים אצל) האיבר את שקיבל האדם של החיסון מערכת ידי על המושתל

 מפרקים דלקת של בסימפטומים לטיפול(Rheumatrex)  מתוטרקסט עם או לבד גם משמש) משונה( ציקלוספורין
 מתוטרקסט ידי על הוקלו לא שתסמיניהם בחולים) המפרקים רירית של מנפיחות הנגרמת מפרקים דלקת( שגרונית

 וקשקשים אדומים כתמים נוצרים שבה עור מחלת( בפסוריאזיס לטיפול גם משמש) משונה( ציקלוספורין. בלבד
 הם) משונה( וציקלוספורין ציקלוספורין. אחרים בטיפולים נעזרו שלא מסוימים בחולים) בגוף מסוימים באזורים
.חיסוניות מדכאות תרופות הנקראות תרופות של בקבוצה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 נלקח ציקלוספורין. הפה דרך לנטילה) נוזל( ותמיסה כקפסולה שניהם מגיעים) משונה( וציקלוספורין ציקלוספורין
 הציקלוספורין סוגי שני את ליטול חשוב. ביום פעמיים כלל בדרך נלקח) משונה( ציקלוספורין. ביום פעם כלל בדרך
 מנות בין זמן פרק אותה את ואפשר, יום בכל שעה באותה) משונה( ציקלוספורין או ציקלוספורין קח. קבוע זמנים בלוח

 כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל לארוחות
 או מהתרופה פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק) משונה( ציקלוספורין או ציקלוספורין קח. מבין שאינך חלק

.הרופא שרשם ממה יותר גבוהה בתדירות אותה לקחת

כל נוטל אתה אם. שלך הטיפול במהלך) משונה( ציקלוספורין או ציקלוספורין של המינון את יתאים כנראה שלך הרופא

 ויפחית התרופה של גבוה במינון יתחיל כנראה שלך הרופא, השתלה דחיית למנוע כדי ציקלוספורין של מהסוגים אחד
 שלך הרופא, פסוריאזיס או שגרונית מפרקים בדלקת לטיפול) משונה( ציקלוספורין נוטל אתה אם. המינון את בהדרגה

שלך המינון את להוריד גם עשוי שלך הרופא. בהדרגה שלך המינון את ויעלה התרופה של נמוך במינון יתחיל כנראה
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.הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא ספר. התרופה של לוואי תופעות חווה אתה אם

. אלה מצבים מרפא אינו אך, שגרונית מפרקים ודלקת פסוריאזיס של בסימפטומים לשלוט עוזר) משונה( ציקלוספורין
 שלך שהסימפטומים עד יותר או שבועיים שיחלפו ייתכן, בפסוריאזיס לטיפול) משונה( ציקלוספורין נוטל אתה אם

( ציקלוספורין נוטל אתה אם. התרופה של המלאה התועלת את שתרגיש עד שבועות16  עד-12 ו, להשתפר יתחילו
 המשך. ישתפרו שלך שהסימפטומים עד שבועות8  עד4  שיחלפו ייתכן, שגרונית מפרקים בדלקת לטיפול) משונה
 הרופא עם לדבר מבלי) משונה( ציקלוספורין ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם) משונה( ציקלוספורין ליטול
.בהדרגה שלך המינון את להפחית עשוי שלך הרופא. שלך

 אומר ולא נורמלי זה. ציקלוספורין כמוסות של   שלפוחית כרטיס פותח אתה כאשר חריג בריח שתבחין ייתכן
.לשימוש בטוחה לא או פגומה שהתרופה

 מעלות-20 ל מתחת לטמפרטורות נחשפת היא אם לגושים להפוך או ל'לג עלולה) משונה( ציקלוספורין של פומי תמיסת
 אפשרות מתן ידי על לנוזל התמיסה את להחזיר יכול שאתה או, ל'ג עשתה היא אם גם בתמיסה להשתמש יכול אתה. צלזיוס

).צלזיוס מעלות(25  החדר לטמפרטורת להתחמם

 פומי תמיסת לערבב ניתן. השימוש לפני נוזל עם) משונה( וציקלוספורין ציקלוספורין פומי תמיסת לערבב יש
 של פומית תמיסה לערבב ניתן. חלב עם אותה לערבב אין אך תפוחים מיץ או תפוזים מיץ עם) משונה( ציקלוספורין
 את תמיד ולערבב המתאימה מהרשימה אחד משקה לבחור עליך. תפוזים מיץ או שוקולד חלב, חלב עם ציקלוספורין

.הזה המשקה עם שלך התרופה

:הבאים השלבים את בצע, הפה תמיסת מסוגי אחד כל ליטול כדי

.שבחרתם במשקה) פלסטיק לא( זכוכית כוס מלאו

.שלך התרופה עם שהגיע המינון מזרק של העליון מהחלק המגן כיסוי את הסר

 התמיסה בכמות המזרק את למלא כדי הבוכנה את לאחור ומשוך התמיסה בקבוק לתוך המזרק קצה את הנח
.רשם שלך שהרופא

.בכוס התרופה את להניח כדי הבוכנה על מטה כלפי ולחץ שלך שבכוס הנוזל מעל המזרק את החזק

.התערובת את היטב מערבבים

.מיד בכוס הנוזל כל את שתו

.הנוזל את ושתו לשטיפה הכוס את מערבבים, לכוס שבחרת מהמשקה מעט עוד מוזגים

 אתה אם. במים המזרק את לשטוף אין. המגן כיסוי את והחלף נקייה במגבת המזרק של החיצוני החלק את יבש
.נוספת מנה למדוד כדי בו משתמש שאתה לפני לחלוטין יבש שהוא ודא, המזרק את לשטוף צריך

זו בתרופה השימושים

 רירית את תוקף הגוף שבו מצב( קרוהן במחלת לטיפול גם לעתים משמשים) משונה( וציקלוספורין ציקלוספורין
 השתלות או לבלב שקיבלו בחולים דחייה ולמניעת) וחום במשקל ירידה, שלשולים, לכאבים גורם, העיכול מערכת
.למצבך זו בתרופה בשימוש האפשריים הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. קרנית
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.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל. אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

),משונה( ציקלוספורין או ציקלוספורין נטילת לפני
 מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל), משונה( ציקלוספורין, לציקלוספורין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
 של רשימה שלך מהרוקח בקש). משונה( ציקלוספורין או ציקלוספורין של בתמיסה או בכמוסות פעילים הלא

.פעילים הלא החומרים

 הקפד. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
: )acyclovir )Zovirax; הבאות מהאפשרויות אחת וכל חשובה אזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר

), לוטנסין( בנזפריל כגון(ACE)  אנגיוטנסין הממיר אנזים מעכבי(Zyloprim); )amiodarone )Cordarone;  אלופורינול
( מוקסיפריל), זסטריל, פריניוויל( ליסינופריל), מונופריל( פוסינופריל(Vasotec),  אנלפריל), קפוטן( קפטופריל
 אנטגוניסטים-)Mavik( trandolapril; ו(Altace),  רמיפריל) ), אקווינרילפריל, אקווינריל( פרינדופריל), אוניוואסק

), קוזאר( לוסארטן), אופרו( אירבסארטן), טבטן( אפרוסארטן), אטקנד( קנדסארטן כגוןII  אנגיוטנסין לקולטן
 פלוקונאזול כגון פטריות נגד מסוימות תרופות); דיובן( ו-ואלסרטן) מיקרדיס( טלמיסארטן), בניקר( אולמסארטן
,(Diflucan)ואיטראקונאזול  ;azithromycin )Zithromax( ;(Sporanox)ברומוקריפטין )סידן תעלות חוסמי); פרלודל 

 להורדת תרופות(Tegretol);  קרבמזפין-)Verapamil )Calan; ו(Cardene)  ניקרדיפין(Cardizem),  דילטיאאזם כגון
כגון) סטטינים( כולסטרול

atorvastatin )Lipitor(, fluvastatin )Lescol(, lovastatin )Mevacor(, pravastatin )Pravachol( ו

;simvastatin )Zocor( -קלריתרמיצין  ;(Biaxin)שילוב  dalfopristinו ;quinupristin )Synercid(; danazol-דיגוקסין )
( וטריאמטרן) אלדקטון( ספירונולקטון), מידמור( אמילוריד כולל') מים כדורי(' מסוימות משתנות תרופות); לנוקסין
בViracept(, ritonavir ,Norvir)( nelfinavir (Crixivan),  אינדינאביר כגוןHIV  פרוטאז מעכבי; אריתרומיצין); דיאזיד

,(Kaletra-ו ;saquinavir )Fortovase(; imatinib )Gleevec(; metoclopramide )Reglan(-מתילפרדניזולון )מדרול ;(
; פנוברביטל); קסניקל(orlistat ); הריון למניעת גלולות( הפה דרך מניעה אמצעי; )octreotide )Sandostatin; נפצילין

פרנדין( רפגליניד(Pediapred);  פרדניזולון; אשלגן תוספי); דילנטין( פניטואין

;rifabutin )Mycobutin(; rifampin )Rifadin, Rimactane(; sulfinpyrazone )Anturane(; terbinafine )Lamisil( ;(
 רבה בזהירות עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן(Ticlid).  וטיקלופידין

 או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן(Ticlid).  וטיקלופידין. לוואי תופעות עבור יותר
 את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן(Ticlid).  וטיקלופידין. לוואי תופעות עבור יותר רבה בזהירות עליך לפקח

.לוואי תופעות עבור יותר רבה בזהירות עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים

).משונה( ציקלוספורין או ציקלוספורין נטילת לאחר שעות4  אותו קח), רפאמון( סירולימוס נוטל אתה אם

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

 אחד כל או החשובה האזהרה בסעיף המוזכרים מהמצבים אחד פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
 או, מזינים חומרים לספוג גופך על המקשה מצב כל, בדם מגנזיום של נמוכות רמות, נמוך כולסטרול: מהבאים

.כבד מחלת

 של סוג כל נטילת כדי תוך להריון נכנסת את אם. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
.מדי מוקדם ייוולד שתינוקך הסיכון את להגביר עשויים הציקלוספורין סוגי שני. שלך לרופא התקשר, ציקלוספורין

.להניק מתכננת או מניקה את אם שלך לרופא ספר

.שלך הרופא עם לדבר מבלי חיסונים לך אין

 בזהירות שיניים לצחצח הקפידו. שלך בחניכיים נוספת רקמה לצמיחת לגרום עלול שציקלוספורין לדעת עליך
.זו לוואי תופעת שתפתח הסיכון את להקטין כדי הטיפול במהלך בקביעות שיניים לרופא ולפנות

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם
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).משונה( ציקלוספורין או ציקלוספורין נטילת בזמן אשכוליות אכילת או אשכוליות מיץ משתיית הימנע

 עם שוחח. בקפידה הללו ההוראות את בצע. שלך בתזונה האשלגן כמות את להגביל לך לומר עשוי שלך הרופא
 לך יש שאולי תפוזים ומיץ צימוקים, מיובשים שזיפים, בננות כגון באשלגן העשירים המזונות כמות על שלך הרופא
.הטיפול במהלך בהם השימוש על שלך הרופא עם שוחח אז, אשלגן מכילים רבים מלח תחליפי. בתזונה

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

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

.שהוחמצה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולים) משונה( וציקלוספורין ציקלוספורין
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

ראֹׁש ּכאְבֵ

ׁשלִׁשּול

צרַבֶתֶ

גזַ

הגב או הזרועות, הפנים על מוגברת שיער צמיחת

החניכיים על נוספת רקמה של צמיחה

אקנה

ׁשטְִיפהָ

בגופך חלק של נשלט בלתי רעד

ברגליים או ברגליים, בזרועות, בידיים עקצוץ או צריבה

מפרקים או שרירים כאבי

התכווצויות

בפנים לחץ או כאב

אוזניים בעיות

גברים אצל חזה הגדלת

דּכִָאֹון

ישן להישאר או להירדם קושי

 אלה או, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

חריגות חבורות או דימום

חיוור עור
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העיניים או העור של הצהבה

התקפים

ההכרה אובדן

הרוח במצב או בהתנהגות שינויים

הגוף בתנועות לשלוט קושי

בראייה שינויים

ּבלִּבּול

פריחה

העור על סגולים כתמים

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

 אתה אם שלך הרופא עם שוחח. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולים) משונה( וציקלוספורין ציקלוספורין
.מהתרופות אחת נטילת בזמן חריגות בבעיות נתקל

 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

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג והרחק היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 כל את השלך. אותה להקפיא ואין במקרר זו תרופה לאחסן אין). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

.לראשונה הבקבוק פתיחת לאחר חודשיים שנותרה התמיסה

 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

 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[

יתר מנת/חירום במקרה
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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
העיניים או העור של הצהבה

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

?אחר מידע לדעת צריך

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

 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

®נגרף'ג

®ניאורל

Sandimmune®קפסולות

Sandimmune®פה בעל פתרון

15/12/2015-  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

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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