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דנוסומאב הזרקת
mab) sue oh'(den  בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 )Denosumab )Prolia.בהזרקת שימוש נעשה

('' המעבר גיל שעברו בנשים) בקלות ונשברות ונחלשות דקות הופכות העצמות בו מצב( באוסטאופורוזיס לטיפול
 הגיב לא או לקחת יכול שלא או) שבורות עצמות( לשברים מוגבר סיכון להן שיש) הווסת סוף;'' חיים שינוי

.לאוסטאופורוזיס אחרים תרופתיים לטיפולים

 לטיפולים הגיבו לא או לקחת יכולים שאינם או) שבורות עצמות( לשברים מוגבר סיכון להם שיש בגברים לטיפול
.לאוסטאופורוזיס אחרים תרופתיים

 תרופות שיוטלו ונשים גברים אצל קורטיקוסטרואידים תרופות ידי על הנגרמת באוסטיאופורוזיס לטפל
 הגיבו לא או לקחת יכולים שאינם או לשברים מוגבר סיכון להם ויש לפחות חודשים6  במשך קורטיקוסטרואידים

.לאוסטאופורוזיס אחרים תרופתיים לטיפולים

,עצם לאובדן הגורמות מסוימות תרופות עם הערמונית בסרטן המטופלים גברים אצל עצם באיבוד לטיפול

.לשברים הסיכון את שמגבירות מסוימות תרופות המקבלות שד סרטן עם בנשים עצם באיבוד לטיפול

 תרופות של בקבוצה היאDenosumab  הזרקת משמשת )Denosumab )Xgeva הזרקת
 בגוף מסוים קולטן חסימת ידי על עצם אובדן למניעת פועל זהRANK.  ליגנד מעכבי הנקראות

 בתאי מסוים קולטן חסימת ידי על-GCTB ב לטיפול פועל זה. העצם פירוק את להפחית כדי
 פירוק הפחתת ידי על גבוהות סידן ברמות לטיפול פועל זה. הגידול צמיחת את שמאט הגידול
.סידן משחרר העצמות פירוק כאשר העצם

 וגורם הפלזמה בתאי שמתחיל סרטן( נפוצה ממיאלומה הסובלים אנשים אצל לשברים הסיכון את להפחית כדי
.לעצמות התפשט אך בגוף אחר בחלק שהתחיל סרטן של מסוימים סוגים להם שיש ובאנשים), בעצמות לנזק

 בו לטפל ניתן שלא) עצם גידול של סוג(GCTB;  עצם של ענק תאי בגידול לטיפול מהמתבגרים ובחלק במבוגרים
.בניתוח

.אחרות לתרופות הגיבו שלא באנשים סרטן ידי על הנגרמות גבוהות סידן ברמות לטיפול

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד
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 באזור או העליונה בירך, העליונה בזרוע) לעור מתחת( עורית תת להזרקה) נוזל( כפתרון מגיעהDenosumab  הזרקת
 ניתנת )Denosumab )Prolia הזרקת. במרפאה או רפואי במשרד אחות או רופא ידי על כלל בדרך מוזרק זה. הבטן
 לשברים הסיכון את להפחית כדי )denosumab )Xgeva בהזרקת משתמשים כאשר. חודשים-6 ל אחת כלל בדרך

הזרקת כאשר. שבועות לארבעה אחת כלל בדרך ניתנת היא, לעצמות שהתפשט סרטן או, נפוצה ממיאלומה

denosumab )Xgeva( היא, סרטן ידי על הנגרמות גבוהות סידן רמות או, עצם של ענק תאי בגידול לטיפול משמשת 
 החל שבועות בארבעה פעם מכן ולאחר15)  ויום8  יום1,  ביום( הראשונות המנות בשלוש ימים7  כל כלל בדרך ניתנת

.הראשונות המנות שלוש לאחר משבועיים

 התוספים את קחdenosumab.  בהזרקת מטופל שאתה בזמןD  וויטמין סידן תוספי לקחת לך יגיד שלך הרופא
.ההוראות לפי בדיוק האלה

 לך ימסור הרוקח או הרופא, עצם באיבוד או באוסטאופורוזיס לטיפול משמשת )denosumab )Prolia הזרקת כאשר
 שתמלא פעם ובכלdenosumab  בהזרקת טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את

 גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש
ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/((FDA)  והתרופות המזון מינהל באתר לבקר

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

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

denosumab, הזרקת קבלת לפני

 אחד לכל או ללטקס, אחרת תרופה לכל(Prolia, Xgeva),  לדנוסומאב אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
 של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאלdenosumab.  בהזרקת מהמרכיבים
.המרכיבים

 אחד ממוצר יותר לקבל אין-Xgeva. וProlia  המותג שמות תחת זמינהdenosumab  שהזרקת לדעת עליך
.הללו מהתרופות באחת מטופל אתה אם שלך לרופא לספר הקפד. בו-זמניתdenosumab  המכיל

 אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
כגון אנגיוגנזה מעכבי: מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או נוטל

,axitinib )Inlyta(, bevacizumab )Avastin(, everolimus )Afinitor, Zortress(, pazopanib )Votrient(, sorafenib )Nexavar( 
 אלנדרונאט כגון ביספוספונטים )sunitinib )Sutent; או

,etidronate, ibandronate )Boniva(, pamidronate, risedronate )Actonel, Atelvia( ,(Binosto, Fosamax)
 כגון החיסונית המערכת את המדכאות תרופות; לסרטן כימותרפיות תרופות(Reclast);  זולדרונית חומצה

, ראסובו, אוטרקסופ( מתוטרקסט), סנדימוניה, ניאורל, נגרף'ג( ציקלוספורין), אימוראן, אזאסאן( אזתיופרין
 כגון סטרואידים) ; פרוגרף, אנווארסוסXL,  אסטאגרף( וטקרולימוס) רפאמון( סירולימוס), קסאטמפ, טרקסאל
 או(Rayos);  ופרדניזוןMedrol)-Medrol, Medrol, Solu-Methapred, Depo (A- מתילפרדניזולון, דקסמתזון
 את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן(Sensipar).  סינקלצט כגון, שלך הסידן רמות להורדת המשמשות תרופות
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון

 הסידן רמת את יבדוק כנראה שלך הרופא. בדם סידן של נמוכה רמה לך הייתה או לך יש אם שלך לרופא ספר
יודיע וכנראה בטיפול שתתחיל לפני שלך בדם
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.מדי נמוכה הרמה אםdenosumab  זריקת לקבל לא

 הדם תאי שבו מצב( אנמיה פעם אי לך היה או לך יש אם או דיאליזה טיפולי מקבל אתה אם שלך לרופא ספר
, הפה עם בעיות; בפה במיוחד, זיהום של סוג כל; סרטן); הגוף חלקי לכל חמצן מספיק מביאים אינם האדומים
 את שמונע מצב כל); שיניים השתלות, שיניים הסרת( פה או שיניים ניתוח; התותבות או החניכיים, השיניים
 בלוטת או התריס בבלוטת ניתוח; שלך החיסונית המערכת תפקוד את שמפחית מצב כל; כרגיל שלך הדם קרישת
 גופך על המקשות במעיים או בבטן בעיות; שלך הדק מהמעי חלק להסרת ניתוח); בצוואר קטנה בלוטה( התריס
 או, סוכרת); וחולשה שרירים לכאבי הגורמת הפרעה(rheumatica polymyalgia ; מזינים חומרים לספוג

.כליות מחלת או פארתירואיד

 לפני שלילית הריון בדיקת לעבור תצטרך. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 עליך. דנוסומאב הזרקת מקבלת שאת בזמן להריון להיכנס צריכה לא את. דנוסומאב בהזרקת הטיפול תחילת

 חודשים5  ולפחות דנוסומאב הזרקת מקבל שאתה בזמן הריון למנוע כדי הריון למניעת אמינה בשיטה להשתמש
, מהטיפול חודשים5  תוך או, דנוסומאב הזרקת קבלת בזמן להריון נכנסת את אם. שלך הסופי הטיפול לאחר

.לעובר להזיק עלולDenosumab . מיד לרופא התקשרי

), הלסת עצם של חמור מצב(ONJ,  הלסת של לאוסטאונקרוזיס לגרום עלולה דנוסומאב שהזרקת לדעת עליך
 שלך השיניים את לבדוק צריך שיניים רופא. זו תרופה מקבל שאתה בזמן שיניים טיפול או ניתוח לך יש אם במיוחד
 הזרקת לקבל שתתחיל לפני, מותאמות לא תותבות תיקון או ניקוי כולל, הדרושים הטיפולים כל את ולבצע

 הרופא עם שוחח. דנוסומאב הזרקת מקבל שאתה בזמן כראוי הפה את ולנקות שיניים לצחצח הקפד. דנוסומב
.זו תרופה מקבל שאתה בזמן כלשהם שיניים טיפולי שעושים לפני שלך

?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

 המנה את לתת יש. האפשרי בהקדם שלך לרופא להתקשר עליךdenosumab,  זריקת לקבלת פגישה החמצת אם
עצם אובדן או לאוסטאופורוזיס משמשת )denosumab )Prolia הזרקת כאשר. אותה לדחות שניתן ברגע שהוחמצה

.שלך האחרונה הזריקה מתאריך חודשים6  שלך הבאה הזריקה את לתזמן יש, שהוחמצה המנה קבלת לאחר,

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולה דנוסומאב הזרקת
:חולף לא או חמור הללו
מגרד או יבש, אדום עור

העור על קרושות או נוטפות שלפוחיות

עור קילוף

גב כאב

בזרועותיך כאב

רגליים או ידיים של נפיחות

מפרקים או שרירים כאבי
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בחילה

ׁשלִׁשּול

עצירות

בטן כאבי

ראֹׁש ּכאְבֵ

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

עוויתות או התכווצויות, עוויתות, שרירים נוקשות

הפה סביב או בהונות, באצבעות עקצוץ או תחושה חוסר

,השפתיים או הלשון, הגרון, העיניים, הפנים של נפיחות, בליעה או נשימה קשיי, גירוד, פריחה, כוורות

צמרמורת או חום

העור באזור חום או נפיחות, רגישות, אדמומיות

נשימה קוצר, שיעול, חום

עזים אוזניים כאבי או אוזניים ניקוז

השתן בעת צריבה תחושת, שתן להטיל דחוף או תכוף צורך

חזקים בטן כאבי

הלסת של לקוי ריפוי, בלסת כבדה תחושה או תחושה חוסר, השיניים התרופפות, נפוחות או כואבות חניכיים

חריגות חבורות או דימום

מכן לאחר שנה ועד דנוסומאב הפסקת לאחר בערנות וירידה ראש כאבי, הקאות, בחילות

, בירכיים כאב להרגיש עלול אתה. שלך הירך עצמות את שתשבור הסיכון את להגביר עלולה דנוסומאב הזרקת
 עצמות שניהם או שאחד שתגלה וייתכן, העצם שבירת לפני חודשים או שבועות מספר במשך בירכיים או במפשעה

, בריאים אנשים אצל נשברת הירך שעצם דופן יוצא זה. אחרת טראומה חווית או נפלת שלא למרות נשברו שלך הירך
 דנוסומאב הזרקת. דנוסומאב זריקת יקבלו לא אם גם זו עצם לשבור עלולים אוסטיאופורוזיס להם שיש אנשים אבל

. בילדים כראוי שיניים כניסת ולמנוע העצם בצמיחת לפגוע ועלולה לאט להחלים שבורות לעצמות לגרום גם עלולה
denosumab. זריקת בקבלת הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

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

 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

 הזרקת את לנער אין. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
.denosumabהזרקת. תקפא אל. אור מפני עליו והגן במקרר אותו אחסן  Denosumabלהישמר יכולה 
.ימים14  עד החדר בטמפרטורת

 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.

 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[

?אחר מידע לדעת צריך

 לקבל עבורך שבטוח לוודא כדי מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.דנוסומאב להזרקת שלך הגוף תגובת את ולבדוק דנוסומאב זריקת

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

 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

®פרוליה

Xgeva®

15/08/2019-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה
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MedlinePlus תרופות על מידעDenosumab:  הזרקת14/4/2215:37,

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

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

לבריאות הלאומיים המכונים
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