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Инжектиране на железна карбоксималтоза
произнася се като (fer' ik) (kar box'' ee mawl' tose)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на железна карбоксималтоза се използва за лечение на желязодефицитна анемия (по-нисък от нормалния брой 

червени кръвни клетки поради твърде малко желязо) при възрастни, които не понасят или не могат да бъдат лекувани успешно с 

добавки на желязо, приемани през устата. Това лекарство се използва също за лечение на желязодефицитна анемия при възрастни с 

хронично бъбречно заболяване (увреждане на бъбреците, което може да се влоши с течение на времето и може да доведе до спиране 

на работата на бъбреците), които не са на диализа. Инжектирането на железна карбоксималтоза е в клас лекарства, наречени продукти 

за заместване на желязо. Действа чрез попълване на запасите от желязо, така че тялото да може да произвежда повече червени 

кръвни клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на железна карбоксималтоза идва като разтвор (течност) за интравенозно инжектиране (във вена) от лекар 

или медицинска сестра в медицински кабинет или болнична амбулатория. Обикновено се прилага като общо 2 дози, на 

интервал от най-малко 7 дни. Ако нивата на желязо станат ниски след приключване на лечението, Вашият лекар може да Ви 

предпише това лекарство отново.

Инжектирането на ферикарбоксималтоза може да причини тежки или животозастрашаващи реакции 
по време и малко след приема на лекарството. Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно, докато 
получавате всяка доза инжектиране на фери карбоксималтоза и поне 30 минути след това. През това 
време Вашият лекар също ще проверява често кръвното Ви налягане. Уведомете Вашия лекар, ако 
почувствате някой от следните симптоми по време на или след инжектирането: задух; хрипове; 
затруднено преглъщане или дишане; дрезгавост; подуване на лицето, гърлото, езика, устните или 
очите; копривна треска; обрив; сърбеж; припадък; замаяност; световъртеж; зачервяване на лицето; 
гадене; студена, лепкава кожа; бърз, слаб пулс; болка в гърдите; или загуба на съзнание. Ако получите 
тежка реакция,

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?
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Преди да получите инжекция с желязна карбоксималтоза,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към инжектиране на железна карбоксималтоза, ферумокситол 

(Feraheme), железен декстран (Dexferrum, Infed), желязна захароза (Venofer) или натриев железен глюконат (Ferrlecit); 

всякакви други лекарства или някоя от съставките в инжекцията с желязна карбоксималтоза. Попитайте вашия 

фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 

добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: 

ифосфамид (Ifex), тенофовир (Viread) и валпроева киселина. Също така уведомете Вашия лекар, ако приемате добавки с 

желязо, които се приемат през устата. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви 

наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате ниски нива на фосфат в кръвта или не можете да се храните здравословно. Също така уведомете 

Вашия лекар, ако имате или някога сте имали стомашно-чревно разстройство, при което не можете да усвоите определени витамини, 

дефицит на витамин D, високо кръвно налягане или заболяване на паращитовидните жлези или черния дроб.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
получавате инжекция с желязна карбоксималтоза, обадете се на Вашия лекар. Наблюдавайте кърменото бебе за 
запек или диария, докато получавате инжекция с желязна карбоксималтоза. Обадете се незабавно на Вашия лекар, 
ако кърменото бебе има някой от тези симптоми.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако пропуснете среща за инжектиране на фери карбоксималтоза, обадете се на Вашия лекар възможно най-

скоро.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на ферикарбоксималтоза може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, 

ако някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

гадене

повръщане

промени във вкуса

главоболие

болка или синини в областта, където е инжектирано лекарството

кафяво обезцветяване на кожата в областта, където е инжектирано лекарството, което може да е дълготрайно

Инжектирането на ферикарбоксималтоза може да причини други странични ефекти. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато получавате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).
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n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:

проблеми със ставите

затруднено ходене

мускулна слабост

болка в костите

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни тестове, за да 

провери реакцията на тялото ви към инжектиране на ферикарбоксималтоза.

Преди да направите какъвто и да е лабораторен тест, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че получавате 

инжекция с желязна карбоксималтоза.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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