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Ferric Carboxymaltose Injection
binibigkas bilang (fer' ik) (kar box'' ee mawl' tose)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang ferric carboxymaltose injection ay ginagamit upang gamutin ang iron-deficiency anemia (mas mababa kaysa sa normal na bilang ng mga 

pulang selula ng dugo dahil sa masyadong maliit na iron) sa mga nasa hustong gulang na hindi makatiis o hindi matagumpay na magamot ng 

mga suplementong bakal na iniinom ng bibig. Ginagamit din ang gamot na ito upang gamutin ang iron deficiency anemia sa mga nasa hustong 

gulang na may malalang sakit sa bato (pinsala sa mga bato na maaaring lumala sa paglipas ng panahon at maaaring maging sanhi ng paghinto 

ng mga bato) na wala sa dialysis. Ang ferric carboxymaltose injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na iron replacement 

products. Gumagana ito sa pamamagitan ng muling pagdadagdag ng mga iron store upang ang katawan ay makagawa ng mas maraming 

pulang selula ng dugo.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang ferric carboxymaltose injection ay nagmumula bilang isang solusyon (likido) upang mag-iniksyon sa intravenously (sa ugat) ng isang doktor o nars sa 

isang medikal na opisina o ospital para sa outpatient na klinika. Karaniwan itong ibinibigay bilang kabuuang 2 dosis, na may pagitan ng hindi bababa sa 7 

araw. Kung ang iyong mga antas ng bakal ay bumaba pagkatapos mong matapos ang iyong paggamot, ang iyong doktor ay maaaring magreseta muli ng 

gamot na ito.

Ang iniksyon ng ferric carboxymaltose ay maaaring magdulot ng malubha o nagbabanta sa buhay na mga reaksyon sa 

panahon at sa ilang sandali pagkatapos mong matanggap ang gamot. Maingat na babantayan ka ng iyong doktor 

habang tinatanggap mo ang bawat dosis ng ferric carboxymaltose injection at nang hindi bababa sa 30 minuto 

pagkatapos. Susuriin din ng iyong doktor ang iyong presyon ng dugo nang madalas sa panahong ito. Sabihin sa iyong 

doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas sa panahon o pagkatapos ng iyong iniksyon: 

igsi ng paghinga; paghinga; kahirapan sa paglunok o paghinga; pamamalat; pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, 

o mata; pantal; pantal; nangangati; nanghihina; pagkahilo; pagkahilo; pamumula ng mukha; pagduduwal; malamig, 

malambot na balat; mabilis, mahinang pulso; pananakit ng dibdib; o pagkawala ng malay. Kung nakakaranas ka ng 

matinding reaksyon,

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?
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Bago tumanggap ng ferric carboxymaltose injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa ferric carboxymaltose injection, ferumoxytol 
(Feraheme), iron dextran (Dexferrum, Infed), iron sucrose (Venofer), o sodium ferric gluconate (Ferrlecit); anumang iba 
pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa ferric carboxymaltose injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para 
sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 

supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Tiyaking banggitin ang alinman sa mga sumusunod: 

ifosfamide (Ifex), tenofovir (Viread), at valproic acid. Gayundin, sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng mga suplementong bakal 

na iniinom ng bibig. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang 

mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang mababang antas ng pospeyt sa dugo o hindi makakain ng malusog na diyeta. Sabihin din 

sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ka na ng gastrointestinal disorder kung saan hindi mo ma-absorb ang ilang partikular 

na bitamina, kakulangan sa bitamina D, mataas na presyon ng dugo, o parathyroid o sakit sa atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang tumatanggap ng 

ferric carboxymaltose injection, tawagan ang iyong doktor. Subaybayan ang sanggol na nagpapasuso para sa paninigas ng dumi o 

pagtatae habang ikaw ay tumatanggap ng ferric carboxymaltose injection. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung ang sanggol na 

nagpapasuso ay may alinman sa mga sintomas na ito.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung napalampas mo ang isang appointment upang makatanggap ng ferric carboxymaltose injection, tawagan ang iyong doktor sa lalong madaling 

panahon.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang ferric carboxymaltose injection. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

pagbabago sa lasa

sakit ng ulo

pananakit o pasa sa lugar kung saan iniksiyon ang gamot

kayumangging kulay ng balat sa lugar kung saan iniksiyon ang gamot na maaaring pangmatagalan

Ang ferric carboxymaltose injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi 

pangkaraniwang mga problema habang tinatanggap ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).
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n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

magkasanib na problema

hirap maglakad

kahinaan ng kalamnan

sakit ng buto

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa 

lab upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa ferric carboxymaltose injection.

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na ikaw ay tumatanggap ng 

ferric carboxymaltose injection.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Injectafer®
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