
Şırınga başına 6 milyon IU Roferon-A-Her 0,5 mL'de 6 MIU Interferon alfa-2a, rekombinant, 3.605 mg sodyum klorür, 0.1 mg polisorbat 
80, koruyucu olarak 5 mg benzil alkol ve 0.385 mg amonyum asetat bulunur. 1'li Kutular (NDC 0004-2016-09); 6'lı Kutular (NDC 
0004-2016-07).
Şırınga başına 9 milyon IU Roferon-A-Her 0,5 mL'de 9 MIU Interferon alfa-2a, rekombinant, 3.605 mg sodyum klorür, 0.1 mg polisorbat 
80, koruyucu olarak 5 mg benzil alkol ve 0.385 mg amonyum asetat bulunur. 1'li Kutular (NDC 0004-2017-09); 6'lı Kutular (NDC 
0004-2017-07).
Depolamak

Önceden doldurulmuş şırınga buzdolabında 36° ila 46°F (2° ila 8°C) arasında saklanmalıdır. Yapmakolumsuzlukdondurun veya sallayın. Depolama sırasında Roferon-A'yı 

ışıktan koruyun.

roferon®-A
(İnterferon alfa-2a, rekombinant) Enjeksiyonluk 
Çözüm – Önceden Doldurulmuş Şırıngalar
Roferon-A (ro-FER-on) almaya başlamadan önce lütfen bu İlaç Kılavuzunu dikkatlice okuyun. Reçetenizi her doldurduğunuzda, 
yeni bilgilerin eklenmesi ihtimaline karşı bu İlaç Kılavuzunu okuyun. Bu bilgi, sağlık uzmanınızla konuşmanın yerini almaz.

Roferon-A hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir?
Roferon-A, hepatit C, tüylü hücreli lösemi ve Philadelphia kromozomu pozitif kronik miyeloid lösemi (KML) olan kişileri tedavi etmek için 
kullanılır. Bununla birlikte, Roferon-A, nadir durumlarda ölüme neden olabilecek bazı ciddi yan etkilere neden olabilir. Roferon-A'ya 
başlamadan önce, Roferon-A'nın sizin için uygun olup olmadığına karar vermek için, tedavinin olası yararları ve olası yan etkileri hakkında 
sağlık uzmanınızla konuşmalısınız. Roferon-A'yı alırken, tedavinizin işe yaradığından emin olmak ve yan etkileri kontrol etmek için tıbbi 
muayeneler ve kan testleri için sağlık uzmanınıza düzenli olarak gitmeniz gerekecektir.
Roferon-A tedavisinin olası en ciddi yan etkileri şunlardır:
1.Zihinsel sağlık sorunları:Roferon-A, bazı hastalarda duygudurum veya davranış sorunları geliştirmesine neden olabilir. Bu sorunların belirtileri 

arasında sinirlilik (kolayca üzülme), depresyon (kendini kötü hissetme, kendini kötü hissetme veya umutsuz hissetme) ve kaygı yer alır.
Bazı hastalar saldırgan davranışlar sergileyebilir ve başkalarına zarar vermeyi düşünebilir. Bazı hastalar yaşamlarına son verme (intihar düşünceleri) 
hakkında düşünceler geliştirebilir ve bunu yapmaya çalışabilirler. Hatta birkaç hasta yaşamına son verdi. Eski uyuşturucu bağımlıları tekrar 
uyuşturucu bağımlılığına veya aşırı dozda kalabilirler. Bir akıl hastalığı nedeniyle tedavi görüyorsanız veya akıl hastalığı geçmişiniz varsa ya da 
uyuşturucu ya da alkol bağımlısıysanız ya da daha önce bağımlı olduysanız bunu sağlık uzmanınıza söylemelisiniz. Roferon-A tedavisi sırasında bu 
sorunlardan herhangi birini yaşarsanız derhal sağlık uzmanınızı arayın.

2.Kalp sorunları:Roferon-A, bazı hastalarda yüksek tansiyon, hızlı kalp atışı, göğüs ağrısı ve çok nadiren kalp krizi geçirmesine 
neden olabilir. Geçmişte herhangi bir kalp probleminiz olup olmadığını sağlık uzmanınıza söyleyin.
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3.Kan sorunları:Roferon-A alan birçok hastanın beyaz kan hücrelerinin ve trombositlerinin sayısında düşüş olmuştur. Bu kan 
hücrelerinin sayısı çok düşükse enfeksiyon veya kanama riski altında olabilirsiniz.

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, ROFERON-A almayı bırakın ve derhal sağlık uzmanınızı arayın:
• Çok moraliniz bozulur veya intiharı düşünürsünüz

• Şiddetli göğüs ağrınız var

• nefes almakta zorlanıyorsun

• Vizyonunuzda bir değişiklik var

• Olağandışı kanama veya morarma fark ederseniz

• Yüksek ateş

• Şiddetli mide ağrısı. Ağrı midenizin alt kısmındaysa, bağırsaklarınızın iltihaplandığı (kolit) anlamına 
gelebilir.

Roferon-A tedavisinin olası yan etkileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Roferon-A'nın olası yan etkileri nelerdir?" bölümünü 
okuyun. Bu İlaç Kılavuzunda
Roferon-A nedir?
Roferon-A, hepatit C virüsü, kıllı hücreli lösemi ve Philadelphia kromozomu pozitif kronik miyeloid lösemi (KML) ile enfekte olan 
bazı kişiler için kullanılan bir tedavidir. Hepatit C'li hastaların kanlarında ve karaciğerlerinde hepatite neden olan virüs bulunur. 
Tüylü hücre lösemisi olan hastalar, normal kan hücrelerini yakalayıp yok ettikleri dalağa giden anormal beyaz kan hücreleri 
üretir. KML'de vücudunuz çok fazla belirli kan hücresi üretir. Roferon-A, vücuttaki virüs miktarını azaltarak, vücudunuza zararlı 
olabilecek hücreleri yok ederek ve vücudun çok fazla hücre üretmesini engelleyerek bu koşullarda çalışır.

Roferon-A'yı kim almamalıdır? ROFERON-A'yı 

aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Hamileyseniz veya emziriyorsunuz veya hamile kalmayı planlıyorsanız.

• Alfa interferonlara alerjiniz var,Escherichia koli- türetilmiş ürünler veya Roferon-A'nın herhangi bir bileşeni.

• Otoimmün hepatitiniz var (bağışıklık sisteminizin karaciğerinize saldırmasının neden olduğu hepatit).

Roferon-A yeni doğan veya prematüre bebeklere verilmemelidir.
Aşağıdaki durumlardan herhangi biri veya ciddi tıbbi sorunlarınız varsa veya olduysa, ROFERON-A'yı almadan önce bunları 
doktorunuzla görüşün:
• Şiddetli akıl hastalığı geçmişi veya mevcut (depresyon veya anksiyete gibi)

• Önceki kalp krizi veya kalp sorunları

• Uyku sorunları

• Yüksek kan basıncı

• Vaskülit, sedef hastalığı, sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit gibi otoimmün hastalık (vücudun bağışıklık sisteminin vücudun kendi 
hücrelerine saldırdığı yer)

• Böbrek sorunları

• Kan bozuklukları-Düşük kan sayımı veya kanama sorunları

• Teofilin adlı bir ilaç alıyorsanız

• Diyabet (yüksek kan şekeri)

• Tiroid problemleri

• Hepatit C dışındaki karaciğer sorunları

• Hepatit B enfeksiyonu
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• HIV enfeksiyonu (AIDS'e neden olan virüs)

• Görüşünüzle ilgili sorunlar

• Kolit

• Vücut organ nakli ve vücudunuzun naklinizi reddetmesini önleyen ilaçlar alıyorsanız (bağışıklık sisteminizi 
baskılar)

• Alkolizm

• Uyuşturucu kullanımı veya bağımlılığı

Sağlık durumunuz veya Roferon-A alma konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, sağlık uzmanınızla konuşun. 
Roferon-A'yı alırken nelerden kaçınırım?
• Kadın hastalar ve erkek hastaların kadın partnerleri, Roferon-A kullanırken hamile kalmaktan kaçınmalıdır. Roferon-A, doğmamış çocuğunuza zarar 

verebilir veya bebeğinizi kaybetmenize (düşük) neden olabilir.

• ROFERON-A alırken bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Roferon-A'yı nasıl almalıyım?
Bu ilaçtan en fazla faydayı elde etmek için Roferon-A'yı tam olarak sağlık uzmanınızın size söylediği şekilde almanız önemlidir. Sağlık 
uzmanınız size ne kadar ilaç alacağınızı ve ne sıklıkta alacağınızı söyleyecektir. Roferon-A ile tedaviye başladığınızda, doktorunuzla 
konuşmadan başka bir interferon markasına geçiş yapmayın. Diğer interferonlar, hastalığınızın tedavisinde aynı etkiye sahip olmayabilir. 
Markaları değiştirmek de dozunuzda bir değişiklik gerektirecektir. Sağlık uzmanınız size Roferon-A'yı ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini 
söyleyecektir.
Zaman içinde sağlık uzmanınız Roferon-A dozunuzu değiştirebilir. Doktorunuz size değiştirmenizi söylemediği sürece dozunuzu 
değiştirmeyin.
Roferon-A, önceden doldurulmuş şırıngalarda sağlanır. Enjeksiyonu kendinize veya bir başkası size yapsın, bu İlaç 
Kılavuzundaki talimatları izlemeniz önemlidir (bkz.

Bir doz ROFERON-A almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu aynı gün veya ertesi gün içinde mümkün olan en kısa sürede alın ve ardından normal doz 
programınıza devam edin. Bir dozu atladıktan sonra birkaç gün geçerse, ne yapacağınız konusunda doktorunuza danışın. Doktorunuz size söylemediği 
sürece bir sonraki dozu ikiye katlamayın veya günde birden fazla doz almayın. Reçeteli Roferon-A dozunuzdan fazlasını alırsanız hemen doktorunuzu 
arayın. Doktorunuz sizi daha yakından muayene etmek ve test için kan almak isteyebilir.
Sağlık uzmanınızın tedavinin nasıl çalıştığını kontrol etmesine ve yan etkileri kontrol etmesine yardımcı olmak için düzenli kan testleri yaptırmalısınız. 
Vitamin ve mineral takviyeleri ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere, reçeteli veya reçetesiz başka ilaçlar alıyorsanız veya almayı planlıyorsanız 
doktorunuza söyleyiniz.
Roferon-A'nın olası yan etkileri nelerdir? 
Olası, ciddi yan etkiler şunlardır:
• İntihar, intihar düşünceleri, kalp sorunları ve kan sorunları dahil olmak üzere akıl sağlığı sorunları:"Roferon-A hakkında 

bilmem gereken en önemli bilgi nedir?" bölümüne bakın.

• Diğer vücut organ sorunları:Bazı hastalarda akciğer sorunları (nefes almada zorluk veya zatürree gibi) ve görme sorunları 
olabilir.

• Yeni veya kötüleşen otoimmün hastalık:Bazı hastalarda Roferon-A tedavisi sırasında bir otoimmün hastalık (vücudun kendi bağışıklık 
sisteminin kendisine saldırmaya başladığı bir hastalık) gelişebilir. Bu hastalıklar arasında vaskülit (kan damarlarınızın iltihabı), romatoid artrit 
veya lupus eritematozus, sedef hastalığı veya tiroid sorunları yer alabilir. Halihazırda bir otoimmün hastalığı olan bazı hastalarda, Roferon-A 
tedavisi sırasında hastalık kötüleşebilir.

Yaygın, ancak daha az ciddi yan etkiler şunlardır:
• Grip benzeri semptomlar:Roferon-A alan hastaların çoğunda, tedavinin ilk birkaç haftasından sonra genellikle azalan grip benzeri semptomlar vardır. 

Grip benzeri semptomlar arasında olağandışı yorgunluk, ateş, titreme, kas ağrıları ve eklem ağrısı sayılabilir. Roferon-A'yı almadan önce asetaminofen 
veya ibuprofen almak bu semptomlara yardımcı olabilir. Roferon-A'yı geceleri almayı da deneyebilirsiniz. Semptomlar boyunca uyuyabilirsiniz.

• Aşırı yorgunluk (yorgunluk):Roferon-A tedavisi sırasında birçok hasta aşırı derecede yorulabilir.

• Mide bulantısı:Bulantı, tat değişiklikleri, ishal ve iştahsızlık yaygın olarak görülür.
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• Kan şekeri sorunları:Bazı hastalar, vücutlarının kan şekerini kontrol etme biçiminde bir sorun geliştirebilir ve diyabet geliştirebilir.

• Tiroid problemleri:Bazı hastalarda tiroid fonksiyonlarında değişiklikler gelişebilir. Bu değişikliklerin belirtileri arasında her zaman sıcak veya 
soğuk hissetmek, konsantrasyon güçlüğü, cildinizde değişiklikler (cildiniz çok kuru olabilir) ve kilonuzdaki değişiklikler sayılabilir.

• Cilt reaksiyonları:Bazı hastalarda enjeksiyon yerinde döküntü, kuru veya kaşıntılı cilt ve kızarıklık ve şişlik gelişebilir.

• Uyku bozuklukları ve baş ağrısı:Roferon-A tedavisi sırasında uyku sorunları ve baş ağrıları da ortaya çıkabilir.

• Saç inceltme:Roferon-A kullanırken saç dökülmesi nadir değildir. Bu saç dökülmesi geçicidir ve Roferon-A almayı bıraktıktan sonra saç 
büyümesi geri dönmelidir.

Bunlar Roferon-A'nın tüm yan etkileri değildir. Doktorunuz veya eczacınız size daha eksiksiz bir liste verebilir. Yan 
etkilerden endişeleniyorsanız veya bunları çok rahatsız edici buluyorsanız, sağlık uzmanınızla konuşun.
Reçeteli ilaçlar hakkında genel tavsiyeler
İlaçlar bazen bir İlaç Rehberinde listelenen amaçlar dışında reçete edilir. Roferon-A ile ilgili herhangi bir endişeniz veya sorunuz 
varsa, sağlık uzmanınıza başvurun. Roferon-A'yı reçete edilenden farklı bir durum veya kişi için kullanmayın. Roferon-A 
hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, sağlık hizmeti sağlayıcınız veya eczacınız, sağlık hizmeti sağlayıcıları için yazılmış 
ayrıntılı bilgileri size sağlayabilir.
Bu İlaç Rehberi, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmıştır. Bunu ve diğer 
tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Revize: Ekim 2004

İlaç Kılavuzu Ek: Roferon-A Önceden Doldurulmuş Şırınga ile Doz Hazırlama ve Verme Talimatları 
Roferon-A'yı nasıl saklamalıyım?
Roferon-A, buzdolabında 36°F ila 46°F (2°C ila 8°C) sıcaklıkta saklanmalıdır. Roferon-A'yı buzdolabının dışında 24 saatten fazla 
bırakmayın. Roferon-A'yı dondurmayın. Roferon-A'yı önerilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda tutmak ilacı yok edebilir. Roferon-
A'yı sallamayın. Çalkalama, Roferon-A'yı yok ederek çalışmamasını sağlayabilir. Depolama sırasında Roferon-A'yı ışıktan koruyun.

Roferon-A'yı nasıl enjekte ederim?

Aşağıdaki talimatlar, Roferon-A önceden doldurulmuş şırıngaların nasıl kullanılacağını öğrenmenize yardımcı olacaktır. Lütfen ilacınızı almaya çalışmadan önce bu 
talimatların hepsini okuyun. Bu yönergeleri dikkatli bir şekilde takip etmek önemlidir. Roferon-A'nın nasıl kullanılacağı konusunda herhangi bir endişeniz varsa sağlık 
uzmanınızla konuşun. İster kendinize bir enjeksiyon yapıyor olun ister bir başkasına bu enjeksiyonu yapıyor olun, bir sağlık hizmeti sağlayıcısı size nasıl enjekte 
edeceğinizi öğretmelidir.
Önceden doldurulmuş şırıngalar, Roferon-A'yı cilt yüzeyinin altına (deri altı) enjekte etmek için kullanılır.
1. Enjeksiyona başlamadan önce ihtiyacınız olacak tüm malzemeleri toplayın:

• iğneli bir steril Roferon-A önceden doldurulmuş şırınga
• alkollü bezler
• delinmeye dayanıklı tek kullanımlık kap

2. Paketin üzerindeki son kullanma tarihini kontrol ederek geçmediğinden emin olun ve şırıngadaki solüsyonu kontrol edin. 
Şırıngadaki çözelti berrak veya renksiz ila açık sarı renkte olmalıdır.
• ROFERON-A'yı aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- ilaç bulanık
- ilacın içinde yüzen parçacıklar var
- ilaç, berrak veya renksiz ila açık sarı dışında herhangi bir renkteyse
- son kullanma tarihini geçti

3. Soğutulmuş ilacı, şırıngayı avucunuzun içinde yaklaşık bir dakika hafifçe yuvarlayarak ısıtın.

4. Ellerinizi sabun ve ılık suyla yıkayın. Bu adım, enfeksiyonu önlemeye yardımcı olmak için çok önemlidir.

5. Roferon-A önceden doldurulmuş şırınga:

6. Şırıngayı birleştirin:
• Piston çubuğunu şırınga haznesinin açık ucuna yerleştirin.
• Çubuğu, tam oturana kadar piston durdurucuya yavaşça vidalayın.
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GÜÇ KULLANMAYIN.

7. İğneyi hazırlayın:
• Kurcalamaya karşı dayanıklı parlak sarı contayı iğneden çevirin ve çekin. Bir "klik" sesi, iğnenin kullanıma uygun olduğu anlamına gelir.

"KLİK" DUYMAZSANIZ, İĞNE KULLANMAYIN VE ŞEFFAF İĞNE KALKANINI ÇIKARMAYIN. DELENMEYE KARŞI 
KUTUDAKİ İĞNEYİ ATIN.
Başka bir iğneniz varsa, Adım 7'ye geçin. Alternatif bir iğne yoksa, yedek iğne ayarlaması için sağlık uzmanınızla 
görüşün.

8. İğneyi önceden doldurulmuş şırıngaya takmak için:

• Gri uç kapağını şırınga haznesinden çıkarın.

• İğneyi, sıkıca oturması için şırınga haznesinin ucuna yerleştirin. Şeffaf iğne koruyucusunu çıkarmayın.

9. Bir enjeksiyon bölgesi seçin:
• Her enjeksiyon yaptığınızda veya aldığınızda farklı bir nokta seçmelisiniz. Kullanılacak ortak siteler şunlardır:
• göbek ve bel bölgesinden kaçınarak karın
• uyluk

• Size enjeksiyonu başka biri yapıyorsa, üst, dış kol enjeksiyon yeri olarak kullanılabilir.

10. Enjeksiyon yerinin hazırlanması:
• Enjeksiyon yapılacak deriyi alkollü pamukla temizleyin ve 10 saniye kurumasını bekleyin.

11. Roferon-A'nın Enjekte Edilmesi:

• Soluk sarı göbeği başparmağınız ve işaret parmağınız arasında tutun ve (iğne batmasını önlemek için) diğer elinizle şeffaf iğne 
koruyucusunu çıkarın. Şırınga enjeksiyon için hazırdır.

• Kullanıma hazır olana kadar şırıngayı yatay konumda tutun.

• Şırıngayı iğne yukarı bakacak şekilde tutarak, hava kabarcıklarını üste getirmek için şırınga haznesine hafifçe vurun.
• Hava kabarcıklarını iğneden dışarı itmek için pistona hafifçe bastırın.
• Şırıngayı yatay olarak tutun ve iğnenin eğimini, iğnenin ucu yukarı bakacak şekilde konumlandırın.

• Başparmağınız ve işaret parmağınız arasında bir deri bölgesini sıkıca sıkıştırın.

• İğneyi cilde 45° ila 90° açıyla bir kalem gibi tutun ve hızlı bir dart benzeri hareket kullanarak iğneyi gidebildiği kadar sokun.
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• Yerleştirildikten sonra şırıngayı yavaşça geri çekin. Şırıngada kan görünüyorsa, iğne bir kan damarına girmiştir.

Roferon-A'yı o bölgeye enjekte etmeyin ve şırıngayı atın. Enjeksiyon için yeni bir şırınga kullanın ve farklı bir enjeksiyon bölgesinde kullanın.

• Şırıngada kan görünmüyorsa, ilacınızın tamamını alabilmeniz için pistonu yavaşça sonuna kadar itin.
• İğneyi sokulduğu açıyla geri çekin. "Roferon-A'yı enjekte etmek için kullanılan malzemeleri nasıl imha etmeliyim?" bölümündeki 

iğne ve şırınganın atılmasıyla ilgili talimatlara bakın.
• Bitirdiğinizde, enjeksiyon bölgesine alkollü bir bez koyun ve hafifçe bastırın.

• Şırıngaları ve iğneleri tekrar kullanmayın. Her enjeksiyon için önceden doldurulmuş yeni bir şırınga ve iğne kullanın.

Roferon-A'yı enjekte etmek için kullanılan malzemeleri nasıl imha etmeliyim?

• Yapmakolumsuzluk iğneyi tekrarla.

• Tüm şırıngayı ve iğneyi delinmeye karşı dayanıklı bir kaba yerleştirin. Eczanenizden bir ev "Sharps Container" satın alabilir veya vidalı sert 
plastik bir kap veya plastik kapaklı bir kahve kutusu kullanabilirsiniz. Dolu bir kullanılmış şırınga kutusunun nasıl uygun şekilde atılacağı 
konusunda sağlık uzmanınızla konuşmalısınız. Kullanılmış şırınga ve iğnelerin atılmasıyla ilgili özel eyalet yasaları veya yerel yasalar olabilir, bu 
nedenle talimatlar için lütfen doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışın. Doldurulan kabı ev çöpüne ATMAYIN ve GERİ DÖNÜŞÜM 
YAPMAYIN.

• İğne kılıfı ve alkollü bezler normal çöp kutusuna atılabilir. Şırıngalarınızı ve atık kabınızı daima çocukların 
erişemeyeceği bir yerde tutmalısınız.

Ek revizyon tarihi: Eylül 2003
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