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Degarelix הזרקת
''ix) rel' a(deg  בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 הזרקת]). גברית רבייה בלוטת[ בערמונית שמתחיל סרטן( מתקדם ערמונית בסרטן לטיפול משמשתDegarelix  הזרקת
Degarelixגונדוטרופין הורמון של לרצפטורים אנטגוניסטים הנקראות תרופות של בקבוצה היא  .(GnRH)ידי על פועל זה 

 סרטן תאי התפשטות את לעצור או להאט עשוי זה. הגוף ידי על המיוצר) גברי הורמון( הטסטוסטרון כמות הפחתת
.לצמוח כדי לטסטוסטרון הזקוקים הערמונית

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 זה. המותניים ומקו מהצלעות הרחק, הקיבה באזור לעור מתחת ולהזריק נוזל עם לערבוב כאבקה מגיעהDegarelix  הזרקת
.רפואי במתקן אחות או רופא ידי על ימים-28 ל אחת מוזרק כלל בדרך

.התרופה הוזרק שבו המקום על לחץ מפעילים לא שלך החגורה או שהחגורה ודאdegarelix,  הזרקת של מנה קבלת לאחר

.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

degarelix, הזרקת קבלת לפני
 בהזרקת מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כלdegarelix,  להזרקת אלרגי אתה אם שלך ולרוקח לרופא ספר

.degarelixהמרכיבים של רשימה לקבלת המטופל פרטי את בדוק או שלך הרוקח את שאל.

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
, כינידין(Norpace),  דיסופרמיד(Cordarone),  אמיודרון: הבאים מהדברים אחד כל את לציין הקפד. לקחת מתכוון

 עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן(Betapace).  סוטלול או פרוקאינאמיד
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה
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, סדיר לא לב לקצב לגרום שעלולה נדירה לב בעיית( ארוכהQT  מתסמונת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
 או כבד, לב מחלת או; בדם נתרן או מגנזיום, אשלגן, סידן של נמוכות או גבוהות רמות); פתאומי מוות או התעלפות

.כליות

. לעובר להזיק עלולהDegarelix  הזרקתdegarelix.  הזרקת לקבל צריכות לא להריון להיכנס עלולות או שנמצאות נשים
 שלך הרופא עם שוחח, מניקה את אם. מיד שלך לרופא התקשר, בהריון שאתה בזמןdegarelix  הזרקת מקבל אתה אם
.דגרליקס הזרקת קבלת לפני

?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 התקשרdegarelix,  הזרקת של מנה לקבלת פגישה החמצת אם

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולהDegarelix  הזרקת
:חולף לא או חמור
התרופה הוזרק שבו במקום גירוד או קשיות, נפיחות, אדמומיות, כאב

חום גלי

לילה הזעות או יתר הזעת

בחילה

עצירות

ׁשלִׁשּול

במשקל ירידה או עלייה

חּולׁשהָ

סחְרַחֹורתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ

עייפות

ישן להישאר או להירדם קושי

השדיים של הגדלה

המינית ביכולת או בחשק ירידה

מפרקים או גב כאבי

 התקשר, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא

כוורות

פריחה

בליעה או נשימה קשיי
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דופק או סדיר לא, מהיר דופק

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

צרְִידּות

בחזה רפרוף תחושת

התִעלַפְּות

קשה או תכופה, כואבת שתן הטלת

צמרמורת או חום

 עם שוחח. הטיפול בתחילת שהיו ממה יותר ושבירות חלשות להיות שלך לעצמות לגרום עלולהDegarelix  הזרקת
.זו תרופה נטילת של הסיכונים על שלך הרופא

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

 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

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

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.הטיפול במהלך שלך הדם לחץ אחר לעקוב גם עשוי שלך הרופאdegarelix.  להזרקת שלך הגוף

degarelix. הזרקת מקבל שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני

 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

®פירמגון

15/01/2018-  לאחרונה מתוקן
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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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