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Daclizumab הזרקת
mab) ue kliz'(da  בתור מבוטא

:הודעה

 כדי שלך לרופא להתקשר עליך, בדקליזומאב כעת משתמש אתה אם. עוד זמינה אינהDaclizumab  הזרקת
.אחר לטיפול במעבר לדון

:חשובה אזהרה

 עלולה שלך מהתרופות אחת כל אם לבדוק שיוכלו כדי נוטל שאתה התרופות כל על שלך ולרוקח לרופא ספר,
 לאיתור אחריך יעקוב שלך הרופא. בדקליזומאב שלך הטיפול במהלך לכבד נזק שתפתח הסיכון את להגביר
 אחד חווים אתם אם. בדקליזומאב שלך הטיפול לאחר חודשים6  ובמשך במהלך כבד לבעיות סימנים

 חוסר, חריגות חבורות או דימום, קיצונית עייפות, הקאות, בחילות: מיד לרופא התקשרו, הבאים מהתסמינים
 להיות עלול לכבד לנזק הסיכון. חיים מסכן או חמור כבד לנזק לגרום עלול .daclizumab תיאבון אובדן, אנרגיה
. כבד ממחלת סובלים שכבר ובאנשים, לכבד לנזק כגורמות הידועים אחרות תרופות הנוטלים אנשים אצל מוגבר

 להשתמש לא לך לומר עשוי שלך הרופא. כבד דלקת או כבד מבעיות סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
Daclizumab בהזרקת

 תאים תוקפת החיסונית המערכת כאשר המתרחשים מצבים( החיסון במערכת חמורות להפרעות לגרום עלול.
 חווה אתה אם. פסוריאזיס או אקזמה כולל, עור מבעיות סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר). בגוף בריאים

, בצוואר נפוחות בלוטות; בעור קשקשים או גירוד, אדמומיות: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד
 כל על המשפיע מוסבר ובלתי חדש סימפטום כל או; בטן כאב; מדממת צואה; ׁשלִׁשּול; במפשעה או השחי בבתי
Daclizumab בגופך חלק

 תוכנית. מיוחדת מוגבלת הפצה תוכנית באמצעות רק זמינהdaclizumab  הזרקת, זו תרופה עם הסיכונים בגלל
 הניטור ללאdaclizumab  בהזרקת משתמשים לא שאנשים לוודא כדיdaclizumab  של היצרן ידי על הוקמה
 שלך הרופאStrategies )REMS( Program Mitigation and Evaluation Risk .Zinbryta  שנקראת הדרוש

ושלך
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 וכיצד זו תוכנית על נוסף מידע שלך מהרופא בקשREMS .Zinbryta  בתוכנית רשום להיות חייב הרוקח
.שלך התרופה את תקבל

6  ובמשך במהלך, לפני מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
daclizumab. להזרקת שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי שלך האחרונה המנה לאחר חודשים

 טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכלdaclizumab  בהזרקת

(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או

)/ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety
/Drugshttp://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת.

.דאקליזומאב זריקת בקבלת ים/הסיכון על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

פעולתם והפחתת דלקת הפחתת ידי על פועל שהוא חושבים. אימונומודולטורים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.

 תרופות בשתי נעזרו שלא אנשים ידי על כלל בדרך משמשDaclizumab . עצבי לנזק לגרום שעלולים חיסון תאי של
 לחוות עלולים ואנשים כראוי פועלים אינם העצבים שבה מחלהDaclizumab .) נפוצה טרשת עבור לפחות אחרות
  משמש ;MS(השתן   בשלפוחית ושליטה דיבור, בראייה ובעיות בשרירים קואורדינציה אובדן, תחושה חוסר, חולשה

 מהלך( התקפיות-הפוכות צורות להם שיש אנשים אצל נכות של החמרה ולהאטת תסמינים של אפיזודות למניעת
Daclizumab נפוצה טרשת של) לעת מעת מתלקחים התסמינים שבה מחלה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 עקוב. בחודש פעם כלל בדרך מוזרק זה). לעור מתחת( עורית תת להזרקה מראש מלא במזרק) נוזל( כתמיסה מגיע.
. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר

 יותר קרובות לעתים בו להשתמש או ממנו פחות או יותר להשתמש אין. ההוראות לפי בדיוק בדקליזומאב השתמש
Daclizumab שלך הרופא שרשם ממה

 בעצמך דקליזומאב להזריק יכול אתה, מכן לאחר. שלך הרופא במשרד דאקליזומאב של הראשונה המנה את תקבל
, הראשונה בפעם בעצמך בדקליזומאב משתמש שאתה לפני. ההזרקות את לבצע משפחה קרוב או מחבר לבקש או

 את יזריק אשר לאדם או לך להראות שלך הרוקח או מהרופא בקש. אליו המצורפות הכתובות ההוראות את קרא
.אותה להזריק כיצד התרופה

 התרופה את תזריק אל. בירכיים או הבטן באזור, העליונות הזרועות של האחורי בחלק דקליזומאב להזריק יכול אתה
.מקועקע או מצולק, נגוע, אדמומי, חבול, מגורה לעור

 במיכל משומשים מזרקים לזרוק. תרופות של מראש מלאים מזרקים או מחטים תשתף או שוב תשתמש אל לעולם
.לנקב העמיד המיכל השלכת אופן על הרוקח או הרופא עם שוחח. לנקב עמיד

/a616036.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov2/6

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm


MedlinePlus של תרופתי מידעDaclizumab:  הזרקת14/4/2214:55,

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

daclizumab, בהזרקת השימוש לפני
 בהזרקת מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לדקליזומאב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל. דאקליזומאב

 אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. לקחת מתכוון או נוטל

.לוואי תופעות לאיתור

 סבלת אם שלך לרופא ספר, כן כמו. זיהום לך יש אם או בשחפת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
.להתאבד ניסית או על חשבת פעם אי אם או מדיכאון סבלת או

 השימוש בזמן להריון נכנס אתה אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, בדקליזומאב

 לעשות ניסיון או תכנון או התאבדות או פגיעה על חושב( אובדני או מדוכא להיות עלול שאתה לדעת צריך אתה
 שלך לרופא להתקשר צריכים שלך המטפל או משפחתך, אתהdaclizumab.  בהזרקת משתמש שאתה בזמן) זאת
 או בעצמך לפגוע רצון על חשיבה או דיבור, מחמיר או חדש דיכאון: הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד

 אילו יודעים שלך המטפל או שהמשפחה ודא. . הרוח במצב או בהתנהגות אחר חריג שינוי כל או, לחייך קץ לשים
.בעצמך לטיפול לפנות מסוגל אינך אם לרופא להתקשר יכולים שהם כך, חמורים להיות עלולים תסמינים

 עם לדבר מבלי הסופית המנה לאחר חודשים4  עד או בדקליזומאב הטיפול במהלך כלשהם חיסונים לך אין
.שלך הרופא

?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

 אם, זאת עם. זאת זוכר שאתה ברגע שהחמצת המנה את הזריק, דאקליזומאב זריקת של למנה מתגעגע אתה אם
 אין. המינון של הרגיל הזמנים בלוח והמשיכו שהוחמצת המנה על דלג, שהוחמצת המנה לאחר משבועיים יותר חלפו

 לגבי שאלות לך ויש מנה מחמיץ אתה אם שלך לרופא התקשר. שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה להזריק
.לעשות מה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

אקנה

בפה כאב
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 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא והתקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

פריחה

כוורות

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

הגרון או הלשון, הפה, הפנים, העיניים של נפיחות

מחמיר או חדש דיכאון

בהתנהגות או הרוח במצב שינויים

זאת לעשות ניסיון או תכנון או התאבדות או פגיעה על לחשוב

זיהום של אחרים וסימנים צמרמורות, חום, גרון כאב, שיעול, נזלת

שתן במתן קושי

שתן מתן בעת כאב

התקפים

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

 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

 במקרר דקליזומאב אחסן. ילדים של ידם מהישג והרחק היטב סגור, הגיעה היא שבו בקרטון הזו התרופה את שמור
 את לשמור ניתן. הזה המזרק את להשליך עליך, התרופה את בטעות מקפיא אתה אם. אותו להקפיא אין אך

Daclizumabאת להחזיר אין. אור מפני עליו להגן יש אך ימים30  עד החדר בטמפרטורת  Daclizumabלאחר למקרר 
.החדר בטמפרטורת אחסנה

 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
.לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו
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 ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים קטנים ילדים
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד

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

?אחר מידע לדעת צריך

daclizumab. בהזרקת משתמש שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני

 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

®זינבריטה

¶®זנאפקס

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

15/04/2018-  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
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https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
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