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Daratumumab הזרקת
"mab) ue toom' a(dar  בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

) העצם מח סרטן של סוג( נפוצה במיאלומה לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב או לבד משמשתDaratumumab  הזרקת
 המצב אך אחרות בתרופות טיפול לאחר שהשתפרו או הטיפול עם השתפרו שלא ובאנשים לאחרונה שאובחנו אנשים אצל
 לעצור או להאט לגוף סיוע ידי על עובד זה. שבטיים חד נוגדנים הנקראות תרופות של בקבוצה הואDaratumumab . חזר
.סרטניים תאים של הצמיחה את

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 הניתן) תמיסה( כנוזל מגיעDaratumumab  זו לתרופה שלך הגוף ותגובת להינתן שעשויות אחרות תרופות על בהתבסס.
 לקבל צריך אתה תדירות באיזו יחליט שלך הרופא. בריאות שירותי במסגרת אחות או רופא ידי על) לווריד( לווריד

Daratumumab

 רצינית תגובה לך שאין בטוח להיות כדי מכן ולאחר העירוי את מקבל שאתה בזמן מקרוב אחריך יעקוב אחות או רופא
 הראשון ובימים שלך העירוי לפני-daratumumab ל בתגובות ולטפל במניעה לסייע כדי אחרות תרופות לך תינתן. לתרופה
 לחץ, צפצופים, שיעול: הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד לאחות או לרופא ספר. התרופה קבלת לאחר והשני
סחרחורת, סחרחורת, כוורות, פריחה, צמרמורות, חום, הקאות, בחילות, גירוד, ראש כאב, סתום או נזלת, גירוד, בגרון וגירוי

.נשימה קוצר או בחזה נוחות אי, נשימה קשיי,

 במידת תלוי זה. הטיפול את לצמיתות או זמנית להפסיק אוDaratumumab  של המינון את להפחית עשוי שלך הרופא
 שלך הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא לספר הקפד. חווה שאתה הלוואי ובתופעות עבורך התרופה של היעילות

Daratumumab. עם

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

Daratumumab, הזרקת קבלת לפני
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 בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל-daratumumab, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.daratumumabהמרכיבים של רשימה לקבלת היצרן של המטופל פרטי את בדוק או שלך הרוקח את שאל.

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

 המופיעה כואבת פריחה( חוגרת שלבקת פעם אי סבלת או לך יש אם או דם עירויי מקבל אתה אם שלך לרופא ספר
 לכבד לגרום ועלול הכבד את שמדביק וירוס(B  הפטיטיס, נשימה בעיות), רוח אבעבועות או זוסטר בהרפס זיהום לאחר
 ברונכיטיס הכוללת, ריאה מחלות של קבוצה(COPD;  כרונית חסימתית ריאות מחלת כגון ריאות מחלת או), נזק חמור
).ואמפיזמה כרונית

 הריון למנוע כדי מניעה באמצעי להשתמש עליך. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 אמצעי סוגי על שלך הרופא עם שוחח. הסופית המנה לאחר חודשים3  ולפחות-daratumumab ב הטיפול במהלך
.שלך לרופא התקשר, דראטומומאב זריקת קבלת בזמן להריון נכנסת את אם. עבורך שיעבדו מניעה

.דאראטומומב הזרקת מקבל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

?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

.מיד שלך לרופא התקשרDaratumumab,  לקבלת פגישה החמצת אם

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

עייפות

עצירות

ׁשלִׁשּול

מפרקים או גב כאבי

בחזה או ברגליים, בזרועות כאב

מופחת תיאבון

ראֹׁש ּכאְבֵ

הרגליים או הקרסוליים, הידיים של נפיחות

ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, כאב

שרירים התכווצות

ישן להישאר או להירדם קושי
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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 התקשר, איך בסעיף המפורטים

דימום או חבורות

חום

קיצונית עייפות

העיניים או העור של הצהבה

 קבלת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהDaratumumab  הזרקת
.התרופה

 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

?אחר מידע לדעת צריך

 שלך הטיפול ובמהלך לפני מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
daratumumab. להזרקת שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי

 זריקת קיבלת או מקבל שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני
Daratumumab. Daratumumabמסוימות מעבדה בדיקות תוצאות על להשפיע עשוי.

Daratumumab.עם בטיפול שתתחיל לפני שלך הדם סוג את להתאים כדי דם בדיקות יבצע שלך הרופא Daratumumab. 
 שלך לרופא ספר, דם עירוי ביצוע לפני. הסופית המנה לאחר חודשים6  עד הדם התאמת בדיקות תוצאות על להשפיע יכול

Daratumumab זריקת קיבלת או מקבל שאתה המעבדה ולצוות

Daratumumab. הזרקת לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל

 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

®דרזלקס

15/12/2019-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד
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ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

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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