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Peginterferon Alfa-2a injectabil
pronunțat ca (peg in ter feer' on)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Peginterferonul alfa-2a poate provoca sau agrava următoarele afecțiuni, care pot fi grave sau pot provoca deces: infecții; boli mintale, inclusiv 

depresie, probleme de dispoziție și comportament sau gânduri de a vă răni sau de a vă sinucide; reînceperea să consumați droguri stradale 

dacă le-ați consumat în trecut; tulburări ischemice (afecțiuni în care există o cantitate redusă de sânge într-o zonă a corpului) cum ar fi angina 

(durere în piept), atac de cord, accident vascular cerebral sau colită (inflamație a intestinelor); și tulburări autoimune (afecțiuni în care 

sistemul imunitar atacă una sau mai multe părți ale corpului) care pot afecta sângele, articulațiile, rinichii, ficatul, plămânii, mușchii, pielea 

sau glanda tiroidă. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o infecție; sau dacă aveți sau ați avut vreodată o boală autoimună; 

ateroscleroza (îngustarea vaselor de sânge din depozitele de grăsime); cancer; dureri în piept; colita; Diabet; infarct; tensiune arterială 

crescută; colesterol ridicat; HIV (virusul imunodeficienței umane) sau SIDA (sindromul imunodeficienței dobândite); bătăi neregulate ale 

inimii; boli mintale, inclusiv depresie, anxietate sau gândirea sau încercarea de a te sinucide; boală hepatică, alta decât hepatita B sau C; sau 

boli ale inimii, rinichilor, plămânilor sau tiroidiene. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă beți sau ați băut vreodată cantități 

mari de alcool sau dacă utilizați sau ați consumat vreodată droguri stradale sau ați folosit în exces medicamentele prescrise. Dacă aveți 

oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: diaree cu sânge sau mișcări intestinale; dureri de stomac, 

sensibilitate sau umflare; dureri în piept; bătăi neregulate ale inimii; slăbiciune; pierderea coordonării; amorţeală; modificări ale dispoziției 

sau comportamentului dumneavoastră; depresie; iritabilitate; anxietate; gânduri de a te sinucide sau de a te răni; halucinarea (vezi lucruri sau 

auzi voci care nu există); starea de spirit frenetică sau anormal de excitată; pierderea contactului cu realitatea; comportament agresiv; 

respiratie dificila; febră, frisoane, tuse, durere în gât sau alte semne de infecție; tuse cu mucus galben sau roz; arsură sau durere la urinare 

sau urinează mai des; sângerare sau vânătăi neobișnuite; urină de culoare închisă; mișcările intestinale de culoare deschisă; oboseală 

extremă; îngălbenirea pielii sau a ochilor; dureri musculare sau articulare severe; sau agravarea unei boli autoimune. sau urinând mai des; 

sângerare sau vânătăi neobișnuite; urină de culoare închisă; mișcările intestinale de culoare deschisă; oboseală extremă; îngălbenirea pielii 

sau a ochilor; dureri musculare sau articulare severe; sau agravarea unei boli autoimune. sau urinând mai des; sângerare sau vânătăi 

neobișnuite; urină de culoare închisă; mișcările intestinale de culoare deschisă; oboseală extremă; îngălbenirea pielii sau a ochilor; dureri 

musculare sau articulare severe; sau agravarea unei boli autoimune.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va prescrie anumite teste pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la peginterferon alfa-2a.

Medicul și farmacistul vă vor oferi fișa de informații pentru pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu peginterferon alfa-2a și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu 

atenție informațiile și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, 

puteți vizita site-ul web al Food and Drug Administration (FDA).
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(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării peginterferonului alfa-2a.

de ce este prescris acest medicament?

Peginterferonul alfa-2a este utilizat singur sau în combinație cu alte medicamente pentru a trata infecția cronică (pe termen lung) 

cu hepatita C (umflarea ficatului cauzată de un virus) la persoanele care prezintă semne de afectare a ficatului. Peginterferonul 

alfa-2a este, de asemenea, utilizat pentru a trata infecția cronică cu hepatita B (umflarea ficatului cauzată de un virus) la 

persoanele care prezintă semne de afectare a ficatului. Peginterferonul alfa-2a face parte dintr-o clasă de medicamente numite 

interferoni. Peginterferonul este o combinație de interferon și polietilen glicol, care ajută interferonul să rămână activ în organism 

pentru o perioadă mai lungă de timp. Peginterferonul acționează prin scăderea cantității de virus al hepatitei C (VHC) sau virusului 

hepatitei B (VHB) din organism. Peginterferonul alfa-2a poate să nu vindece hepatita C sau hepatita B sau să vă împiedice să 

dezvoltați complicații ale hepatitei C sau hepatitei B, cum ar fi ciroza (cicatrice) hepatică, insuficiența hepatică sau cancerul hepatic. 

Peginterferonul alfa-2a poate să nu împiedice răspândirea hepatitei C sau a hepatitei B la alte persoane.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Peginterferonul alfa-2a vine sub formă de soluție (lichid) într-un flacon, o seringă preumplută și un autoinjector de unică 

folosință pentru injectarea subcutanată (în stratul gras de sub piele). De obicei, se injectează o dată pe săptămână, în 

aceeași zi a săptămânii și aproximativ la aceeași oră a zilei. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și cereți-i 

medicului sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Utilizați peginterferon alfa-2a exact conform 

instrucțiunilor. Nu utilizați mai mult sau mai puțin din acest medicament și nu îl utilizați mai des decât este prescris de 

medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă va începe probabil cu o doză medie de peginterferon alfa-2a. Medicul dumneavoastră vă poate reduce 

doza dacă aveți reacții adverse grave ale medicamentului. Asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în 

timpul tratamentului și întrebați-l pe medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă aveți întrebări despre cantitatea de 

medicamente pe care ar trebui să o luați.

Continuați să utilizați peginterferon alfa-2a chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să utilizați peginterferon alfa-2a fără a 

discuta cu medicul dumneavoastră.

Utilizați numai marca și tipul de interferon pe care le-a prescris medicul dumneavoastră. Nu utilizați o altă marcă de 

interferon și nu schimbați între peginterferon alfa-2a în flacoane, seringi preumplute și autoinjectoare de unică 

folosință fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă treceți la o altă marcă sau tip de interferon, poate fi necesar 

să vă schimbați doza.

Puteți să vă injectați singur peginterferon alfa-2a sau să solicitați unui prieten sau rudă să vă facă injecțiile. Înainte de a 

utiliza peginterferon alfa-2a pentru prima dată, dumneavoastră și persoana care va face injecțiile trebuie să citiți 

informațiile producătorului pentru pacientul care îl însoțește. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să 

vă arate dumneavoastră sau persoanei care va injecta medicamentul cum să îl injectați. Dacă alta
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persoana vă va injecta medicamentul, asigurați-vă că el sau ea știe cum să evite înțepăturile 
accidentale pentru a preveni răspândirea hepatitei.

Puteți injecta peginterferon alfa-2a oriunde pe stomac sau pe coapse, cu excepția buricului (buric) și a 
taliei. Utilizați un loc diferit pentru fiecare injecție. Nu utilizați același loc de injectare de două ori la rând. 
Nu injectați peginterferon alfa-2a într-o zonă în care pielea este dureroasă, roșie, învinețită, cicatrice, 
infectată sau anormală în vreun fel.

Dacă nu primiți doza completă prescrisă din cauza unei probleme (cum ar fi scurgeri în jurul locului de injectare), adresați-vă 

medicului dumneavoastră.

Nu reutilizați niciodată seringile, acele sau flacoanele cu peginterferon alfa-2a. Aruncați acele și seringile uzate într-un recipient 

rezistent la perforare. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul despre cum să eliminați recipientul rezistent la 

perforare.

Înainte de a utiliza peginterferon alfa-2a, priviți cu atenție soluția din flacon, seringa preumplută sau autoinjector. Nu 

agitați flacoanele, seringile sau autoinjectoarele care conțin peginterferon alfa-2a. Medicamentul trebuie să fie clar și 

fără particule plutitoare. Verificați flaconul sau seringa pentru a vă asigura că nu există scurgeri și verificați data de 

expirare. Nu utilizați soluția dacă este expirată, decolorată, tulbure, conține particule sau se află într-un flacon sau o 

seringă cu scurgeri. Utilizați o soluție nouă și prezentați-i medicului sau farmacistului pe cea deteriorată sau expirată.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza peginterferon alfa-2a,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la peginterferon alfa-2a, alți interferoni alfa, orice alte 
medicamente, alcool benzilic sau polietilen glicol (PEG). Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă nu sunteți sigur dacă un 
medicament la care sunteți alergic este un interferon alfa.

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați primit vreodată injecție cu interferon alfa pentru tratarea infecției cu hepatita C.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și 
fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau 
intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: anumite medicamente 
pentru HIV sau SIDA, cum ar fi abacavir (Ziagen, în Epzicom, în Trizivir), didanozină (ddI sau Videx), 
emtricitabină (Emtriva, în Truvada), lamivudină (Epivir, în Combivir, în Epzicom, în Trizivir), stavudină 
(Zerit), tenofovir (Viread, în Truvada), zalcitabină (HIVID) și zidovudină (Retrovir, în Combivir, în Trizivir); 
metadonă (dolofină, metadoză); mexiletină (Mexitil); naproxen (Aleve, Anaprox, Naprosyn, alții); riluzol 
(Rilutek); tacrină (Cognex); telbivudină (Tyzeka); și teofilină (TheoDur, alții). Este posibil ca medicul 
dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție 
pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă ați avut vreodată un transplant de organ (operație chirurgicală pentru înlocuirea unui organ din 

organism). De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată oricare dintre afecțiunile menționate în
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AVERTISMENT IMPORTANT sau oricare dintre următoarele: anemie (globulele roșii din sânge nu aduc suficient 
oxigen în alte părți ale corpului) sau probleme cu ochii sau pancreasul.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Peginterferonul alfa-2a 
poate dăuna fătului sau vă poate determina avortul spontan (pierdeți copilul). Discutați cu medicul dumneavoastră despre 
utilizarea contraceptivelor în timp ce luați acest medicament. Nu trebuie să alăptați în timp ce luați acest medicament.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că 
luați peginterferon alfa-2a.

trebuie să știți că peginterferonul alfa-2a vă poate provoca amețeli, confuzie sau somnolență. Nu conduceți o 
mașină și nu utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.

nu beți alcool în timp ce luați peginterferon alfa-2a. Alcoolul vă poate agrava boala hepatică.

trebuie să știți că este posibil să aveți simptome asemănătoare gripei, cum ar fi dureri de cap, febră, frisoane, oboseală, dureri 

musculare și dureri articulare în timpul tratamentului cu peginterferon alfa-2a. Dacă aceste simptome sunt deranjante, adresați-

vă medicului dumneavoastră dacă ar trebui să luați un medicament fără prescripție medicală pentru a reduce durerea și febra 

înainte de a vă injecta fiecare doză de peginterferon alfa-2a. Este posibil să doriți să injectați peginterferon alfa-2a la culcare, 

astfel încât să puteți dormi până la simptome.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Beți multe lichide în timp ce luați acest medicament.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă vă amintiți doza uitată la cel mult 2 zile după ce ați fost programat să o injectați, injectați doza uitată imediat 
ce vă amintiți. Apoi, injectați următoarea doză în ziua programată în mod obișnuit săptămâna următoare. Dacă au 
trecut mai mult de 2 zile de la ziua în care ați fost programat să vă injectați medicamentul, întrebați medicul sau 
farmacistul ce trebuie să faceți. Nu utilizați o doză dublă și nu utilizați mai mult de o doză într-o săptămână pentru 
a compensa doza omisă.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Peginterferonul alfa-2a poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

vânătăi, durere, roșeață, umflare sau iritație în locul în care ați injectat peginterferon alfa-2a

stomac deranjat

vărsături

arsuri la stomac

gură uscată

pierderea poftei de mâncare

pierdere în greutate

diaree

piele uscată sau mâncărime
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Pierderea parului

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

oboseală

slăbiciune

dificultăți de concentrare sau de amintire

transpiraţie

ameţeală

Unele reacții adverse pot fi grave. Următoarele simptome sunt mai puțin frecvente, dar dacă aveți 
oricare dintre ele sau cele enumerate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT sau în secțiunea 
PRECAUȚII SPECIALE, sunați imediat medicului dumneavoastră:

vedere încețoșată, modificări ale vederii sau pierderea vederii

dureri de spate inferioare

eczemă

urticarie

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

dificultate la inghitire

răguşeală

Peginterferonul alfa-2a poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
frigider, dar nu îl congelați. Nu lăsați peginterferon alfa-2a în afara frigiderului mai mult de 24 de ore (1 
zi). Păstrați peginterferonul alfa-2a departe de lumină.

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să nu lăsați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi dispozitivele 

săptămânale pentru pastile și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii și
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copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Dacă victima nu s-a prăbușit, sunați la medicul care a prescris acest medicament. Medicul poate dori să comande teste 

de laborator.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

oboseală

sângerări sau vânătăi neobișnuite

febră, durere în gât, frisoane, tuse sau alte semne de infecție

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand
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