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Injecție de carboxymaltoză ferică
pronunțat ca (fer' ik) (kar box'' ee mawl' tose)

de ce este prescris acest medicament?

Injecția cu carboximaltoză ferică este utilizată pentru a trata anemia cu deficit de fier (un număr mai mic decât normal de 

globule roșii din sânge din cauza prea puținului fier)   la adulții care nu pot tolera sau care nu au putut fi tratați cu succes cu 

suplimente de fier administrate pe cale orală. Acest medicament este, de asemenea, utilizat pentru tratarea anemiei cu deficit 

de fier la adulții cu boală cronică de rinichi (lezarea rinichilor care se poate agrava în timp și poate determina încetarea 

funcționării rinichilor) care nu fac dializă. Injecția de carboximaltoză ferică face parte dintr-o clasă de medicamente numite 

produse de înlocuire a fierului. Funcționează prin completarea rezervelor de fier, astfel încât organismul să poată produce mai 

multe globule roșii.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția de carboximaltoză ferică vine sub formă de soluție (lichid) pentru a injecta intravenos (într-o venă) de către un medic 

sau o asistentă într-un cabinet medical sau ambulatoriu de spital. De obicei, se administrează în total 2 doze, la distanță de cel 

puțin 7 zile. Dacă nivelul de fier devine scăzut după ce ați terminat tratamentul, medicul dumneavoastră vă poate prescrie din 

nou acest medicament.

Injecția cu carboximaltoză ferică poate provoca reacții severe sau care pun viața în pericol în timpul și la 
scurt timp după ce primiți medicamentul. Medicul dumneavoastră vă va supraveghea cu atenție în timp ce 
primiți fiecare doză de injecție cu carboximaltoză ferică și timp de cel puțin 30 de minute după aceea. De 
asemenea, medicul dumneavoastră vă va verifica frecvent tensiunea arterială în această perioadă. Spuneți 
medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome în timpul sau după injectare: 
dificultăți de respirație; respirație șuierătoare; dificultate la înghițire sau la respirație; răguşeală; umflarea 
feței, gâtului, limbii, buzelor sau ochilor; urticarie; eczemă; mâncărime; leșin; amețeli; ameţeală; înroșirea 
feței; greaţă; piele rece, umedă; puls rapid, slab; dureri în piept; sau pierderea cunoștinței. Dacă aveți o 
reacție severă,

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?
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Înainte de a primi injecție de carboximaltoză ferică,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la injecția cu carboximaltoză ferică, 
ferumoxytol (Feraheme), dextran fier (Dexferrum, Infed), zaharoză de fier (Venofer) sau gluconat feric de sodiu 
(Ferrlecit); orice alte medicamente sau oricare dintre ingredientele din injecția cu carboximaltoză ferică. Adresați-
vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente 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 oricare dintre 

următoarele: ifosfamidă (Ifex), tenofovir (Viread) și acid valproic. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă luați 

suplimente de fier care sunt luate pe cale orală. 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 niveluri scăzute de fosfat în sânge sau nu puteți avea o dietă sănătoasă. De asemenea, 

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată o tulburare gastrointestinală în care nu puteți absorbi anumite 

vitamine, o deficiență de vitamina D, hipertensiune arterială sau boli ale paratiroidei sau ale ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă 
în timp ce primiți injecție de carboximaltoză ferică, sunați-vă medicul. Monitorizați copilul alăptat pentru constipație sau 
diaree în timp ce vi se administrează injecție de carboximaltoză ferică. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă 
copilul alăptat prezintă oricare dintre aceste simptome.

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?

Dacă pierdeți o programare pentru a primi injecție de carboximaltoză ferică, sunați-vă medicul cât mai curând 

posibil.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu carboximaltoză ferică poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă 

oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

modificări ale gustului

durere de cap

durere sau vânătăi în zona în care a fost injectat medicamentul

decolorarea maronie a pielii în zona în care a fost injectat medicamentul care poate fi de lungă durată

Injecția cu carboximaltoză ferică poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme 

neobișnuite în timp ce primiți 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).
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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, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

probleme articulare

dificultate la mers

slabiciune musculara

dureri osoase

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția de carboximaltoză ferică.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că vi se administrează 

injecție de carboximaltoză ferică.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Injectafer®
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