
מידע למטופלים אודות 
אולומיאנטTM )בריסיטיניב(

מסמך זה מכיל מידע חשוב, שעליך להיות 
מודע אליו טרם השימוש ובמהלך השימוש 

באולומיאנט.

אולומיאנט משמש לטיפול במבוגרים הסובלים 
מדלקת מפרקים שגרונית מתונה עד חמורה, בהם 
טיפול קודם בתרופה אנטי ראומטית אחת או יותר 

מקבוצת DMARD לא היה יעיל דיו או היה בלתי נסבל.
ניתן להשתמש באולומיאנט כתכשיר יחיד או בשילוב 

.)methotrexate( עם מתוטרקסאט

* אולומיאנט משמש לטיפול במבוגרים הסובלים
מדלקת עור אטופית מתונה עד חמורה, הידועה גם

כאקזמה אטופית. ניתן להשתמש באולומיאנט בשילוב
עם תרופות לטיפול באקזמה שאתה מורח על העור או

להשתמש בה כתכשיר יחיד.

אולומיאנט משמשת לטיפול במבוגרים עם אלופסיה 
אראטה )קרחת אזורית( חמורה.

למידע מלא על התרופה, יש לעיין בעלון התרופה 
המצורף לאריזת התכשיר. כמו כן, עלון התרופה 

מפורסם באתר משרד הבריאות:
https://sideeffects.health.gov.il

שמור מידע זה עמך והעבר אותו לאנשי צוות 
רפואי אחרים המעורבים בטיפול שלך.

שמך:

שם הרופא )אשר רשם אולומיאנט(:

מספר טלפון של הרופא:
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הכרטיס אושר בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך: נובמבר 2022. 
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זיהומים
אולומיאנט עלול להחמיר זיהום קיים או להגביר את הסיכון 

לכך שתפתח זיהום חדש או להגביר את הסיכון לשפעול 
ויראלי. דווח לרופא באופן מיידי אם תפתח תסמינים של 

זיהום, כגון:
חום, פצעים, תחושת עייפות מוגברת בהשוואה למצב   • • 

הרגיל או בעיות שיניים.  
שיעול שאינו חולף, הזעות ליליות וירידה במשקל.    •   • 

אלה עלולים להיות תסמינים של שחפת )מחלת ריאות   
זיהומית(.  

פריחה עורית המלווה בכאב ובשלפוחיות. תופעה זו    • • 
עלולה להיות סימן לזיהום בשלבקת חוגרת.  

שומנים בדם
השימוש באולומיאנט עלול להביא לעלייה ברמת השומנים 

בדם.
הרופא שלך יבדוק את רמות השומנים בדם, כגון כולסטרול, 

במהלך הטיפול שלך באולומיאנט.

קרישי דם בוורידים
לפני ובמהלך הטיפול באולומיאנט ספר לרופא אם סבלת 

בעבר מקרישי דם בוורידי הרגליים )פקקת בוורידים 
עמוקים( או בריאות )תסחיף ריאתי(.

ספר לרופא שלך אם אתה סובל מרגל נפוחה וכואבת,    •   • 
אדמומיות או תחושת חום ברגל, כאב בחזה או קוצר    
נשימה, מאחר ואלו יכולים להיות סימנים לקרישי דם    

בוורידים.  

היריון
אין ליטול אולומיאנט אם את בהיריון או חושדת שאת    • • 

עשויה להיות בהיריון.  
השתמשי באמצעי מניעה יעיל במהלך הטיפול    • • 

באולומיאנט )ובמשך שבוע אחד לאחר מכן, אם הפסקת    
את הטיפול(.  

דווחי לרופא באופן מיידי אם תהרי )או אם ברצונך להרות(.   ••


