
ינואר 2015העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

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 על התרופות במקום יבש וקריר, אסור לחצות או לרסק את התרופה	 
במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד, אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל	 
במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה, יש לדווח מיידית לצוות המטפל	 
יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול: צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה 	 

ושטיפות פה במי מלח 3-4 פעמים ביום
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 8 שבועות 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 38 מעלות, דימומים ועוד(	 

 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
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IBRUTINIB  שם התרופה:

Imbruvica שם מסחרי:

כמוסות בחוזק של 140 מ”גצורת הגשה:

טיפול בלימפומה מסוג MCL ולויקמיה לימפוציטית כרונית )CLL(מטרת הטיפול:

דגשים על אופן נטילת התרופה:
• יש•ליטול•את•התרופה•עם•כוס•מים•	

בזמנים•קבועים

• יש•לבצע•מעקב•אחר•ספירת•דם,•	
תפקודי•כבד•וכליה•אחת•לחודש

• אין•לאכול•אשכוליות•או•תפוזי•חושחש•	
)Seville Orange(•או•לשתות•מיץ•

אשכוליות•)בין•אם•טבעי•או•תעשייתי(

• יש•להקפיד•על•שתייה•של•לפחות•6-7 	
כוסות•נוזלים•ביום•

• לפני•ואחרי•ניתוח,•יש•לשקול•הפסקת•	
התרופה•ל:•3-7•ימים•)בכל•פעולה•

כירורגית•כמו•גם•עקירת•שן(

תופעות לוואי:
• בצקת	

• פריחה	

• עלייה•בריכוז•חומצה•אורית•בדם	

• כאבי•בטן,•עצירות,•שלשול,•ירידה•	
בתיאבון,•בחילה,•הקאה,•כיבים•בפה

• דיכוי•מח•עצם•שעלול•להתבטא•בירידה•	
בספירת•תאי•דם•אדומים,•נויטרופילים•
ובהמוגלובין•ועלול•להתבטא•בדימומים•

מהאף,•מהחניכיים•ומפי•הטבעת

• כאבי•פרקים•ושרירים	

• סחרחורת	

• קוצר•נשימה,•סינוסיטיס,•דלקת•בדרכי•	
נשימה•העליונות

• שיעול,•הצטננות,•כאב•גרון•או•כאבים•	
בגוף

• לאות•וחום•	

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/
פנייה לטיפול דחוף:

• חום•מעל••38•מעלות,•צמרמורת•	

• תופעות•אלרגיה•חמורות:•קשיי•נשימה•–•	
להפסיק•את•הטיפול•ולפנות•לחדר•מיון

• פריחה,•נפיחות•בפנים•או•כפות•הידיים,•	
נפיחות•ועקצוץ•בפה•או•בגרון

• דימומים•)למשל•ממערכת•העיכול(•או•	
שטפי•דם•יוצאי•דופן

• ירידה•בתכיפות•ובכמות•השתן,•כאב•	
בצד•או•בגב•תחתון

• שלשולים•מעל•4•פעמים•ביום	

• קצב•לב•מהיר•או•לא•סדיר,•סחרחורת•	
או•עילפון

• חולשה•יוצאת•דופן	


