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Ferric Carboxymaltose Tiêm
phát âm là (fer 'ik) (kar box' 'ee mawl' tose)

hy có thuốc này được kê đơn không?

Thuốc tiêm Ferric carboxymaltose được sử dụng để điều trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt (số lượng tế bào hồng 
cầu thấp hơn bình thường do quá ít sắt) ở người lớn không dung nạp được hoặc không thể điều trị thành công 
bằng cách uống bổ sung sắt. Thuốc này cũng được sử dụng để điều trị chứng thiếu máu do thiếu sắt ở người lớn 
bị bệnh thận mãn tính (tổn thương thận có thể nặng hơn theo thời gian và có thể khiến thận ngừng hoạt động), 
những người không chạy thận. Thuốc tiêm Ferric carboxymaltose nằm trong nhóm thuốc được gọi là sản phẩm 
thay thế sắt. Nó hoạt động bằng cách bổ sung kho dự trữ sắt để cơ thể có thể tạo ra nhiều tế bào hồng cầu hơn.

có nên sử dụng thuốc này không?

Thuốc tiêm Ferric carboxymaltose có dạng dung dịch (chất lỏng) để tiêm vào tĩnh mạch (vào tĩnh mạch) bởi bác sĩ 
hoặc y tá tại phòng khám y tế hoặc phòng khám ngoại trú của bệnh viện. Nó thường được tiêm tổng cộng 2 liều, 
cách nhau ít nhất 7 ngày. Nếu nồng độ sắt của bạn trở nên thấp sau khi bạn kết thúc điều trị, bác sĩ có thể kê đơn 
lại thuốc này.

Thuốc tiêm Ferric carboxymaltose có thể gây ra các phản ứng nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng 
trong và ngay sau khi bạn nhận được thuốc. Bác sĩ sẽ theo dõi bạn cẩn thận trong khi bạn tiêm mỗi liều 
ferric carboxymaltose và ít nhất 30 phút sau đó. Bác sĩ cũng sẽ kiểm tra huyết áp của bạn thường xuyên 
trong thời gian này. Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào sau đây trong hoặc sau khi 
tiêm: khó thở; thở khò khè; khó nuốt hoặc thở; khàn tiếng; sưng mặt, cổ họng, lưỡi, môi, hoặc mắt; nổi 
mề đay; phát ban; ngứa; ngất xỉu; cảm giác lâng lâng; chóng mặt; đỏ bừng mặt; buồn nôn; lạnh, da sần 
sùi; mạch nhanh, yếu; đau ngực; hoặc mất ý thức. Nếu bạn gặp phản ứng nghiêm trọng,

Hỏi dược sĩ hoặc bác sĩ để có bản sao thông tin của nhà sản xuất cho bệnh nhân.

nhiệt sử dụng cho thuốc này

Thuốc này có thể được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?
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Trước khi tiêm ferric carboxymaltose,
cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với thuốc tiêm ferric carboxymaltose, ferumoxytol (Feraheme), 
sắt dextran (Dexferrum, Infed), sắt sucrose (Venofer), hoặc natri ferric gluconate (Ferrlecit); bất kỳ loại thuốc 
nào khác, hoặc bất kỳ thành phần nào trong thuốc tiêm carboxymaltose sắt. Hỏi dược sĩ của bạn để biết 
danh sách các thành phần.

cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin, chất bổ sung dinh 
dưỡng và các sản phẩm thảo dược mà bạn đang dùng hoặc dự định dùng. Hãy nhớ đề cập đến bất kỳ 
thành phần nào sau đây: ifosfamide (Ifex), tenofovir (Viread) và axit valproic. Ngoài ra, hãy cho bác sĩ biết 
nếu bạn đang bổ sung sắt bằng đường uống. Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo 
dõi bạn cẩn thận về các tác dụng phụ.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có nồng độ phosphat trong máu thấp hoặc không thể ăn một chế độ ăn uống lành 
mạnh. Cũng cho bác sĩ biết nếu bạn đang hoặc đã từng bị rối loạn tiêu hóa, trong đó bạn không thể hấp thụ một 
số loại vitamin, thiếu hụt vitamin D, huyết áp cao, hoặc bệnh tuyến cận giáp hoặc gan.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Nếu bạn có thai trong khi 
tiêm ferric carboxymaltose, hãy gọi cho bác sĩ. Theo dõi trẻ sơ sinh bú sữa mẹ xem có bị táo bón hoặc tiêu chảy 
trong khi bạn đang được tiêm ferric carboxymaltose hay không. Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu trẻ bú 
sữa mẹ có bất kỳ triệu chứng nào trong số này.

hat hướng dẫn chế độ ăn uống đặc biệt tôi nên làm theo?

Trừ khi bác sĩ cho bạn biết cách khác, hãy tiếp tục chế độ ăn uống bình thường của bạn.

Tôi nên làm gì nếu tôi quên một liều thuốc?

Nếu bạn bỏ lỡ cuộc hẹn để được tiêm ferric carboxymaltose, hãy gọi cho bác sĩ của bạn càng sớm càng 
tốt.

hat tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra?

Ferric carboxymaltose tiêm có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ 
triệu chứng nào nghiêm trọng hoặc không biến mất:

buồn nôn

nôn mửa

thay đổi khẩu vị

đau đầu

đau hoặc bầm tím ở khu vực tiêm thuốc

đổi màu nâu của da ở khu vực tiêm thuốc có thể tồn tại lâu dài

Ferric carboxymaltose tiêm có thể gây ra các tác dụng phụ khác. Gọi cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề bất 
thường nào khi dùng thuốc này.

Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể gửi báo cáo đến chương trình Báo cáo sự kiện có 

hại MedWatch của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trực tuyến

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) hoặc qua điện thoại 

(1-800-332-1088).
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n trường hợp khẩn cấp / quá liều

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông tin 

cũng có sẵn trực tuyến tạihttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Nếu nạn nhân gục 

xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

Các triệu chứng quá liều có thể bao gồm:

những vấn đề chung

đi lại khó khăn

yếu cơ

đau xương

hat thông tin khác tôi nên biết?

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn và các phòng thí nghiệm. Bác sĩ sẽ yêu cầu một số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để 

kiểm tra phản ứng của cơ thể bạn với việc tiêm ferric carboxymaltose.

Trước khi thực hiện bất kỳ xét nghiệm nào trong phòng thí nghiệm, hãy nói với bác sĩ và nhân viên phòng thí nghiệm rằng bạn đang 

được tiêm ferric carboxymaltose.

Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn 
(không kê đơn) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế 
độ ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin 
quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

tên rand

Người tiêm chích®
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