
 מרכז מצוינות למחלות כבד
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא

 טלפון :03-5307001 פקס 03-5307155

מידעון זוטקטרה למטופל 
 B נוגדנים לצהבת

בהזרקה תת-עורית

במידה ואת/ה סובל/ת מתופעת לוואי 
כלשהי במהלך השימוש בזוטקטרה, 

פנה/י למרכז הכבד בטלפון: 03-5307001.

במקרים דחופים, או לאחר שעות 
הפעילות, פנה/י אל: ___________

המידע נכון לתאריך ינואר 2016. לשאלות 
נוספות ככל שנדרש יש לפנות למתאמת 

ההשתלות או לרופא/ה המטפל/ת



מטופל/ת יקר/ה,

ואופן  זוטקטרה  על  מידע  לך  לספק  מתכבדים  אנו 
השימוש.

למה מיועדת התרופה?

 B זוטקטרה מיועדת למניעת הידבקות חוזרת בצהבת
ספיקת  אי  בשל  כבד,  השתלת  עברו  אשר  במבוגרים 

. B כבד שנגרמה על ידי מחלת הצהבת

(אנושי)  הומני  נוגדן  מכיל:  להזרקה  מוכן  מזרק  כל 
לצהבת B  בריכוז של 500 יחידות למיליליטר אחד.

מפני  המושתל,  הכבד  על  בהגנה  מסייעת  זוטקטרה 
.B הידבקות בנגיף צהבת

פרוטוקול מעבר ל Zutectra (זוטקטרה): 

1.    מומלץ לקחת מנת זוטקטרה ראשונה                      
      עד שלושה שבועות  לאחר עירוי הפטקט/ הפגאם/ 

      אומרי-הפ  אחרון.
2.    מינון זוטקטרה נקבע על פי משקל גוף בתחילת הטיפול:

    מזרק אחד בשבוע   (< 75 ק"ג)
ü    שני מזרקים בשבוע (> 75 ק"ג)

3.    הזרקה ראשונה של זוטקטרה תתבצע אך ורק 
      בנוכחות ובהדרכת אח/ות מהמרפאה המטפלת בך.  

      לאחר ההדרכה, תוכל/י להזריק את זוטקטרה בעצמך.
4.   בחודש הראשון לטיפול בזוטקטרה - מומלץ לבדוק רמת 

      נוגדנים כל שבוע ביום ההזרקה, על מנת לוודא 
      שההסתגלות לזוטקטרה נעשית בהצלחה. 

      לאחר מכן – מעקב קבוע אחר רמת נוגדנים, בהתאם 
      להוראות הרופא/ה שלך.

5.   רמת הנוגדנים צריכה להיות מעל: ____________ 
     (להשלמה על ידי האח/ות או הרופא/ה).

איך לאחסן את התרופה?
יש לשמור את התרופה במקרר (2-8 מעלות צלזיוס). 
יש לשמור באריזה המקורית כדי להגן  אין להקפיא. 
מחוץ  נמצאת  התרופה  כאשר  מהאור.  המזרקים  על 

חמקרר, יש לאחסן אותה בתוך תיק קירור מתאים.

מה תופעות הלוואי של התרופה?
לגרום  עלול  בזוטקטרה  השימוש  תרופה,  בכל  כמו 
לוואי  לוואי בחלק מהמשתמשים. תופעות  לתופעות 
כאב,  ההזרקה:  במקום  מקומיות  תגובות  אפשריות: 
אדמומיות, גרד, המטומה (הצטברות דם מתחת לעור) 

וכדומה.
בבטן  כאב  ראש,  כאב  רחוקות:  לעיתים  מופיעות 

העליונה .

יעילות

בטיחות

הטיפול בזוטקטרה נמצא בטוח ויעיל 
.B בשמירה על רמת נוגדנים לצהבת

נוחות
אפשרות להזרקה עצמית 

בבית, לאחר הדרכה קצרה.

הפחתת סבירות לתופעות לוואי כלל 
מערכתיות, ביחס לנוגדן הניתן בעירוי לוריד.

למידע מלא על תופעות הלוואי והשימוש בזוטקטרה, אנא עיין/ני בעלון לצרכן. * נכתב על ידי: קרן צראף , אחות מתאמת, מרכז למחלות כבד שיבא 

מהם יתרונות התרופה?


