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דפריפרון
prone) i fer'(de  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 עוזרים לבנים דם תאי. שלך העצם מח ידי על המיוצרים הלבנים הדם תאי במספר לירידה לגרום עלול דפריפרון
 או רציני זיהום שתפתח יותר גבוה סיכון קיים, לבנים דם תאי של נמוך מספר לך יש שאם כך, בזיהום להילחם לגופך
 דפריפרון עם יחד אחרות מסוימות תרופות שנטילת מכיוון, נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא ספר. חיים מסכן
זיהום של הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. תפחת שלך הלבנים הדם תאי שספירת הסיכון את להגביר עשויה

 תסמינים, בפה פצעים, גרון כאב, חום: חירום רפואית עזרה קבל או שלך לרופא מיד והתקשר דפריפרון ליטול הפסק,
.חמורות רעידות או צמרמורות, שפעת דמויי

 לבדיקת בדיקות כולל, מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.הטיפול במהלך בשבוע פעם ולפחות הטיפול לפני שלך הלבנים הדם תאי ספירת

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

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

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

.דפריפרון נטילת של ים/הסיכון על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 נמוך למספר הגורם תורשתי מצב( מתלסמיה הסובלים ומעלה3  מגיל וילדים מבוגרים אצל בגוף ברזל עודפי להסרת משמש.
( חרמש תאי מחלת עם ומעלה3  מגיל וילדים מבוגרים אצל ברזל עודפי להסרת גם משמש הוא). אדומות דם כדוריות של

Deferiprone) אדומים דם תאי של מהנורמה נמוך מספר( אנמיה של אחרים סוגים או) תורשתית דם מחלת
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 תרופות של בקבוצה הוא) .chelators מהגוף להוציאו( אותו להפריש יהיה שניתן כדי בגוף לברזל הצמדות ידי על עובד זה.
Deferiprone ברזל הנקראות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 ליטול ניתן. ביום פעמים שלוש או פעמיים כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה) נוזל( פומית וכתמיסה כטבליה מגיע.
 ידי על להיגרם שעלולות והקאות בחילות במניעת לסייע עשויה הארוחות עם נטילתו אך, אוכל בלי או עם דפריפרון
 מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך דפריפרון קח. התרופה

 לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק דפריפרון קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או
Deferiprone הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו

.הניקוד סימון על בזהירות טבליה פצל, טבליה חצי כולל שלך המינון אם

 שסופקה המדידה לכוס שלך המנה את הוסף. שלך המינון את למדוד כדי התמיסה עם המסופקת המדידה בכוס השתמש
 את לערבב כדי בעדינות אותה סובב, המדידה לכוס מים) ל"מ15  עד(10  כפיות3  עד2  הוסף, מכן לאחר. אותה ושתה
.השימוש לאחר במים המדידה כוס את ביד שטפו. התערובת את ושתה, בכוס שנותרה התרופה כל עם המים

.שלך המעבדה בדיקות לתוצאות בהתאם חודשים3  עד חודשיים כל שלך הדפריפרון מינון את להתאים עשוי שלך הרופא

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,דפריפרון נטילת לפני
 או דפריפרון בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרות לתרופות, לדפריפרון אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

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

 הקפד. לקחת מתכוון או לוקח אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 ייתכן). פרובלן( פרובנציד או) מים כדורי( משתנים), קטפלם, קמביה( דיקלופנק: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא

 נטילת לאחר שעות4  או לפני שעות4  אותם קח, אבץ או ברזל תוספי או ויטמינים מולטי, חומצה נוגדי נוטל אתה אם
.דפריפרון

.חלב גדילן במיוחד, לוקח אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

 התעלפות, סדיר לא לדופק לגרום שעלולה נדירה לב בעיית( ממושךQT  מרווח לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
 או, שלך בדם מגנזיום או אשלגן של נמוכה רמה, אחרות לב בעיות או לב ספיקת אי, איטי דופק), פתאומי מוות או

.כבד או כליות מחלת

 לא זוגך בן או אתה. לעולם ילד להביא מתכנן אתה אם או, להריון להיכנס מתכוון, בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 הריון בדיקת לבצע עליך, להריון להיכנס שיכולה אישה את אם. דפריפרון מקבל שאתה בזמן להריון להיכנס אמורים

 אם. הסופית המנה לאחר חודשים6  ובמשך הטיפול במהלך יעילים מניעה באמצעי ולהשתמש הטיפול תחילת לפני
,זכר אתה
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 נכנסת אם. הסופית המנה לאחר חודשים3  ובמשך הטיפול במהלך מניעה באמצעי להשתמש צריכים זוגך ובן אתה
.לעובר להזיק עלול דפריפרון. מיד לרופא התקשר, דפריפרון נטילת בזמן להריון

 לאחר שבועיים ובמשך הטיפול במהלך להניק לא לך לומר עשוי שלך הרופא. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר
.שלך האחרונה המנה

.דפריפרון של הלוואי תופעות את להחמיר יכול אלכוהול. דפריפרון נוטל שאתה בזמן אלכוהוליים ממשקאות הימנע

?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

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

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

בחילה

הקֲָאָה

צרַבֶתֶ

בטן כאב

ׁשלִׁשּול

מופחת או מוגבר תיאבון

במשקל עלייה

במפרקים או בגב, ברגליים, בזרועות כאב

ראֹׁש ּכאְבֵ

שתן של חום או אדום צבע שינוי

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

 או, בטן כאבי; וכואבים נפוחים מפרקים; הגוף של התחתון בחצי במיוחד, פריחה או אדמדמים סגולים כתמים
דמי שתן

כוורות

העיניים סביב נפיחות

דופק או מהיר דופק
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סחְרַחֹורתֶ

סחרחורת

התִעלַפְּות

התקפים

.זו תרופה נוטל שאתה בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול דפריפרון

 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 הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
 כל ואת אותו השלך, לראשונה הפה תמיסת בקבוק פתיחת לאחר). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום עודף, מאור והרחק
.יום35  לאחר בשימוש שאינה הפה תמיסת

 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

. 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
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.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

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
כפולה ראיה

נשלטות בלתי עיניים תנועות

בגוף חלק כל של נשלטות בלתי או מואטות, חריגות תנועות

?אחר מידע לדעת צריך
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 שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לדפריפרון

.מזיקה ואינה שכיחה זו השפעה; חום או אדום לצבע להפוך עשוי שלך השתן

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת 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

פריפרוקס

15/08/2021-  אחרון עדכון

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

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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