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Ferrik Karboksimaltoz Enjeksiyonu
(fer' ik) olarak telaffuz edilir (kar box'' ee mawl' tose)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ferrik karboksimaltoz enjeksiyonu, ağızdan alınan demir takviyeleri ile başarılı bir şekilde tedavi edilemeyen veya 
tolere edemeyen yetişkinlerde demir eksikliği anemisini (çok az demir nedeniyle normalden daha düşük kırmızı 
kan hücresi sayısı) tedavi etmek için kullanılır. Bu ilaç ayrıca, diyalize girmeyen kronik böbrek hastalığı (zamanla 
kötüleşebilen ve böbreklerin çalışmasının durmasına neden olabilen böbrek hasarı) olan yetişkinlerde demir 
eksikliği anemisini tedavi etmek için kullanılır. Ferrik karboksimaltoz enjeksiyonu, demir replasman ürünleri adı 
verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücudun daha fazla kırmızı kan hücresi yapabilmesi için demir depolarını yenileyerek 
çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ferrik karboksimaltoz enjeksiyonu, bir tıbbi ofis veya hastane polikliniğinde bir doktor veya hemşire 
tarafından intravenöz (damar içine) enjekte etmek için bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle en az 7 
gün arayla toplam 2 doz olarak verilir. Tedaviniz bittikten sonra demir seviyeniz düşerse doktorunuz bu 
ilacı tekrar reçete edebilir.

Ferrik karboksimaltoz enjeksiyonu, ilacı aldığınız sırada veya kısa bir süre sonra ciddi veya yaşamı tehdit 
eden reaksiyonlara neden olabilir. Doktorunuz, her doz ferrik karboksimaltoz enjeksiyonunu alırken ve 
sonrasında en az 30 dakika boyunca sizi dikkatle izleyecektir. Doktorunuz ayrıca bu süre zarfında 
tansiyonunuzu sık sık kontrol edecektir. Enjeksiyonunuz sırasında veya sonrasında aşağıdaki 
belirtilerden herhangi birini yaşarsanız doktorunuza söyleyiniz: nefes darlığı; hırıltı; yutma veya nefes 
almada zorluk; ses kısıklığı; yüz, boğaz, dil, dudak veya gözlerin şişmesi; kovanlar; döküntü; kaşıntı; 
bayılma; baş dönmesi; baş dönmesi; yüzün kızarması; mide bulantısı; soğuk, nemli cilt; hızlı, zayıf nabız; 
göğüs ağrısı; veya bilinç kaybı. Şiddetli bir reaksiyon yaşarsanız,

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?
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Ferrik karboksimaltoz enjeksiyonu almadan önce,

ferrik karboksimaltoz enjeksiyonu, ferumoxytol (Feraheme), demir dekstran (Dexferrum, Infed), demir 
sakaroz (Venofer) veya sodyum ferrik glukonata (Ferrlecit) alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza 
söyleyiniz; diğer ilaçlar veya ferrik karboksimaltoz enjeksiyonundaki herhangi bir bileşen. Eczacınızdan 
bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: ifosfamid (Ifex), tenofovir (Viread) ve valproik asit. Ayrıca ağızdan alınan demir takviyeleri alıyorsanız 
doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi 
dikkatle izlemesi gerekebilir.

Kan fosfat seviyeniz düşükse veya sağlıklı beslenemiyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ayrıca, belirli 
vitaminleri, D vitamini eksikliğini, yüksek tansiyonu veya paratiroid veya karaciğer hastalığını 
ememediğiniz bir gastrointestinal rahatsızlığınız olup olmadığını da doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ferrik 
karboksimaltoz enjeksiyonu sırasında hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Ferrik karboksimaltoz 
enjeksiyonu alırken emzirilen bebeği kabızlık veya ishal açısından izleyin. Emzirilen bebekte bu 
belirtilerden herhangi biri varsa derhal doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Ferrik karboksimaltoz enjeksiyonu için randevunuzu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzu 

arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Ferrik karboksimaltoz enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

mide bulantısı

kusma

tat değişiklikleri

baş ağrısı

ilacın enjekte edildiği bölgede ağrı veya morarma

İlacın enjekte edildiği bölgede ciltte uzun süreli olabilen kahverengi renk değişikliği

Ferrik karboksimaltoz enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı 
sorunlarınız varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).
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n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

Ortak problemler

yürüme zorluğu

Kas Güçsüzlüğü

kemik ağrısı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun ferrik karboksimaltoz 

enjeksiyonuna tepkisini kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline ferrik karboksimaltoz 

enjeksiyonu yaptığınızı söyleyin.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

enjektafer®
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