
6 milioane UI Roferon-A per seringă—Fiecare 0,5 ml conține 6 MUI de interferon alfa-2a, recombinant, 3,605 mg clorură de sodiu, 0,1 
mg polisorbat 80, 5 mg alcool benzilic ca conservant și 0,385 mg acetat de amoniu. Cutii de 1 (NDC 0004-2016-09); Cutii de 6 (NDC 
0004-2016-07).
9 milioane UI Roferon-A per seringă—Fiecare 0,5 ml conține 9 MUI de interferon alfa-2a, recombinant, 3,605 mg clorură de sodiu, 0,1 
mg polisorbat 80, 5 mg alcool benzilic ca conservant și 0,385 mg acetat de amoniu. Cutii de 1 (NDC 0004-2017-09); Cutii de 6 (NDC 
0004-2017-07).
Depozitare

Seringa preumplută trebuie păstrată la frigider la 36° până la 46°F (2° până la 8°C). Donuînghețați sau agitați. Protejați Roferon-A de lumină în timpul 
depozitării.

Roferon®-A
(Interferon alfa-2a, recombinant) Soluție 
injectabilă – Seringi preumplute
Înainte de a începe să luați Roferon-A (ro-FER-on), vă rugăm să citiți cu atenție acest Ghid de medicamente. Citiți acest Ghid de medicamente de fiecare dată când 
vă reumpleți rețeta în cazul în care au fost adăugate noi informații. Aceste informații nu înlocuiesc discuția cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.

Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre Roferon-A?
Roferon-A este utilizat pentru tratarea persoanelor cu hepatită C, leucemie cu celule păroase și leucemie mielogenă cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LMC). Cu 

toate acestea, Roferon-A poate provoca unele reacții adverse grave care pot provoca moartea în cazuri rare. Înainte de a începe Roferon-A, ar trebui să discutați cu furnizorul 

de asistență medicală despre posibilele beneficii și posibilele efecte secundare ale tratamentului, pentru a decide dacă Roferon-A este potrivit pentru dvs. În timp ce luați 

Roferon-A, va trebui să vă consultați în mod regulat furnizorul de asistență medicală pentru examinări medicale și teste de sânge pentru a vă asigura că tratamentul 

dumneavoastră funcționează și pentru a verifica efectele secundare.

Cele mai grave efecte secundare posibile ale tratamentului cu Roferon-A includ:
1.Probleme de sănătate mintală:Roferon-A poate determina unii pacienți să dezvolte probleme de dispoziție sau de comportament. Semnele acestor probleme 

includ iritabilitate (supărarea cu ușurință), depresia (senzație de slăbiciune, sentiment de rău cu tine însuți sau senzație de speranță) și anxietate.
Unii pacienți pot avea un comportament agresiv și se gândesc să-i rănească pe alții. Unii pacienți pot dezvolta gânduri de a-și pune capăt vieții (gânduri de 
sinucidere) și pot încerca să facă acest lucru. Câțiva pacienți și-au încheiat chiar viața. Foștii dependenți de droguri pot cădea din nou în dependența de droguri 
sau în supradozaj. Trebuie să spuneți furnizorului dumneavoastră de asistență medicală dacă sunteți tratat pentru o boală mintală sau aveți antecedente de 
boli mintale sau dacă sunteți sau ați fost vreodată dependent de droguri sau alcool. Apelați imediat furnizorul de asistență medicală dacă dezvoltați oricare 
dintre aceste probleme în timpul tratamentului cu Roferon-A.

2.Probleme cu inima:Roferon-A poate determina unii pacienți să prezinte hipertensiune arterială, bătăi rapide ale inimii, dureri în piept și foarte rar 
un atac de cord. Spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut sau ați avut probleme cu inima în trecut.
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3.Probleme de sânge:Mulți pacienți care au luat Roferon-A au avut o scădere a numărului de celule albe din sânge și a trombocitelor. Dacă numărul 
acestor celule sanguine este prea scăzut, ați putea fi expuși riscului de infecții sau sângerare.

Opriți administrarea Roferon-A și sunați imediat medicul dumneavoastră dacă dezvoltați oricare dintre aceste simptome:
• Deveniți foarte deprimat sau vă gândiți la sinucidere

• Ai dureri severe în piept

• Ai probleme cu respirația

• Ai o schimbare în viziunea ta

• Observați sângerări sau vânătăi neobișnuite

• Febră mare

• Dureri severe de stomac. Dacă durerea este în partea inferioară a zonei stomacului, ar putea însemna că intestinele sunt inflamate 
(colită)

Pentru mai multe informații despre posibilele efecte secundare ale terapiei cu Roferon-A, vă rugăm să citiți secțiunea „Care sunt posibilele efecte secundare ale 
Roferon-A?” în acest Ghid de medicamente.
Ce este Roferon-A?
Roferon-A este un tratament care este utilizat pentru unele persoane care sunt infectate cu virusul hepatitei C, leucemie cu celule păroase și leucemie 
mielogenă cronică (LMC) cu cromozom Philadelphia pozitiv. Pacienții cu hepatită C au virusul care provoacă hepatită în sânge și ficat. Pacienții cu 
leucemie cu celule păroase produc globule albe anormale care călătoresc spre splină, unde captează și distrug celulele sanguine normale. În LMC, corpul 
dumneavoastră produce prea multe dintre anumite celule sanguine. Roferon-A funcționează în aceste condiții prin reducerea cantității de virus din 
organism, distrugând celulele care pot fi dăunătoare corpului dumneavoastră și împiedicând organismul să producă prea multe celule.

Cine nu ar trebui să ia Roferon-A? Nu 
utilizați Roferon-A dacă:
• Sunteţi însărcinată sau alăptaţi sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă.

• Sunteți alergic la interferonii alfa,Escherichia coli-produse derivate sau orice component al Roferon-A.

• Aveţi hepatită autoimună (hepatită cauzată de sistemul dumneavoastră imunitar care vă atacă ficatul).

Roferon-A nu trebuie administrat nou-născuților sau prematurilor.
Dacă aveți sau ați avut oricare dintre următoarele afecțiuni sau probleme medicale grave, discutați-le cu medicul dumneavoastră înainte 
de a lua Roferon-A:
• Antecedente sau boli mintale severe în prezent (cum ar fi depresia sau anxietatea)

• Infarct miocardic sau probleme cardiace anterioare

• Probleme de somn

• Tensiune arterială crescută

• Boală autoimună (în cazul în care sistemul imunitar al organismului atacă propriile celule ale corpului), cum ar fi vasculita, psoriazisul, lupusul 
eritematos sistemic, artrita reumatoidă

• Probleme cu rinichii

• Tulburări ale sângelui - număr scăzut de sânge sau probleme de sângerare

• Luați un medicament numit teofilină

• Diabet (nivel ridicat de zahăr din sânge)

• Probleme cu tiroida

• Probleme hepatice, altele decât hepatita C

• Infecția cu hepatită B
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• Infecția cu HIV (virusul care provoacă SIDA)

• Probleme cu vederea

• Colita

• Transplant de organe și luați medicamente care împiedică organismul să vă respingă transplantul (suprimă sistemul imunitar)

• Alcoolismul

• Abuzul sau dependența de droguri

Dacă aveți îndoieli cu privire la starea dumneavoastră de sănătate sau la utilizarea Roferon-A, discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență 

medicală. Ce ar trebui să evit în timp ce iau Roferon-A?

• Pacienții de sex feminin, precum și partenerele de sex feminin ale pacienților de sex masculin trebuie să evite să rămână gravide în timp ce iau Roferon-A. Roferon-A poate dăuna copilului 

dumneavoastră nenăscut sau vă poate face să vă pierdeți copilul (avort spontan).

• Nu trebuie să vă alăptați copilul în timp ce luați Roferon-A.

Cum ar trebui să iau Roferon-A?
Pentru a obține cele mai multe beneficii de pe urma acestui medicament, este important să luați Roferon-A exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Furnizorul 

dumneavoastră de asistență medicală vă va spune cât de mult medicament să luați și cât de des să îl luați. Odată ce începeți tratamentul cu Roferon-A, nu treceți la o altă 

marcă de interferon fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Este posibil ca alți interferoni să nu aibă același efect asupra tratamentului bolii dumneavoastră. Schimbarea 

mărcilor va necesita, de asemenea, o modificare a dozei. Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă va spune cât timp trebuie să utilizați Roferon-A.

În timp, furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă poate schimba doza de Roferon-A. Nu vă modificați doza decât dacă medicul dumneavoastră vă spune să o 

schimbați.

Roferon-A este furnizat în seringi preumplute. Indiferent dacă vă faceți singur injecția sau o altă persoană vă face injecția, este important să 
urmați instrucțiunile din acest Ghid de medicamente (vezi anexa „Instrucțiuni pentru pregătirea și administrarea unei doze cu o seringă 
preumplută Roferon-A”).
Dacă omiteți o doză de Roferon-A, luați doza uitată cât mai curând posibil în aceeași zi sau în ziua următoare, apoi continuați cu programul de dozare obișnuit. 
Dacă trec câteva zile după ce ați omis o doză, consultați medicul dumneavoastră despre ce să faceți. Nu dublați următoarea doză și nu luați mai mult de o doză pe 
zi decât dacă medicul dumneavoastră vă spune acest lucru. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă luați mai mult decât doza de Roferon-A prescrisă. 
Este posibil ca medicul dumneavoastră să dorească să vă examineze mai îndeaproape și să ia sânge pentru analiză.
Trebuie să faceți periodic analize de sânge pentru a vă ajuta furnizorul de asistență medicală să verifice modul în care funcționează tratamentul și pentru a verifica efectele secundare. Spuneți 

medicului dumneavoastră dacă luați sau intenționați să luați alte medicamente eliberate pe bază de rețetă sau fără prescripție medicală, inclusiv vitamine și suplimente minerale și 

medicamente pe bază de plante.

Care sunt posibilele efecte secundare ale Roferon-A? 
Reacțiile adverse posibile și grave includ:
• Probleme de sănătate mintală, inclusiv sinucidere, gânduri de sinucidere, probleme cardiace și probleme de sânge:Consultați secțiunea „Care sunt cele mai 

importante informații pe care ar trebui să le știu despre Roferon-A?”.

• Alte probleme cu organele corpului:Unii pacienți pot prezenta probleme pulmonare (cum ar fi dificultăți de respirație sau pneumonie) și probleme de vedere.

• Boală autoimună nouă sau care se agravează:Unii pacienți pot dezvolta o boală autoimună (o boală în care sistemul imunitar al 
organismului începe să se atace singur) în timpul tratamentului cu Roferon-A. Aceste boli pot include vasculită (o inflamație a vaselor de 
sânge), artrită reumatoidă sau lupus eritematos, psoriazis sau probleme cu tiroida. La unii pacienți care au deja o boală autoimună, boala se 
poate agrava în timpul tratamentului cu Roferon-A.

Reacțiile adverse frecvente, dar mai puțin grave, includ:
• Simptome asemănătoare gripei:Majoritatea pacienților care iau Roferon-A au simptome asemănătoare gripei care, de obicei, se diminuează după primele câteva săptămâni 

de tratament. Simptomele asemănătoare gripei pot include oboseală neobișnuită, febră, frisoane, dureri musculare și dureri articulare. Luarea de acetaminofen sau ibuprofen 

înainte de a lua Roferon-A poate ajuta la aceste simptome. De asemenea, puteți încerca să luați Roferon-A noaptea. Este posibil să puteți dormi prin simptome.

• Oboseală extremă (oboseală):Mulți pacienți pot deveni extrem de obosiți în timpul tratamentului cu Roferon-A.

• Stomac deranjat:Greața, modificările gustului, diareea și pierderea poftei de mâncare apar frecvent.
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• Probleme de zahăr din sânge:Unii pacienți pot dezvolta o problemă cu modul în care corpul lor își controlează zahărul din sânge și pot dezvolta 
diabet.

• Probleme cu tiroida:Unii pacienți pot dezvolta modificări ale funcției tiroidiene. Simptomele acestor modificări pot include senzația de cald 
sau frig tot timpul, probleme de concentrare, modificări ale pielii (pielea poate deveni foarte uscată) și modificări ale greutății.

• Reacții ale pielii:Unii pacienți pot dezvolta o erupție cutanată, piele uscată sau mâncărime și roșeață și umflare la locul injectării.

• Tulburări de somn și dureri de cap:În timpul terapiei cu Roferon-A pot apărea probleme de somn și dureri de cap.

• Rărirea părului:Căderea părului nu este neobișnuită în timpul utilizării Roferon-A. Această cădere a părului este temporară și creșterea părului ar trebui să revină după ce 

încetați să luați Roferon-A.

Acestea nu sunt toate efectele secundare ale Roferon-A. Medicul sau farmacistul vă poate oferi o listă mai completă. Discutați cu furnizorul 

dumneavoastră de asistență medicală dacă sunteți îngrijorat de efectele secundare sau le considerați foarte deranjante.

Sfaturi generale despre medicamentele eliberate pe bază de rețetă

Medicamentele sunt uneori prescrise în alte scopuri decât cele enumerate într-un Ghid de medicamente. Dacă aveți nelămuriri sau întrebări despre Roferon-A, 
contactați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală. Nu utilizați Roferon-A pentru o altă afecțiune sau persoană decât cea pentru care este prescris. Dacă 
doriți să aflați mai multe despre Roferon-A, furnizorul dumneavoastră de asistență medicală sau farmacistul vă va putea oferi informații detaliate care sunt scrise 
pentru furnizorii de asistență medicală.
Acest Ghid de medicamente a fost aprobat de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA. Nu lăsați 

acest medicament și toate celelalte medicamente la îndemâna copiilor.

Revizuit: octombrie 2004

Anexă Ghid pentru medicamente: Instrucțiuni pentru pregătirea și administrarea unei doze cu o seringă preumplută Roferon-A Cum ar 
trebui să păstrez Roferon-A?
Roferon-A trebuie păstrat la frigider la o temperatură de 36°F până la 46°F (2°C până la 8°C). Nu lăsați Roferon-A în afara frigiderului mai mult 
de 24 de ore. Nu înghețați Roferon-A. Menținerea Roferon-A la temperaturi în afara intervalului recomandat poate distruge medicamentul. Nu 
agitați Roferon-A. Agitarea poate distruge Roferon-A, astfel încât să nu funcționeze. Protejați Roferon-A de lumină în timpul depozitării.

Cum injectez Roferon-A?
Instrucțiunile care urmează vă vor ajuta să învățați cum să utilizați seringile preumplute Roferon-A. Vă rugăm să citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a încerca să 
luați medicamentul. Este important să urmați cu atenție aceste instrucțiuni. Discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală dacă aveți nelămuriri cu 
privire la modul de utilizare a Roferon-A. Indiferent dacă vă faceți o injecție sau dacă faceți această injecție altcuiva, un furnizor de asistență medicală trebuie să vă 
învețe cum să vă injectați.
Seringile preumplute sunt utilizate pentru injectarea Roferon-A sub suprafața pielii (subcutanat).
1. Colectați toate materialele de care aveți nevoie înainte de a începe să faceți injecția:

• o seringă preumplută Roferon-A sterilă cu ac
• tampoane cu alcool
• recipient de unică folosință rezistent la perforare

2. Verificați data de expirare de pe ambalaj pentru a vă asigura că nu a trecut și verificați soluția din seringă. Soluția din seringă 
trebuie să fie limpede sau incoloră până la galben deschis.
• Nu utilizați Roferon-A dacă:
– medicamentul este tulbure
– medicamentul are particule care plutesc în el
– medicamentul are orice culoare în afară de limpede sau incolor până la galben deschis

– a depășit data de expirare

3. Încălziți medicamentul refrigerat rotind ușor seringa în palmele mâinilor timp de aproximativ un minut.

4. Spălați-vă mâinile cu săpun și apă caldă. Acest pas este foarte important pentru a ajuta la prevenirea infecției.

5. Seringă preumplută Roferon-A:

6. Asamblați seringa:
• Așezați tija pistonului în capătul deschis al seringii.
• Înșurubați ușor tija în opritorul pistonului până se fixează.
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NU UTILIZAȚI FORȚA.

7. Pregătiți acul:
• Întoarceți și scoateți sigiliul galben strălucitor rezistent la manipulare de pe ac. Un sunet de „clic” înseamnă că acul este OK de utilizat.

DACĂ NU AUDIȚI UN „CLIC”, NU UTILIZAȚI ACUL ȘI NU ÎNCĂRTAȚI PROTECȚIA TRANSPARENTĂ A ACULUI. 
ARULAȚI ACUL ÎN CONTAINERUL ANTI-PUNCȚIE.
Dacă aveți alt ac, continuați din nou cu Pasul 7. Dacă nu este disponibil un ac alternativ, contactați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală pentru a 
face aranjamente pentru un ac de înlocuire.

8. Pentru a atașa acul la seringa preumplută:

• Scoateți capacul gri al vârfului din cilindrul seringii.

• Așezați acul pe capătul seringii, astfel încât să se potrivească perfect. Nu îndepărtați capacul transparent al acului.

9. Alegeți un loc de injectare:
• Ar trebui să alegeți un loc diferit de fiecare dată când administrați sau primiți o injecție. Site-urile comune de utilizat sunt:
• abdomen, evitând zona buricului și a taliei
• coapsa

• Dacă altcineva vă face injecţia, atunci braţul superior, exterior, poate fi folosit ca loc de injectare.

10. Pregătirea locului de injectare:
• Curăţaţi pielea unde va fi administrată injecţia cu un tampon cu alcool şi lăsaţi locul să se usuce timp de 10 secunde.

11. Injectarea Roferon-A:
• Țineți butucul galben pal între degetul mare și arătător și cu cealaltă mână îndepărtați cu grijă (pentru a evita înțeparea acului) capacul 

transparent al acului. Seringa este gata pentru injectare.

• Țineți seringa în poziție orizontală până când este gata de utilizare.

• Ținând seringa cu acul în sus, bateți cilindrul seringii pentru a aduce bulele de aer în partea de sus.
• Apăsaţi uşor pistonul pentru a împinge bulele de aer afară prin ac.
• Țineți seringa orizontal și poziționați teșirea acului astfel încât vârful acului să fie orientat în sus.

• Strângeți ferm o zonă de piele între degetul mare și arătător.

• Țineți acul ca un creion la un unghi de 45° până la 90° față de piele și, folosind o mișcare rapidă ca un săgeată, introduceți acul cât de mult poate.
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• Odată introdusă, trageți înapoi încet seringa. Dacă sângele apare în seringă, acul a intrat într-un vas de sânge.

Nu injectați Roferon-A la locul respectiv și aruncați seringa. Utilizați o seringă nouă pentru injectare și utilizați la un alt loc de 
injectare.

• Dacă sângele nu apare în seringă, împingeți încet pistonul până la capăt, astfel încât să obțineți tot medicamentul.
• Retrageți acul în același unghi în care a fost introdus. Consultați instrucțiunile pentru eliminarea acului și a seringii din secțiunea „Cum ar trebui să 

arunc materialele utilizate pentru injectarea Roferon-A?”.
• Când aţi terminat, puneţi un tampon cu alcool peste locul injectării şi apăsaţi uşor.

• Nu reutilizați seringile și acele. Utilizați o seringă preumplută și un ac noi pentru fiecare injecție.

Cum ar trebui să arunc materialele folosite pentru injectarea Roferon-A?

• Faceținu recapitulați acul.

• Puneți întreaga seringă și acul într-un recipient rezistent la perforare. Un „Container pentru obiecte ascuțite” de acasă poate fi achiziționat de la 
farmacie sau puteți folosi un recipient din plastic dur cu capac cu șurub sau o cutie de cafea cu capac din plastic. Ar trebui să discutați cu furnizorul de 
asistență medicală despre cum să eliminați în mod corespunzător un recipient plin de seringi uzate. Pot exista legi speciale de stat sau locale privind 
eliminarea seringilor și acelor uzate, așa că vă rugăm să consultați medicul, asistenta sau farmacistul pentru instrucțiuni. NU aruncați recipientul 
umplut la gunoiul menajer și NU reciclați.

• Capacul acului și tampoanele cu alcool pot fi aruncate la gunoiul obișnuit. Trebuie să păstrați întotdeauna seringile și recipientul de 
eliminare la îndemâna copiilor.

Data revizuirii anexei: septembrie 2003

Hoffmann-La Roche Inc.
340 Kingsland Street
Nutley, New Jersey 07110-1199 
Guvernul SUA. Lic. Nr. 0136
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