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CarboxymaltoseFerric  הזרקת
ik) (fer' tose) mawl' ee box''(kar  כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 אדומות דם כדוריות של מהנורמה נמוך מספר( ברזל מחוסר באנמיה לטיפול משמשתcarboxymaltose Ferric  הזרקת
 דרך שנלקחו ברזל תוספי באמצעות בהם לטפל הצליחו שלא או לסבול יכולים שאינם מבוגרים אצל) ברזל מדי מעט עקב
 שעלול לכליות נזק( כרונית כליות מחלת עם מבוגרים אצל ברזל מחוסר באנמיה לטיפול גם משמשת זו תרופה. הפה

 של בקבוצה היא ברזל קרבוקסימלטוז הזרקת. בדיאליזה שאינם) הכליות פעולת להפסקת לגרום ועלול הזמן עם להחמיר
.אדומים דם תאי יותר לייצר יכול שהגוף כך ברזל מאגרי מילוי ידי על עובד זה. ברזל תחליפי מוצרים הנקראות תרופות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 או רפואי במשרד אחות או רופא ידי על) לווריד( לווריד להזרקה) נוזל( כפתרון מגיעהcarboxymaltose Ferric  הזרקת
 שלך הברזל רמות אם. מזה זה ימים7  לפחות של ברווח, מנות2  הכל בסך כלל בדרך ניתן זה. חולים בבית חוץ במרפאת
.שוב התרופה את לרשום עשוי שלך הרופא, הטיפול את שתסיים לאחר נמוכות הופכות

. התרופה קבלת לאחר קצר וזמן במהלך חיים מסכנות או קשות לתגובות לגרום עלולהcarboxymaltose Ferric  הזרקת
 הרופא. מכן לאחר דקות30  ולפחות ברזל קרבוקסימלטוז הזרקת של מנה כל שתקבל בזמן בקפידה בך יצפה שלך הרופא
 מהתסמינים אחד חווה אתה אם שלך לרופא ספר. זו תקופה במהלך קרובות לעתים שלך הדם לחץ את יבדוק גם שלך

הגרון, הפנים של נפיחות; צרְִידּות; נשימה או בליעה קשיי; צפצופים; נשימה קוצר: שלך ההזרקה אחרי או במהלך הבאים

 עור; בחילה; הפנים של הסמקה; סחְרַחֹורתֶ; סחרחורת; התִעלַפְּות; עקִצּוץ; פריחה; כוורות; העיניים או השפתיים, הלשון,
,קשה תגובה חווה אתה אם. הכרה אובדן או; בחזה כאב; וחלש מהיר דופק; ודביק קר

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש
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,ברזל קרבוקסימלטוז הזרקת קבלת לפני
 דקסטרן ברזל, )ferumoxytol )Feraheme, ברזל קרבוקסימלטוז לזריקת אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

,(Dexferrum, Infed)סוכרוז ברזל  ,(Venofer)גלוקונאט ברזל סודיום או  ;(Ferrlecit)אחד כל או, אחרת תרופה כל 
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. ברזל קרבוקסימלטוז בהזרקת מהמרכיבים

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
. ולפרואית וחומצה: )ifosfamide )Ifex(, tenofovir )Viread הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

 את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. הפה דרך הנלקחים ברזל תוספי נוטל אתה אם שלך לרופא ספר, כן כמו
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים

 שלך לרופא גם ספר. בריאה תזונה לאכול מסוגל לא שאתה או בדם פוספט של נמוכות רמות לך יש אם שלך לרופא ספר
 בוויטמין מחסור, מסוימים ויטמינים לספוג מסוגל אינך שבה העיכול במערכת הפרעה פעם אי לך הייתה או לך יש אם
,Dכבד או פרתירואיד מחלת או גבוה דם לחץ.

 הזרקת קבלת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 הזרקת מקבל שאתה בזמן שלשול או עצירות עבור היונק התינוק אחר עקוב. שלך לרופא התקשר, ברזל קרבוקסימלטוז
.הללו מהתסמינים אחד יש היונק לתינוק אם מיד שלך לרופא התקשר. ברזל קרבוקסימלטוז

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.האפשרי בהקדם לרופא התקשר, ברזל קרבוקסימלטוז זריקת לקבלת פגישה החמצת אם

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולה ברזל קרבוקסימלטוז הזרקת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

בחילה

הקֲָאָה

בטעם שינויים

ראֹׁש ּכאְבֵ

תרופה הוזרק שבו באזור חבורות או כאב

ממושך להיות שעשוי התרופה הוזרק שבו באזור העור של חום צבע שינוי

 בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה ברזל קרבוקסימלטוז הזרקת
.התרופה קבלת

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088
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יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
מפרקים בעיות

בהליכה קושי

שרירים חולשת

עצם כאב

?אחר מידע לדעת צריך

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.ברזל קרבוקסימלטוז להזרקת שלך הגוף

.ברזל קרבוקסימלטוז הזרקת מקבל שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

Injectafer®

15/05/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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