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Febuxostat
pronunțat ca (feb ux' oh stat)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Persoanele care iau febuxostat pot prezenta un risc mai mare de deces cauzat de inimă decât persoanele care iau alte medicamente 

pentru tratamentul gutei. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată o boală de inimă sau un atac de cord 

sau un accident vascular cerebral. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: 

durere în piept, dificultăți de respirație, bătăi rapide sau neregulate ale inimii, amorțeală sau slăbiciune pe o parte a corpului, 

amețeli, leșin, vorbire tulbure, vedere încețoșată brusc sau severă bruscă. durere de cap.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu febuxostat și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție 

informațiile și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți 

vizita site-ul web al Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua febuxostat.

de ce este prescris acest medicament?

Febuxostat este utilizat pentru tratarea gutei la adulții care nu au fost tratați cu succes sau care nu pot lua alopurinol 
(Aloprim, Zyloprim). Guta este un tip de artrită în care acidul uric, o substanță naturală în organism, se acumulează în 
articulații și provoacă atacuri bruște de roșeață, umflare, durere și căldură la una sau mai multe articulații. 
Febuxostat face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori ai xantinoxidazei. Acționează prin scăderea 
cantității de acid uric produs în organism. Febuxostat este utilizat pentru a preveni atacurile de gută, dar nu pentru a 
le trata odată ce acestea apar.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Febuxostat vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia o dată pe zi, cu sau fără alimente. Luați 

febuxostat aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei,
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și cereți medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați febuxostat exact conform 

instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă poate crește doza de febuxostat după 2 săptămâni dacă un test de laborator arată că 

aveți încă prea mult acid uric în sânge.

Poate dura câteva luni înainte ca febuxostat să înceapă să prevină atacurile de gută. Febuxostat poate crește 
numărul de atacuri de gută în timpul primelor luni de tratament. Medicul dumneavoastră vă poate prescrie un alt 
medicament, cum ar fi colchicina (Colcyrs, Mitigare) sau un medicament antiinflamator nesteroidian (AINS) pentru 
a preveni atacurile de gută în primele 6 luni de tratament. Continuați să luați febuxostat chiar dacă aveți atacuri de 
gută în timpul tratamentului inițial.

Febuxostat controlează guta, dar nu o vindecă. Continuați să luați febuxostat chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să 

luați febuxostat fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua febuxostat,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la febuxostat, alopurinol, orice alte medicamente sau oricare 

dintre ingredientele comprimatelor de febuxostat. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați azatioprină (Azasan, Imuran) sau mercaptopurină (Purinethol, Purixan). 
Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați febuxostat dacă luați unul sau mai multe dintre aceste 
medicamente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 

suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați teofilină (Elixophyllin, 

Theo-24, altele) sau medicamente pentru chimioterapie pentru cancer. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice 

dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată un transplant de organ; cancer; sindromul Lesch-Nyhan (o 
boală moștenită care provoacă niveluri ridicate de acid uric în sânge, dureri articulare și probleme cu mișcarea și 
comportamentul); sau boli ale rinichilor sau ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 
timp ce luați febuxostat, adresați-vă medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa a
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a ratat unul.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Febuxostat poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severă sau nu dispare:

greaţă

dureri articulare

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în 
secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră:

eczemă; roșeață sau durere a pielii; vezicule ale buzelor, ochilor sau gurii; peeling al pielii; sau febră și alte simptome 

asemănătoare gripei

umflarea feței, buzelor, gurii, limbii sau gâtului

ochi sau piele galbenă; urină închisă la culoare; sau durere sau disconfort în zona superioară dreaptă a stomacului

Febuxostat poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei, ferit de lumină și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit,
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a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezit, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la febuxostat.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

It is important for you to keep a written list of all of the prescription and nonprescription (over-the-counter) 
medicines you are taking, as well as any products such as vitamins, minerals, or other dietary supplements. 
You should bring this list with you each time you visit a doctor or if you are admitted to a hospital. It is also 
important information to carry with you in case of emergencies.

rand names

Uloric ®

Last Revised - 05/01/2019

Learn how to cite this page

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS® Patient Medication Information™. © Copyright, 2022. The American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. All Rights Reserved. Duplication
for commercial use must be authorized by ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609020.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

