העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

 CHLORAMBUCIL

שם מסחרי:

 Leukeran

צורת הגשה:

טבליות לבנות בחוזק של  2מ"ג 5 ,מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בלויקמיות ולימפומות.

ינואר 2015

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור את התרופה במקרר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל
ארוחה ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם ,תפקודי כבד
וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
•יש  ליטול את התרופה על בטן ריקה ,לפחות
שעה לפני או שעתיים אחרי ארוחה ,עם כוס
מים בזמנים קבועים

תגובות עם תרופות ומזון :
•במידה וקיבלת טיפול בקרינה ,דווח לרופא
האונקולוג המטפל

תופעות לוואי:
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
במספר תאי דם לבנים ,אדומים וטסיות ולגרום
לדימומים מחניכיים ,מהאף ומפי הטבעת
•כאב גרון ,אזניים או סינוסים ,שיעול ,כאב
במתן שתן ,כיבים בפה ,פצעים שאינם
מחלימים ,כאב או גרד בפי הטבעת
•שתן כהה ,עייפות ,חוסר תיאבון ,כאב בטן,
צואה בהירה ,הקאות או צבע צהבהב בעור או
בעיניים

*
*

•עליית חום מעל  38מעלות ,צמרמורת
•כיבים בפה ,ושט ופי הטבעת הגורמים לכאב
או דימום
•תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד ,נפיחות
בידיים או בפנים ,נפיחות או נמלול בפה או
בגרון ,לחץ בחזה ,קושי לנשום
•בלבול ו/או הזיות
•שטף דם או דימום
•תחושה של שריפה ,נמלול או הירדמות באיבר
מסוים
•שינוי בשיווי משקל
•חולשת שרירים או עייפות
•פרכוסים
•קוצר נשימה
•הקאות מעל  4פעמים ביום

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

CHLORAMBUCIL

דגשים על אופן נטילת התרופה:

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/פנייה
לטיפול דחוף:

