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Пегинтерферон Алфа-2b (PEG-Intron)
произнася се като (peg in ter feer' on)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пегинтерферон алфа-2b може да причини или да влоши следните състояния, които могат да бъдат сериозни или да причинят 

смърт: инфекции; психично заболяване, включително депресия, проблеми с настроението и поведението или мисли за нараняване 

или убийство на себе си или на други; да започнете отново да употребявате улични наркотици, ако сте ги използвали в миналото; 

исхемични разстройства (състояния, при които има лошо кръвоснабдяване на дадена област от тялото) като ангина (болка в 

гърдите), сърдечен удар или колит (възпаление на червата); и автоимунни заболявания (състояния, при които имунната система 

атакува една или повече части на тялото), които могат да засегнат кръвта, ставите, бъбреците, черния дроб, белите дробове, 

мускулите, кожата или щитовидната жлеза. Кажете на Вашия лекар, ако имате инфекция; или ако имате или някога сте имали 

автоимунно заболяване; атеросклероза (стесняване на кръвоносните съдове от мастни натрупвания); рак; болка в гърдите; колит; 

диабет; сърдечен удар; високо кръвно налягане; висок холестерол; ХИВ (вирус на човешкия имунодефицит) или СПИН (синдром на 

придобита имунна недостатъчност); неравномерен сърдечен ритъм; психично заболяване, включително депресия, тревожност или 

мислене или опит за самоубийство; чернодробно заболяване, различно от хепатит С; или заболяване на сърцето, бъбреците, белите 

дробове или щитовидната жлеза. Също така уведомете Вашия лекар, ако пиете или някога сте пили големи количества алкохол, или 

ако употребявате или някога сте употребявали улични наркотици или сте използвали прекомерно лекарства, отпускани с рецепта. 

Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: кървава диария или изхождане; болка в стомаха, 

чувствителност или подуване; болка в гърдите; неравномерен сърдечен ритъм; промени в настроението или поведението ви; 

депресия; раздразнителност; тревожност; мисли за самоубийство или самонараняване; халюцинации (виждане на неща или чуване 

на гласове, които не съществуват); неистово или необичайно възбудено настроение; загуба на контакт с реалността; агресивно 

поведение; затруднено дишане; треска, втрисане, кашлица, възпалено гърло или други признаци на инфекция; необичайно 

кървене или синини; тъмен цвят на урината; светло оцветени движения на червата; силна умора; пожълтяване на кожата или 

очите; силна болка в мускулите или ставите; или влошаване на автоимунно заболяване.

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

провери реакцията на тялото ви към пегинтерферон алфа-2b.

Вашият лекар и фармацевт ще ви дадат информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за 

лекарства), когато започнете лечение с пегинтерферон алфа-2b и всеки път, когато презареждате рецептата си. 

Прочетете внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да 

посетите уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) или уебсайта на производителя, за да получите 

ръководството за лекарства.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на пегинтерферон алфа-2b.

Употреба с рибавирин (Copegus, Rebetol):

Можете да приемате пегинтерферон алфа-2b с друго лекарство, наречено рибавирин (Copegus, Rebetol). Рибавирин може да 

помогне на пегинтерферон алфа-2b да работи по-добре при лечението на Вашето състояние, но може също да причини 

сериозни нежелани реакции. Останалата част от този раздел представя рисковете от приема на рибавирин. Ако приемате 

рибавирин, трябва внимателно да прочетете тази информация. Вашият лекар и фармацевт ще ви дадат информационния 

лист за пациента на производителя (Ръководство за лекарства), когато започнете лечение с рибавирин и всеки път, когато 

презареждате рецептата си. Прочетете внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате 

въпроси. Можете също да посетите уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/

DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) или уебсайта на производителя, за да 

получите ръководството за лекарства.

Рибавирин може да причини анемия (състояние, при което има намаляване на броя на червените кръвни клетки). 

Уведомете Вашия лекар, ако някога сте имали сърдечен удар и ако имате или някога сте имали високо кръвно 

налягане, проблеми с дишането, всяко състояние, което засяга кръвта Ви, като сърповидно-клетъчна анемия 

(наследствено състояние, при което червените кръвни клетки са ненормално оформени и не могат да доставят 

кислород до всички части на тялото) или таласемия (средиземноморска анемия; състояние, при което червените 

кръвни клетки не съдържат достатъчно от веществото, необходимо за пренасяне на кислород), или сърдечно 

заболяване. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: прекомерна умора, 

бледа кожа, главоболие, замаяност, объркване, ускорен пулс, слабост, задух или болка в гърдите.

За жени, които приемат рибавирин:

Не приемайте рибавирин, ако сте бременна или планирате да забременеете. Не трябва да започвате да приемате 

рибавирин, докато тестът за бременност не покаже, че не сте бременна. Трябва да използвате две форми на контрол на 

раждаемостта и да бъдете тествани за бременност всеки месец по време на лечението и в продължение на 6 месеца след 

това. Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако забременеете през това време. Рибавирин може да причини увреждане или 

смърт на плода.

За пациенти от мъжки пол, които приемат рибавирин:

Не приемайте рибавирин, ако партньорката ви е бременна или планира да забременее. Ако имате партньор, който може 

да забременее, не трябва да започвате да приемате рибавирин, докато тестът за бременност не покаже, че тя не е 

бременна. Трябва да използвате две форми на контрол на раждаемостта, включително презерватив със спермицид по 

време на лечението и в продължение на 6 месеца след това. Вашият партньор трябва да бъде тестван за бременност всеки 

месец през това време. Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако партньорът Ви забременее. Рибавирин може да 

причини увреждане или смърт на плода.

защо е предписано това лекарство?
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Пегинтерферон алфа-2b се използва самостоятелно или в комбинация с рибавирин (лекарство) за лечение на 

хронична (дългосрочна) инфекция с хепатит С (подуване на черния дроб, причинено от вирус) при хора, които 

показват признаци на чернодробно увреждане и които не са били лекувани с интерферон алфа (лекарство, подобно 

на пегинтерферон алфа-2b) в миналото. Пегинтерферон алфа-2b е в клас лекарства, наречени интерферони. 

Пегинтерферон алфа-2b е комбинация от интерферон и полиетилен гликол, която помага на интерферона да остане 

активен в тялото ви за по-дълъг период от време. Пегинтерферон алфа-2b действа като намалява количеството на 

вируса на хепатит С (HCV) в организма. Пегинтерферон алфа-2b може да не излекува хепатит С или да предотврати 

развитието на усложнения на хепатит С като цироза (белези) на черния дроб, чернодробна недостатъчност или рак 

на черния дроб.

как трябва да се използва това лекарство?

Пегинтерферон алфа-2b се предлага като прах във флакон и в писалка за еднократна инжекция, за да се смеси с течност и да се 

инжектира подкожно (в мастния слой точно под кожата). Обикновено се инжектира веднъж седмично в един и същи ден от 

седмицата, в или около същото време на деня. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар 

или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Използвайте пегинтерферон алфа-2b точно както е указано. Не 

използвайте повече или по-малко от това лекарство или го използвайте по-често или за по-дълъг период от време, отколкото е 

предписано от Вашия лекар.

Пегинтерферон алфа-2b контролира хепатит С, но може да не го излекува. Продължете да използвате пегинтерферон алфа-2b, дори ако се 

чувствате добре. Не спирайте употребата на пегинтерферон алфа-2b, без да говорите с Вашия лекар.

Използвайте само марката и вида на интерферона, предписан от Вашия лекар. Не използвайте друга марка интерферон и 

не превключвайте между пегинтерферон алфа-2b във флакони и писалки за инжектиране, без да говорите с Вашия лекар. 

Ако преминете към друга марка или вид интерферон, може да се наложи промяна на дозата Ви.

Можете сами да инжектирате пегинтерферон алфа-2b или да накарате приятел или роднина да ви постави инжекциите. Преди 

да използвате пегинтерферон алфа-2b за първи път, прочетете писмените инструкции, приложени към него. Помолете Вашия 

лекар или фармацевт да покаже на Вас или на лицето, което ще инжектира лекарството, как да го инжектира. Ако друг човек 

ще инжектира лекарството вместо вас, уверете се, че той или тя знае как да избегне случайно убождане с игла, за да 

предотврати разпространението на HCV.

Можете да инжектирате пегинтерферон алфа-2b навсякъде по външната част на горната част на ръцете, бедрата или стомаха, с 

изключение на пъпа (пъпа) и талията. Не инжектирайте в стомаха си, ако сте много слаби. Използвайте различно място за всяка 

инжекция. Не инжектирайте пегинтерферон алфа-2b в зона, където кожата е възпалена, зачервена, насинена, белезна, 

раздразнена или инфектирана; има стрии или бучки; или е ненормален по някакъв начин.

Никога не използвайте повторно или споделяйте спринцовки, игли, писалки за инжектиране или флакони с лекарства. Изхвърлете 

използваните игли, спринцовки и писалки за инжектиране в устойчив на пробиване контейнер. Говорете с Вашия лекар или фармацевт 

как да изхвърлите устойчивия на пробиване контейнер.

За да използвате писалка за инжектиране на пегинтерферон алфа-2b, следвайте тези стъпки:

1. Извадете картонената опаковка, съдържаща писалката за инжектиране, от хладилника и оставете време да достигне стайна 

температура. Проверете срока на годност, отпечатан върху картонената кутия, и не използвайте картонената кутия, ако срокът на 

годност е изтекъл. Проверете дали картонената кутия съдържа следните консумативи: писалка за инжектиране, игла за еднократна 

употреба и тампони с алкохол. Може също да имате нужда от лепилна превръзка и парче стерилна марля, която да използвате след 

инжекцията.
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2. Погледнете в прозореца на инжекционната писалка и се уверете, че камерата на държача на патрона съдържа бяла 
до почти бяла таблетка, която е цяла или на парчета, или прах.

3. Измийте добре ръцете си със сапун и вода, изплакнете и подсушете с кърпа. Важно е да поддържате работната си 
зона, ръцете и мястото на инжектиране чисти, за да предотвратите инфекция.

4. Дръжте инжекционната писалка изправена (бутонът за дозата е надолу). Можете да използвате дъното на картонената кутия като дозираща 

тава, за да държите писалката на място. Натиснете здраво двете половини на писалката заедно, докато чуете щракване.

5. Изчакайте няколко секунди, докато прахът се разтвори напълно.

6. Внимателно завъртете инжекционната писалка с главата надолу два пъти, за да смесите разтвора. Не разклащайте писалката за инжектиране.

7. Обърнете писалката за инжектиране с дясната страна нагоре и погледнете през прозореца, за да видите дали смесеният разтвор е 

напълно разтворен. Ако все още има пяна, изчакайте, докато се утаи. Нормално е да видите някои малки мехурчета близо до 

горната част на разтвора. Ако разтворът не е бистър или ако видите частици, не го използвайте и се обадете на Вашия лекар или 

фармацевт.

8. Поставете писалката за инжектиране в таблата с дозата с дозиращия бутон отдолу. Избършете гумения капак на 
писалката за инжектиране с тампон с алкохол.

9. Отстранете защитния хартиен фиксатор от инжекционната игла. Дръжте инжекционната писалка изправена в поставката за 

дозиране и внимателно натиснете инжекционната игла право върху инжекционната писалка. Завийте иглата стабилно на място. 

Може да видите някаква течност да изтича изпод капачката за няколко секунди. Изчакайте, докато това спре, преди да 

преминете към следващата стъпка.

10. Извадете писалката за инжектиране от поставката за дозиране. Дръжте писалката здраво и издърпайте бутона за 
дозиране докрай, докато не видите тъмните ленти (линии) под бутона за дозиране. Внимавайте да не натискате 
бутона за дозиране, докато не сте готови да инжектирате лекарството.

11. Завъртете бутона за дозиране, докато числото, което съответства на предписаната ви доза, се подравни с раздела за 

дозиране. Ако не сте сигурни кой номер отговаря на дозата Ви, спрете и се обадете на Вашия лекар или фармацевт, 

преди да инжектирате някое лекарство.

12. Изберете мястото за инжектиране и почистете кожата в областта с тампон със спирт. Изчакайте зоната да изсъхне.

13. Отстранете външната капачка от иглата на инжекционната писалка. Около вътрешната капачка на иглата може да има течност. 

Това е нормално. След като кожата на мястото на инжектиране изсъхне, свалете вътрешната капачка на иглата. Внимавайте да 

не докосвате иглата до нищо.

14. Дръжте писалката за инжектиране с пръсти, увити около корпуса на писалката, и с палеца си върху бутона за 
дозиране.

15. С другата си ръка прищипете кожата в областта, която сте почистили за инжекцията. Вкарайте 
иглата в прищипаната кожа под ъгъл от 45 до 90 градуса.

16. Инжектирайте лекарството, като натискате дозиращия бутон бавно и здраво, докато не можете да го натискате 
повече. Дръжте палеца си натиснат върху бутона за дозиране за още 5 секунди, за да сте сигурни, че 
получавате пълната доза.

17. Издърпайте иглата на инжекционната писалка от кожата си под същия ъгъл, в който я поставите в кожата си.

18. Внимателно притиснете мястото на инжектиране с малка превръзка или стерилна марля, ако е необходимо, за няколко секунди, но не 

масажирайте и не търкайте мястото на инжектиране.

19. Ако има кървене, покрийте мястото на инжектиране с лепяща превръзка.

20. Изхвърлете инжекционната писалка с все още прикрепена игла в устойчив на пробиване контейнер. Не затваряйте 

отново иглата.
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21. Два часа след инжектирането проверете мястото на инжектиране за зачервяване, подуване или чувствителност. Ако имате 

кожна реакция и тя не се изчисти за няколко дни или се влоши, обадете се на Вашия лекар или медицинска сестра.

За да използвате пегинтерферон алфа-2b във флакони, следвайте тези стъпки:

1. Измийте добре ръцете си със сапун и вода, изплакнете и подсушете с кърпа.

2. Проверете срока на годност, отпечатан върху картонената опаковка на пегинтерферон алфа-2b, и не използвайте 

картонената опаковка, ако срокът на годност е изтекъл. Извадете следните консумативи от картонената опаковка и ги 

поставете на чиста работна площ: флакон с пегинтерферон алфа-2b, флакон със стерилна вода за инжекции (разредител), 

две спринцовки с прикрепени игли и алкохолни тампони.

3. Отстранете защитната обвивка от една от спринцовките.

4. Свалете защитните капачки от върховете на флакона с пегинтерферон алфа-2b и флакона с разредител. Почистете 
гумените запушалки на върховете на двата флакона със спиртна подложка.

5. Свалете защитната капачка на иглата и напълнете спринцовката с въздух, като издърпате буталото обратно до 
маркировката за 0,7 mL на цевта.

6. Дръжте флакона със стерилна вода изправен, без да докосвате почистената горна част с ръце.

7. Вкарайте иглата на спринцовката през гумената запушалка и натиснете надолу буталото, за да инжектирате въздуха 
от спринцовката във флакона.

8. Обърнете флакона с главата надолу със спринцовката все още прикрепена и се уверете, че върхът на иглата е в течността. 

Изтеглете 0,7 mL стерилна вода, като издърпате буталото на спринцовката до точно маркировката от 0,7 mL.

9. Извадете иглата от флакона с разредител, като я издърпате право нагоре от гумената запушалка. Не 
докосвайте иглата до нищо.

10. Вкарайте иглата през гумената запушалка на флакона с пегинтерферон алфа-2b и поставете върха на иглата 
до стъклената стена на флакона.

11. Бавно инжектирайте 0,7 mL стерилна вода, така че да се стича по стъклото във флакона. Не насочвайте 
струята стерилна вода към белия прах на дъното на флакона.

12. Извадете иглата от флакона, като издърпате спринцовката направо от гумената запушалка. Хванете здраво 
предпазната втулка и я издърпайте над иглата, докато чуете щракване и зелената ивица на ръкава покрива 
червената ивица на иглата. Изхвърлете спринцовката в устойчив на пробиване контейнер.

13. Внимателно завъртете флакона с кръгови движения, докато прахът се разтвори напълно. Ако разтворът е студен, завъртете 

внимателно флакона в ръцете си, за да го затоплите.

14. Ако са се образували въздушни мехурчета, изчакайте, докато разтворът се утаи и всички мехурчета се издигнат до върха 
на разтвора и изчезнат, преди да преминете към следващата стъпка.

15. Погледнете внимателно течността в бутилката. Не инжектирайте течността, освен ако не е бистра, безцветна и не 
съдържа частици.

16. Почистете отново гумената запушалка на флакона с пегинтерферон алфа-2b с друга алкохолна подложка.

17. Отстранете защитната опаковка от втората спринцовка. Отстранете защитната капачка от иглата на 
спринцовката.

18. Напълнете спринцовката с въздух, като издърпате буталото обратно до mL маркировката, която съответства на 

предписаната Ви доза. Ако не сте сигурни кой знак на спринцовката отговаря на дозата Ви, спрете и се обадете на Вашия 

лекар или фармацевт, преди да инжектирате лекарството.
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19. Дръжте флакона с пегинтерферон алфа-2b изправен, без да докосвате почистената горна част на флакона с ръце.

20. Поставете иглата на спринцовката във флакона с разтвор на пегинтерферон алфа-2b и натиснете буталото, за да 
инжектирате въздуха във флакона.

21. Хванете флакона и спринцовката и бавно обърнете флакона с главата надолу, като иглата все още е във флакона. 
Дръжте върха на иглата в разтвора.

22. Бавно дръпнете буталото на спринцовката обратно до правилната маркировка, за да изтеглите количеството пегинтерферон 

алфа-2b, предписано от Вашия лекар.

23. Издърпайте спринцовката направо от флакона. Не докосвайте иглата до нищо.

24. Проверете за въздушни мехурчета в спринцовката. Ако видите някакви мехурчета, дръжте спринцовката с иглата, насочена нагоре, 

и леко почукайте спринцовката, докато мехурчетата се издигнат. След това внимателно натиснете буталото на спринцовката 

бавно, докато мехурчетата изчезнат, без да изтласквате нищо от разтвора от спринцовката.

25. Изберете място за инжектиране и почистете кожата в областта с тампон със спирт. Изчакайте зоната да изсъхне.

26. Свалете защитната капачка от иглата. Уверете се, че предпазната втулка на спринцовката е притисната 
здраво към ръба на спринцовката, така че иглата да е напълно открита.

27. Прищипете 2-инчова (5-сантиметрова) гънка отпусната кожа на мястото на инжектиране. С другата си ръка вземете 
спринцовката и я дръжте като молив с върха (скоса) на иглата нагоре. Натиснете иглата приблизително 1/4 инча (0,6 
сантиметра) в прищипаната кожа под ъгъл от 45 до 90 градуса, като използвате бърз тласък, подобен на стрела.

28. Оставете прищипаната кожа да се отпусне и използвайте тази ръка, за да държите цевта на спринцовката.

29. Издърпайте много леко буталото на спринцовката назад. Ако кръвта попадне в спринцовката, иглата е влязла в 
кръвоносен съд. Не инжектирайте. Издърпайте иглата под същия ъгъл, в който я поставите в кожата, и изхвърлете 
спринцовката в устойчив на пробиване контейнер. Повторете стъпките по-горе, за да приготвите нова доза, като 
използвате нова спринцовка и нов флакон. Ако в спринцовката не постъпи кръв, инжектирайте лекарството, като 
леко натиснете буталото докрай надолу по цевта на спринцовката.

30. Дръжте тампон с алкохол близо до иглата и издърпайте иглата направо от кожата. Натиснете алкохолната подложка върху 

мястото на инжектиране за няколко секунди. Не търкайте и не масажирайте мястото на инжектиране. Ако има кървене, 

покрийте го с превръзка.

31. Покрийте спринцовката с предпазната втулка по същия начин, по който сте покрили първата спринцовка. (Вижте стъпка 12 

по-горе.) Изхвърлете спринцовката и иглата в устойчив на пробиване контейнер.

32. Два часа след инжектирането проверете мястото на инжектиране за зачервяване, подуване или чувствителност. Ако имате 

кожна реакция и тя не се изчисти за няколко дни или се влоши, обадете се на Вашия лекар или медицинска сестра.

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?

Преди да приемете пегинтерферон алфа-2b,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към пегинтерферон алфа-2b, други алфа интерферони, всякакви 

други лекарства или полиетилен гликол (PEG). Посъветвайте се с Вашия лекар, ако не сте сигурни дали лекарството, към което 

сте алергични, е алфа интерферон.
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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 
лекарствата, изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и метадона (Долофин, Метадоза). Може да се наложи 
Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако някога сте имали трансплантация на орган (операция за заместване на 
част от тялото) или ако имате или някога сте имали някое от състоянията, посочени в раздел ВАЖНО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, или някое от следните: проблеми със съня, или проблеми с очите или панкреаса.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Пегинтерферон алфа-2b може да 

навреди на плода или да причини спонтанен аборт (загуба на вашето бебе). Говорете с Вашия лекар относно използването 

на контрол на раждаемостта, докато приемате това лекарство. Не трябва да кърмите, докато приемате това лекарство.

ако Ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
пегинтерферон алфа-2b.

трябва да знаете, че пегинтерферон алфа-2b може да Ви направи сънливи, замаяни или объркани. Не шофирайте и 
не работете с машини, докато не разберете как ви влияе това лекарство.

трябва да знаете, че може да получите грипоподобни симптоми като треска, втрисане, мускулни болки и болки в ставите по 

време на лечението с пегинтерферон алфа-2b. Ако тези симптоми са притеснителни, попитайте Вашия лекар дали трябва да 

приемате лекарство за намаляване на болката и температурата без рецепта, преди да инжектирате всяка доза пегинтерферон 

алфа-2b. Може да искате да инжектирате пегинтерферон алфа-2b преди лягане, за да можете да заспите симптомите.

планирайте много почивка и редовни леки упражнения по време на лечението. Говорете с Вашия лекар за безопасни 

начини за упражняване по време на лечението.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Пийте поне 10 пълни чаши вода или бистри сокове без кофеин или алкохол всеки ден по време на лечението с 

пегинтерферон алфа-2b. Бъдете особено внимателни да пиете достатъчно течности през първите седмици от 

лечението.

Не забравяйте да се храните добре по време на лечението. Ако имате разстроен стомах или нямате апетит, яжте 

здравословни закуски или няколко по-малки хранения през деня.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако си спомните пропуснатата доза не по-късно от деня, след като сте планирали да я инжектирате, инжектирайте 

пропуснатата доза веднага щом си спомните. След това инжектирайте следващата си доза в редовно планирания ден на 

следващата седмица. Ако не си спомняте пропуснатата доза, докато не изминат няколко дни, консултирайте се с Вашия 

лекар какво да правите. Не удвоявайте следващата доза и не приемайте повече от една доза седмично, без да говорите с 

Вашия лекар.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Пегинтерферон алфа-2b може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 
някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

синини, болка, зачервяване, подуване, сърбеж или дразнене на място, където сте инжектирали пегинтерферон алфа-2b
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гадене

повръщане

загуба на апетит

промяна във вкуса на нещата

диария

запек

киселини в стомаха

отслабване

главоболие

световъртеж

объркване

загуба или изтъняване на косата

сърбеж

затруднена концентрация

усещане за студ или горещо през цялото време

промени в кожата ви

суха уста

изпотяване

зачервяване

хрема

затруднено заспиване или оставане на заспиване

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Следните симптоми са нечести, но ако 
получите някой от тях или тези, изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се 
обадете на Вашия лекар:

обрив

копривна треска

затруднено преглъщане

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

дрезгавост

бързо сърцебиене

бледа кожа

болки в кръста
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Пегинтерферон алфа-2b може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, 

докато приемате 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).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте писалките за 

инжектиране на пегинтерферон алфа-2b в хладилник и не ги излагайте на топлина. Съхранявайте флаконите с пегинтерферон 

алфа-2b прах при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята). Най-добре е да инжектирате разтвор 

на пегинтерферон алфа-2b във флакони или писалки за инжектиране веднага след смесване. Ако е необходимо, флакони или 

писалки за инжекции, съдържащи приготвен разтвор на пегинтерферон алфа-2b, могат да се съхраняват в хладилник до 24 

часа. Не замразявайте пегинтерферон алфа-2b.

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да държите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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.

Ако жертвата не е колабирала, обадете се на лекаря, предписал това лекарство. Лекарят може да пожелае да прегледа 

по-внимателно жертвата и да извърши лабораторни изследвания.

каква друга информация трябва да знам?

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство или някой от вашите инжекционни консумативи. Попитайте Вашия фармацевт за всички 

въпроси, които имате относно презареждането на Вашата рецепта.

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 диетични
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14.04.22, 16:17 ч Пегинтерферон Алфа-2b (PEG-Intron): Информация за лекарствата MedlinePlus

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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