
Hem →Läkemedel, örter och kosttillskott → Järnkarboxymaltosinjektion

URL till denna sida: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614037.html

Järnkarboxymaltosinjektion
uttalas som (fer' ik) (kar box'' ee mawl' tose)

hur är denna medicin utskriven?

Järnkarboxymaltosinjektion används för att behandla järnbristanemi (ett lägre antal röda blodkroppar än 
normalt på grund av för lite järn) hos vuxna som inte kan tolerera eller som inte framgångsrikt kunde 
behandlas med järntillskott som tas via munnen. Detta läkemedel används också för att behandla 
järnbristanemi hos vuxna med kronisk njursjukdom (skador på njurarna som kan förvärras med tiden och 
kan få njurarna att sluta fungera) som inte går i dialys. Järnkarboxymaltosinjektion är i en klass av läkemedel 
som kallas järnersättningsprodukter. Det fungerar genom att fylla på järnlagren så att kroppen kan tillverka 
fler röda blodkroppar.

hur ska detta läkemedel användas?

Järnkarboxymaltosinjektion kommer som en lösning (vätska) för att injicera intravenöst (i en ven) av en läkare eller 
sjuksköterska på en läkarmottagning eller sjukhuspoliklinik. Det ges vanligtvis som totalt 2 doser med minst 7 
dagars mellanrum. Om dina järnnivåer blir låga efter att du avslutat behandlingen kan din läkare ordinera detta 
läkemedel igen.

Järnkarboxymaltosinjektion kan orsaka allvarliga eller livshotande reaktioner under och kort efter att 
du fått medicinen. Din läkare kommer att övervaka dig noggrant medan du får varje dos av 
ferrikarboxymaltosinjektion och i minst 30 minuter efteråt. Din läkare kommer också att kontrollera ditt 
blodtryck ofta under denna tid. Tala om för din läkare om du upplever något av följande symtom under 
eller efter din injektion: andnöd; väsande andning; svårigheter att svälja eller andas; heshet; svullnad 
av ansikte, hals, tunga, läppar eller ögon; nässelfeber; utslag; klåda; svimning; yrsel; yrsel; rodnad i 
ansiktet; illamående; kall, fuktig hud; snabb, svag puls; bröstsmärta; eller förlust av medvetande. Om 
du upplever en allvarlig reaktion,

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?
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Innan du får järnkarboxymaltosinjektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot injektion av järn(III)karboxymaltos, 
ferumoxytol (Feraheme), järndextran (Dexferrum, Infed), järnsackaros (Venofer) eller natriumjärnglukonat 
(Ferrlecit); andra mediciner eller någon av ingredienserna i järnkarboxymaltosinjektion. Fråga din 
apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av 
följande: ifosfamid (Ifex), tenofovir (Viread) och valproinsyra. Tala också om för din läkare om du tar 
järntillskott som tas via munnen. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller 
övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har låga fosfatnivåer i blodet eller inte kan äta en hälsosam kost. Tala även om 
för din läkare om du har eller någonsin har haft en gastrointestinal sjukdom där du inte kan absorbera 
vissa vitaminer, en D-vitaminbrist, högt blodtryck eller bisköldkörtel- eller leversjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan 
du får järnkarboxymaltosinjektion, kontakta din läkare. Övervaka det ammade barnet för 
förstoppning eller diarré medan du får ferrikarboxymaltosinjektion. Ring din läkare omedelbart om 
det ammade barnet har något av dessa symtom.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du missar ett möte för att få ferrikarboxymaltosinjektion, ring din läkare så snart som möjligt.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Järnkarboxymaltosinjektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av 
dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

illamående

kräkningar

förändringar i smak

huvudvärk

smärta eller blåmärken i området där medicinen injicerades

brun missfärgning av huden i området där medicinen injicerades som kan vara långvarig

Järnkarboxymaltosinjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga 
problem när du får denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).
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n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera:

ledproblem

svårigheter att gå

muskelsvaghet

skelettsmärta

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 

kontrollera din kropps svar på järnkarboxymaltosinjektion.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du får 
järnkarboxymaltosinjektion.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna 
lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.
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