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Deferasirox
ox) sir a fer'(de  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 או ברגליים, בקרסוליים נפיחות, שתן במתן ירידה: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם.
 בעיות שתפתח מוגבר סיכון קיים, זו תרופה הנוטלים ילדים עבור. ובלבול נשימה קוצר, יתר עייפות, ברגליים
. כרגיל נוזלים שתיית הפסקת או חום, הקאות, שלשול ותפתח דפראזירוקס נטילת בזמן חולה אתה אם בכליות

 מסכן או חמור לנזק לגרום עלול .deferasirox הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד שלך לרופא התקשר
 מאוד חולה אתה אם או, רבים רפואיים מצבים לך יש אם יותר גדול לכליות נזק שתפתח הסיכון. לכליות חיים
 לקחת לא לך לומר עשוי שלך הרופא. כליות ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר. דם מחלת בגלל

Deferasirox

55,  מגיל מבוגר אתה אם יותר גדול לכבד נזק שתפתח הסיכון. לכבד חיים מסכן או חמור לנזק לגרום גם עלול.
 אתה אם. כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר. אחרים חמורים רפואיים מצבים לך יש אם או

שפעת דמויי תסמינים, העיניים או העור של הצהבה: שלך לרופא מיד התקשר, הבאים מהתסמינים אחד מפתח

Deferasirox חריגים דימום או חבורות או, הבטן של העליון הימני בחלק כאב, תיאבון אובדן, אנרגיה חוסר,

 או בוהק אדום בצבע הקאות, צורבים בטן כאבי: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם.
 ,)medrol-פרדניזון  או .)Rayos(זפתית או שחורה צואה או, בצואה בוהק אדום דם, קפה שאריות כמו שנראה

-medrol, Medrol, Solu-methapred, Depo)Aמתילפרדניזולון, דקסמתזון כגון סטרואידים  או

)Reclast, Zometa(; זולדרונית  וחומצה

)Binosto, Fosamax(, etidronate, ibandronate )Boniva(, pamidronate, risedronate )Actonel, Atelvia( 
, אדוויל( איבופרופן  כגון ,Aleve, Naprosyn(אחרים ;)אלנדרונאט כולל העצמות לחיזוק מסוימות  תרופות

 ;)Jantoven , .אחרות סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות או  אספירין )NSAIDs(ונפרוקסן) אחרים, מוטרין
 במעיים או בקיבה חמור דימום שתפתח הסיכון. במעיים או בקיבה חיים מסכן או חמור לדימום לגרום גם עלול
 אי לך הייתה או לך יש אם שלך לרופא ספר. דם ממצב מאוד חולה או, קשיש אתה אם יותר גדול להיות עשוי
 מהתרופות אחת נוטל אתה אם או), בדימום לשליטה הדרושים דם תאי של סוג( דם טסיות של נמוכה רמה פעם

Deferasirox) קומדין( וורפרין כגון) דם מדללי( קרישה נוגדי: הבאות
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 הטיפול ובמהלך לפני מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.הללו החמורות הלוואי תופעות את מפתח אתה אם ולראות דפראזירוקס לקחת לך שבטוח לוודא כדי שלך

?זו תרופה נרשמה האם היי

 תרופות של בקבוצה הוא .chelators בצואה) מהגוף להוציאו( להפריש שניתן כך בגוף לברזל הצמדות ידי על עובד זה.
 ברזל מדי יותר להם שיש ומעלה שנתיים מגיל וילדים במבוגרים לטיפול  משמשNTDT(. Deferasirox( ברזל הנקראות

 ברזל מדי יותר להם שיש ומעלה10  בני וילדים במבוגרים לטיפול גם משמש הוא. רבים דם עירויי שקיבלו בגלל בגוף
Deferasirox עירוי תלוית לא תלסמיה הנקראת גנטית דם הפרעת בגלל בגוף

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

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

 להמסה טבליה( להשעיה וטבליה גרגירים, כטבליה מגיעdeferasirox  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח
 הטבליות את ליטול ניתן, האכילה לפני דקות30  לפחות, ביום פעם ריקה בטן על ליטול יש. הפה דרך לנטילה) בנוזל

 קח. מלא לחם על קטן הודו כריך או, רזה וחלב לי'ג עם מלאה מחיטה אנגלי מאפין כמו קלה ארוחה עם גם והגרגירים
Deferasirox

 ממוצר לעבור צריך אתה אם. זה את זה להחליף ניתן ולא שונות בדרכים בגוף נספגים שוניםdeferasirox  מוצרי
deferasiroxהתרופה את מקבל שאתה פעם בכל. שלך המינון את להתאים יצטרך שלך שהרופא ייתכן, לאחר אחד 

 בטוח אינך אם הרוקח את שאל. עבורך שנרשםdeferasirox  המוצר את שקיבלת בטוח להיות כדי בדוק, שלך
.הנכונה התרופה את שקיבלת

 יכול אתה, הטבליה את לבלוע מתקשה אתה אם. אחר נוזל או מים עם )deferasirox )Jadenu טבליות לבלוע יש
 את לכתוש אין, זאת עם. הנטילה לפני מיד תפוחים רסק או יוגורט כגון רך מזון עם ולערבב הטבליה את לכתוש
.משוננים קצוות בעל מקצועי ריסוק מכשיר באמצעות(Jadenu)  ג"מ90  טבלית

 לפני מיד תפוחים רסק או יוגורט כגון רך מזון על הגרגירים את מפזרים(Jadenu),  דפראזירוקס גרגירי לקחת כדי
.הנטילה

:הבאים השלבים את בצע(Exjade),  לתרחיףdeferasirox  טבליות ליטול כדי
.בשלמותן לתרחיף הטבליות את לבלוע או ללעוס אין. נטילתן לפני בנוזל לתרחיף הטבליות את תמיד להמיס יש1.

, במים) ל"מ100 /אונקיות-3.5 כ( למחצית כוס מלאו, דפראזירוקס של ג"מ-1000 מ פחות נוטלים אתם אם2.
/אונקיות7  בערך( כוס מלא, דפראזירוקס של ג"מ-1000 מ יותר נוטל אתה אם. תפוזים מיץ או תפוחים מיץ
 את שאל, לקחת צריך אתהdeferasirox  כמה בטוח אינך אם. תפוזים מיץ או תפוחים מיץ, במים) ל"מ200

.הרוקח או הרופא
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.בכוס לקחת לך אמר שלך שהרופא הטבליות מספר את הנח3.

 כדי תוך סמיכה להיות עלולה התערובת. הטבליות את לחלוטין להמיס כדי דקות3  במשך הנוזל את מערבבים4.
.ערבוב

.מיד הנוזל את שתו5.

 נמצאת שעדיין תרופה כל להמיס כדי הכוס את שוטפים. ומערבבים הריקה לכוס נוזל של קטנה כמות מוסיפים6.
.המערבל על או בכוס

.הנוזל שאר את שתו7.

 בהתאם, חודשים6  עד3  בכל אחת מפעם יותר לא שלך-deferasirox ה מינון את להתאים עשוי שלך הרופא
.שלך המעבדה בדיקות לתוצאות

 גם דפראזירוקס ליטול המשך. זמן לאורך לאט מגופך נוסף ברזל מסירdeferasirox  שלך הרופא עם לדבר מבלי.
Deferasirox לקחת תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

deferasirox, נטילת לפני
 גרגירים, בטבליות מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל-deferasirox, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה עבור שלך הרוקח או הרופא את שאלdeferasirox.  של להשעיה טבליות או

 לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
הבאות מהאפשרויות אחת וכל החשובה האזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או

- ב(Budesonide ,Entocort, Pulmicort, Uceris (Cinvanti, Emend),  אפרפיטנט), לוטרונקס( אלוסטרון:
Migranal(, dronedarone. )Multaq(, duloxetine )Cymbalta(, eletriptan )Relpax(, eplerenone )Inspra( ,(Symbicort

45, Prezcobix(, dasatinib )Sprycel(, dihydroergotamine )DHE
,buspirone, cholestyramine )Prevalite(, colesevelam )Welchol(, colestipol )Colestid(, conivaptan )Vaprisol(, cyclosporine )Gengraf, Neoral, Sandimmune(, darifenacin )Enablex(, darunavir )Prezista, in

(Cafergot, Migergot  ארגוטמין
Everolimus )Afinitor, Zortress(, felodipine, fentanyl )Actiq, Duragesic, tizanidine )Zanaflex(, triazolam )Halcion(, tolvaptan )Samsca( ,(Ergomar, in

 עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן-)vardenafil )Levitra, Staxyn. ו
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה

 אוAmphojel, Alternagel, Gaviscon, Maalox  כגון אלומיניום המכילים חומצה סותרי נוטל אתה אם
,Mylantaאחרי או לפני שעתיים אותם קח .deferasirox
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.קפאין תוספי או מלטונין במיוחד, נוטל אתה מרשם ללא מוצרים אילו שלך לרופא ספר

 להתפתח גבוה סיכון לה שיש העצם במח חמורה בעיה( מיאלודיספלסטית תסמונת לך יש אם שלך לרופא ספר
deferasirox. לקחת לא לך לומר עשוי שלך הרופא. סרטן או), לסרטן

דפראזירוקס נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר

.שלך לרופא התקשר,

?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

 לפני דקות-30 ו שלך האחרונה הארוחה לאחר שעתיים לפחות, היום במהלך יותר מאוחר שהוחמצה המנה את קח
 המנה על דלג, ריקה בטן על דפראזירוקס ליטול תוכל לא אם או הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. האכילה

.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. המינון של הקבוע הזמנים בלוח והמשיכו שהוחמצה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

בטן כאב

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

 מאלה או האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המוזכרים

שמיעה אובדן

ראייה בעיות

נפוחות לימפה בלוטות, חום, שלפוחיות או מתקלף עור, כוורות, פריחה

צרְִידּות; העיניים או השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות; בליעה או נשימה קשיי

חריגים דימום או חבורות

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

 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
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?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

 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[

 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.

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

העיניים או העור של הצהבה

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

חריגים דימום או חבורות

אנרגיה חוסר

תיאבון אובדן

שפעת דמויי תסמינים

ׁשלִׁשּול

בחילה

הקֲָאָה

שתן במתן ירידה

קרסוליים או רגליים של נפיחות

?אחר מידע לדעת צריך

 ופעםdeferasirox  התחלת לפני ועיניים שמיעה בדיקות לעבור תצטרך. שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.התרופה נטילת בזמן בשנה
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


,14/4/2216:14MedlinePlusשל תרופות על מידעDeferasirox: 

 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

Exjade®

®אדנו'ג

15/09/2019-  אחרון עדכון

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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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

