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אלפא דרבפואטין הזרקת
tin poe'e(be  דאר-(כ מבוטא

:חשובה אזהרה

:החולים כל

 ספר. למוח או לריאות, לרגליים יעברו או ייווצרו דם שקרישי הסיכון את מגבירalfa Darbepoetin  בהזרקת שימוש
 קבל או מיד שלך לרופא התקשר. מוחי שבץ פעם אי עברת ואם לב במחלת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא
; ברגליים נפיחות או/ו חום, אדמומיות, רגישות, כאב: הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם חירום רפואית עזרה

 בדיבור פתאומית בעיה; בחזה כאב; דם שמעלה או יעבור שלא שיעול; נשימה קוצר; ברגל או בזרוע חיוורון או קרירות
 של או) הגוף של אחד בצד במיוחד( רגל או יד של תחושה חוסר או פתאומית חולשה; פתאומי בלבול; דיבור בהבנת או

 מטופל אתה אם. התעלפות או; קואורדינציה או משקל שיווי אובדן או סחרחורת, בהליכה פתאומיות בעיות; הפנים
( שלך הדם לכלי בגישה דם קריש להיווצר עלול), פועלות אינן כשהכליות מהדם פסולת להסרת טיפול( בהמודיאליזה

.כרגיל לעבוד מפסיקה שלך הדם לכלי הגישה אם שלך לרופא ספר). לגופך מתחבר ההמודיאליזה צינור שבו מקום

 שנמצאת חלבון כמות( שלך ההמוגלובין שרמת כך אלפא דרבפואטין זריקת של שלך המינון את יתאים שלך הרופא
 אדם של אדומים דם תאי העברת( אדומים דם תאי לעירוי תזדקק שלא כדי מספיק גבוהה תהיה) אדומים דם בתאי
 את להעלות כדיalfa darbepoetin  מספיק מקבל אתה אם). חמורה באנמיה לטיפול האדם גוף. לאחר אחד

 בעיות לפתח או מוחי בשבץ ללקות יותר גבוה סיכון קיים, נורמלית לרמה קרובה או נורמלית לרמה שלך ההמוגלובין
 אתה אם חירום רפואית עזרה קבל או מיד לרופא התקשר. לב ספיקת ואי לב התקף כולל חיים מסכנות או חמורות לב

 וסימנים הזעה, סחרחורת, בחילה; נשימה קוצר; לחץ או לחיצה לחץ, בחזה כאבים: הבאים מהתסמינים אחד חווה
 הרגליים, הידיים של נפיחות או; גב או, לסת, בצוואר, בכתף, בזרועות כאב או נוחות אי; לב להתקף אחרים מוקדמים

.הקרסוליים או

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
 להשתמש להפסיק לך לומר או שלך המינון את להפחית עשוי שלך הרופא. אלפא דרבפואטין להזרקת שלך הגוף

חמורות לוואי תופעות לחוות גבוה בסיכון שאתה מראות הבדיקות אם מסוימת לתקופהalfa Darbepoetin  בהזרקת

.שלך הרופא הוראות אחר בקפידה עקוב.
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 טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל אלפא בדרבפואטין

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

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

alfa.Darbepoetin  בהזרקת בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

:סרטן חולי

 צמיחת חוו או יותר מוקדם מתוalfa Darbepoetin  זריקת שקיבלו מסוימים סרטן סוגי עם אנשים, קליניים במחקרים
 עליך, סרטן לך יש אם. התרופה את קיבלו שלא אנשים מאשר יותר מוקדם שהתפשט סרטן או הסרטן של חזרה, גידול
 רקalfa Darbepoetin  זריקת לקבל צריך אתה. אלפא דרבפואטין זריקת של האפשרי ביותר הנמוך המינון את לקבל

 התחלת לאחר חודשיים לפחות להימשך צפויה שלך הכימותרפיה אם כימותרפיה ידי על הנגרמת באנמיה לטיפול
alfa  בזריקת הטיפול את להפסיק יש. יירפא שלך שהסרטן גבוה סיכוי אין ואםalfa Darbepoetin  בזריקת הטיפול

darbepoetinמסתיים שלך הכימותרפיה קורס כאשר.

alfa  בזריקת בשימוש הסיכונים את להפחית כדי הוקמהProgram Oncology APPRISE ESA  בשם תוכנית
Darbepoetinזו לתוכנית ולהירשם הכשרה להשלים יצטרך שלך הרופא. כימותרפיה ידי על הנגרמת באנמיה לטיפול 

 בזריקת בשימוש הסיכונים על כתוב מידע תקבל, התוכנית במסגרתalfa .Darbepoetin  זריקת לקבל שתוכל לפני
 הסיכונים על איתך שוחח שלך שהרופא להראות כדי התרופה קבלת לפני טופס על לחתום ותצטרך אלפא דרבפואטין

 התוכנית לגבי לך שיש שאלה כל על ויענה התוכנית על נוסף מידע לך ייתן שלך הרופא. אלפא דרבפואטין הזרקת של
.אלפא דרבפואטין בזריקת שלך והטיפול

?זו תרופה נרשמה האם היי

 אי עם אנשים אצל) אדומות דם כדוריות של מהרגיל נמוך מספר( באנמיה לטיפול משמשתalfa Darbepoetin  הזרקת
 משמשתalfa Darbepoetin  הזרקת). תקופה לאורך ולתמיד לאט לעבוד מפסיקות הכליות שבו מצב( כרונית כליות ספיקת

-alfa ב להשתמש ניתן לא. סרטן של מסוימים סוגים עם אנשים אצל כימותרפיה ידי על הנגרמת באנמיה לטיפול גם
Darbepoetinשעלולה ירודה רווחה או עייפות כמשפר הוכח ולא חמורה באנמיה לטיפול אדומים דם תאי עירוי במקום 

 פועל זה(ESA).  אריתרופואיזיס ממריצים חומרים הנקראות תרופות של בקבוצה הואalfa Darbepoetin . מאנמיה להיגרם
.אדומים דם תאי יותר לייצר) דם נוצר שבהן העצמות בתוך רכה רקמה( העצם למח גורם ידי על

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 מוזרק זה). לווריד( ורידי תוך או) לעור מתחת ממש( עורית תת להזרקה) נוזל( כפתרון מגיעהalfa Darbepoetin  הזרקת
שלך ההוראות אחר עקוב. שבועות4  עד לשבוע אחת כלל בדרך
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alfa Darbepoetin  בזריקת השתמש. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בזהירות מרשם תווית
 הרופא ידי על שנקבע ממה יותר קרובות לעתים בו להשתמש או ממנו פחות או יותר להשתמש אין. ההוראות לפי בדיוק
.שלך

 ולפי שלך המעבדה לתוצאות בהתאם המינון את ויתאיםalfa Darbepoetin  הזרקת של נמוך במינון יתחיל שלך הרופא
 את בצע. מה זמן למשך אלפא דרבפואטין בהזרקת להשתמש להפסיק לך לומר גם עשוי שלך הרופא. שלך ההרגשה
.בקפידה הללו ההוראות

 יותר או שבועות2-6  שיחלפו ייתכן. בה להשתמש תמשיך עוד כל רק שלך באנמיה לשלוט תעזורalfa Darbepoetin  הזרקת
 אתה אם גםalfa darbepoetin  בזריקת להשתמש המשךalfa .Darbepoetin  הזרקת של המלאה התועלת את שתרגיש עד

.שלך הרופא עם לדבר מבליalfa Darbepoetin  בהזרקת להשתמש תפסיק אל. טוב מרגיש

alfa  להזריק יכול שאתה להחליט עשוי שלך שהרופא או, אחות או רופא ידי על להינתן עשויותalfa Darbepoetin  זריקות
Darbepoetinצריכים הזריקות את שייתן והאדם אתה. הזריקות את לתת משפחה קרוב או חבר לך יש שאולי או, בעצמך 

 בקש. בבית הראשון השימוש לפניalfa Darbepoetin  הזרקת עם שמגיע המטופל עבור היצרן של המידע את לקרוא
.אותה להזריק כיצד התרופה את יזריק אשר לאדם או לך להראות שלך מהרופא

 אתה אם. פעמיים חד מזרקים עם לשימוש ובבקבוקונים מראש מלאים במזרקים מגיעהalfa Darbepoetin  הזרקת
 אל. להשתמש עליך מזרק סוג באיזה לך יגידו שלך הרוקח או הרופא, אלפא דרבפואטין זריקת של בבקבוקונים משתמש
.תרופות של הנכונה הכמות את תקבל שלא ייתכן כי מזרק של אחר סוג בשום תשתמש

 ואין מוקצף להיראות עלול זהalfa Darbepoetin  הזרקת את מנער אתה אםalfa .darbepoetin  הזרקת את לנער אין
.בו להשתמש

.אחרות תרופות עם אותו תערבב ואל כלשהו בנוזל אותו לדלל אין. משלו במזרקalfa Darbepoetin  זריקת תמיד הזריקו

2  לאזור פרט שלך הבטן, שלך העליונות הזרועות של החיצוני באזור מקום בכלalfa darbepoetin  זריקת להזריק יכול אתה
 של. העליונים החיצוניים והאזורים שלך האמצעיות הירכיים של הקדמי החלק), טבור( שלך הטבור סביב) סנטימטר' (5 אינץ

, רגיש למקום אלפא דרבפואטין להזריק אין. אלפא דרבפואטין הזרקת שאתה פעם בכל חדשה נקודה בחר. שלך הישבן
.מתיחה סימני או צלקות לו שיש או, קשה או חבול, אדום

 את להזריק לך להורות עשוי שלך הרופא), פועלות אינן כשהכליות מהדם פסולת להסרת טיפול( בדיאליזה מטופל אתה אם
 שאלות לך יש אם שלך הרופא את שאל). לגופך מחוברים הדיאליזה צינורות שבו מקום( שלך הוורידי הגישה לפתח התרופה

.שלך התרופה את להזריק איך לגבי

 עם מסומנים מראש הממולאים הבקבוקון או שהמזרק ודא. ההזרקה לפני אלפא דרבפואטין הזרקת בתמיסת תמיד התבונן
 פקק לו שיש לוודא כדי בדוק, בבקבוקון משתמש אתה אם. חלף שלא תפוגה ותאריך התרופה של הנכונים והחוזק השם

 נמשך לא הצהוב הפלסטיק וששרוול האפור בכיסוי מכוסה שהמחט בדוק, מראש מלא במזרק משתמש אתה ואם, צבעוני
מכילה ואינה צבע וחסרת שקופה שהתמיסה לבדוק יש כן כמו . המחט מעל
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.אותה תזריק ואל שלך לרוקח התקשר, שלך התרופה עם כלשהן בעיות יש אם. חלקיקים או פתיתים, גושים

. אחת מפעם יותר אלפא דרבפואטין הזרקת של בקבוקונים או פעמיים חד מזרקים, מראש מלאים במזרקים להשתמש אין
.לנקב העמיד המיכל את להשליך כיצד הרוקח או הרופא את שאל. דקירה בפני עמיד במיכל משומשים מזרקים השלך

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

alfa,Darbepoetin  בהזרקת השימוש לפני
 כל או אחרת תרופה כלalfa )Epogen, Procrit(- alfa, epoetin ,darbepoetin ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
 של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאלalfa .darbepoetin  בהזרקת מהמרכיבים אחד

 אלרגי התרופה את שיזריק האדם או אתה אם שלך לרופא ספר, מראש הממולאים במזרקים תשתמש אם. המרכיבים
.ללטקס

 אדומים תאים של טהורה אפלזיה לך היה פעם אי ואם, גבוה דם מלחץ סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
;PRCA)ב טיפול לאחר להתפתח שעלולה חמורה אנמיה של סוג ESA-זריקת או אלפא דרבפואטין זריקת כגון 
alfa.Darbepoetin  בזריקת להשתמש לא לך לומר עשוי שלך הרופא). אלפא אפואטין

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

 לטיפולalfa Darbepoetin  בזריקת משתמש אתה אם. התקפים פעם אי לך היו או לך יש אם שלך לרופא ספר
.סרטן פעם אי לך היה או סרטן לך יש אם לרופא ספר, כרונית כליות מחלת ידי על הנגרמת באנמיה

 בהזרקת השימוש בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, אלפא דרבפואטין

 במיוחד חשוב. אלפא דרבפואטין בזריקת מטופל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח לפני
 או(CABG)  כלילי עורק השתלת ניתוח עובר אתה אםalfa Darbepoetin  בהזרקת משתמש שאתה שלך לרופא לספר
 במהלך קרישים היווצרות למנוע כדי') דם מדלל(' קרישה נוגד לרשום עשוי שלך הרופא. עצם בבעיית לטיפול ניתוח

.הניתוח

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

 הברזל רמות את להעלות לעזור וכדי שלך הדם לחץ על בשליטה לסייע כדי מיוחדת דיאטה לרשום עשוי שלך הרופא
 הרופא את ושאל בקפידה אלה הנחיות אחר עקוב. ביותר הטובה בצורה לפעול תוכל אלפא דרבפואטין שהזרקת כך שלך
.כלשהן שאלות לך יש אם שלך הדיאטן או

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 במינון להשתמש אין. אלפא דרבפואטין הזרקת של למנה מתגעגע אתה אם לעשות מה לשאול כדי שלך לרופא התקשר
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפול

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה
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 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולהalfa Darbepoetin  הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

להְׁשִתְעַלֵ

בטן כאב

אלפא דרבפואטין הזרקתם שבו במקום גוש או גירוד, חבורות, נפיחות, אדמומיות

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

פריחה

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

צפצופים

צרְִידּות

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

מהיר דופק

יתר עייפות

אנרגיה חוסר

סחְרַחֹורתֶ

התִעלַפְּות

חיוור עור

 או חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהalfa Darbepoetin  הזרקת
.זו בתרופה השימוש בזמן טוב מרגיש לא שאתה

 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

 מזרק או בקבוקון שהוצא לאחר. ילדים של ידם מהישג והרחק היטב סגור, הגיעה היא שבו בקרטון הזו התרופה את שמור
 דרבפואטין הזרקת את אחסן. המנה למתן עד החדר מאור עליו להגן כדי מכוסה אותו שמור, שלו מהקרטון מראש מלא
.שהוקפאה תרופה כל השלך. אותה להקפיא אין אך, במקרר אלפא

. 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
שלך ההחזרה
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) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. קהילה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

 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

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

 עם שלך הטיפול במהלך קרובות לעתים שלך הדם לחץ אחר יעקוב שלך הרופא. שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.אלפא דרבפואטין הזרקת

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

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

 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

®אראנספ

15/04/2016-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

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
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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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