
6 милиона IU Roferon-A на спринцовка—Всеки 0,5 mL съдържа 6 MIU интерферон алфа-2а, рекомбинантен, 3,605 mg натриев хлорид, 
0,1 mg полисорбат 80, 5 mg бензилов алкохол като консервант и 0,385 mg амониев ацетат. Кутии по 1 (НДЦ 0004-2016-09); Кутии по 6 
(НДЦ 0004-2016-07).
9 милиона IU Roferon-A на спринцовка—Всеки 0,5 mL съдържа 9 MIU интерферон алфа-2а, рекомбинантен, 3,605 mg натриев хлорид, 
0,1 mg полисорбат 80, 5 mg бензилов алкохол като консервант и 0,385 mg амониев ацетат. Кутии по 1 (НДЦ 0004-2017-09); Кутии от 6 
(НДЦ 0004-2017-07).
Съхранение

Предварително напълнената спринцовка трябва да се съхранява в хладилник при 36° до 46°F (2° до 8°C). направинезамразете или разклатете. Пазете Roferon-A от светлина по 

време на съхранение.

Роферон®-А
(интерферон алфа-2а, рекомбинантен) Инжекционен 

разтвор – предварително напълнени спринцовки

Преди да започнете да приемате Roferon-A (ro-FER-on), моля, прочетете внимателно това ръководство за лекарства. Прочетете това ръководство за лекарства 

всеки път, когато презареждате рецептата си, в случай че е добавена нова информация. Тази информация не замества разговора с вашия доставчик на здравни 

услуги.

Каква е най-важната информация, която трябва да знам за Roferon-A?
Roferon-A се използва за лечение на хора с хепатит С, левкемия с космати клетки и хронична миелогенна левкемия (ХМЛ), положителна на Филаделфийска 

хромозома. Въпреки това, Roferon-A може да причини някои сериозни нежелани реакции, които могат да причинят смърт в редки случаи. Преди да започнете 

Roferon-A, трябва да говорите с вашия доставчик на здравни услуги за възможните ползи и възможните странични ефекти от лечението, за да решите дали 

Roferon-A е подходящ за вас. Докато приемате Roferon-A, ще трябва редовно да посещавате вашия доставчик на здравни услуги за медицински прегледи и кръвни 

изследвания, за да сте сигурни, че лечението ви работи и да проверите за странични ефекти.

Най-сериозните възможни нежелани реакции от лечението с Roferon-A включват:

1Проблеми с психичното здраве:Roferon-A може да причини някои пациенти да развият проблеми с настроението или поведението. Признаците на тези проблеми включват 

раздразнителност (лесно да се разстройвате), депресия (чувство понижаване, чувство на лошо за себе си или чувство на безнадеждност) и тревожност.

Някои пациенти може да имат агресивно поведение и да мислят за нараняване на другите. Някои пациенти могат да развият мисли за прекратяване на живота си (мисли за 

самоубийство) и могат да се опитат да направят това. Няколко пациенти дори са сложили край на живота си. Бившите наркозависими могат отново да изпаднат в зависимост 

или предозиране. Трябва да кажете на вашия доставчик на здравни услуги, ако се лекувате за психично заболяване или имате анамнеза за психично заболяване, или ако сте 

или някога сте били пристрастени към наркотици или алкохол. Обадете се незабавно на вашия доставчик на здравни услуги, ако развиете някой от тези проблеми по време 

на лечение с Roferon-A.

2.Сърдечни проблеми:Roferon-A може да причини високо кръвно налягане, ускорен сърдечен ритъм, болка в гърдите и много рядко сърдечен 
удар. Кажете на вашия доставчик на здравни услуги, ако имате или сте имали сърдечни проблеми в миналото.
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3.Проблеми с кръвта:Много пациенти, приемащи Roferon-A, са имали спад в броя на техните бели кръвни клетки и тромбоцитите. Ако броят на тези 
кръвни клетки е твърде малък, може да сте изложени на риск от инфекции или кървене.

Спрете приема на Roferon-A и незабавно се обадете на вашия доставчик на здравни услуги, ако развиете някой от следните симптоми:

• Ставате много депресирани или мислите за самоубийство

• Имате силна болка в гърдите

• Имате проблеми с дишането

• Имате промяна във визията си

• Забелязвате необичайно кървене или синини

• Висока температура

• Силна болка в стомаха. Ако болката е в долната част на стомаха, това може да означава, че червата ви са възпалени (колит)

За повече информация относно възможните нежелани реакции при терапия с Roferon-A, моля, прочетете раздела „Какви са възможните нежелани реакции на 
Roferon-A?“ в това ръководство за лекарства.
Какво представлява Roferon-A?

Roferon-A е лечение, което се използва за някои хора, които са заразени с вируса на хепатит С, космати клетъчна левкемия и Филаделфийска хромозома 
положителна хронична миелогенна левкемия (CML). Пациентите с хепатит С имат вируса, който причинява хепатит в кръвта и черния дроб. Пациентите с 
левкемия с космати клетки произвеждат анормални бели кръвни клетки, които пътуват до далака, където улавят и унищожават нормалните кръвни 
клетки. При ХМЛ тялото ви произвежда твърде много от определени кръвни клетки. Roferon-A действа при тези състояния, като намалява количеството на 
вируса в тялото, унищожава клетките, които могат да бъдат вредни за тялото ви, и не позволява на тялото да произвежда твърде много клетки.

Кой не трябва да приема Roferon-A? Не 

използвайте Roferon-A, ако:

• Вие сте бременна или кърмите или планирате да забременеете.

• Вие сте алергични към алфа интерферони,Ешерихия коли-производни продукти или който и да е компонент на Roferon-A.

• Имате автоимунен хепатит (хепатит, причинен от имунната Ви система, атакуваща черния Ви дроб).

Roferon-A не трябва да се дава на новородени или недоносени бебета.
Ако имате или сте имали някое от следните състояния или сериозни медицински проблеми, обсъдете ги с Вашия лекар, преди да 
приемете Roferon-A:
• Анамнеза за или текущо тежко психично заболяване (като депресия или тревожност)

• Предишен сърдечен удар или сърдечни проблеми

• Проблеми със съня

• Високо кръвно налягане

• Автоимунно заболяване (при което имунната система на тялото атакува собствените клетки на тялото), като васкулит, псориазис, системен лупус 
еритематозус, ревматоиден артрит

• Бъбречни проблеми

• Нарушения на кръвта – Ниска кръвна картина или проблеми с кървенето

• Вие приемате лекарство, наречено теофилин

• Диабет (висока кръвна захар)

• Проблеми с щитовидната жлеза

• Проблеми с черния дроб, различни от хепатит С

• Инфекция с хепатит В
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• ХИВ инфекция (вирусът, който причинява СПИН)

• Проблеми със зрението

• Колит

• Трансплантация на органи и приемате лекарства, които не позволяват на тялото ви да отхвърли трансплантацията (потиска имунната ви 
система)

• Алкохолизъм

• Злоупотреба с наркотици или пристрастяване

Ако имате някакви съмнения относно здравословното си състояние или относно приема на Roferon-A, говорете с вашия доставчик на здравни 

услуги. Какво трябва да избягвам, докато приемам Roferon-A?

• Пациентките, както и партньорките на пациенти от мъжки пол, трябва да избягват забременяване, докато приемат Roferon-A. Roferon-A може да навреди на 

вашето неродено дете или да ви накара да загубите бебето си (спонтанен аборт).

• Не трябва да кърмите бебето си, докато приемате Roferon-A.

Как да приемам Роферон-А?
За да получите максимална полза от това лекарство, важно е да приемате Roferon-A точно както Ви е казал Вашият доставчик на здравни услуги. Вашият доставчик 

на здравни услуги ще ви каже колко лекарство да приемате и колко често да го приемате. След като започнете лечение с Roferon-A, не преминавайте към друга 

марка интерферон, без да говорите с Вашия лекар. Други интерферони може да нямат същия ефект върху лечението на Вашето заболяване. Смяната на марки 

също ще изисква промяна в дозата Ви. Вашият доставчик на здравни услуги ще Ви каже колко дълго трябва да използвате Roferon-A.

С течение на времето Вашият доставчик на здравни услуги може да промени Вашата доза Roferon-A. Не променяйте дозата си, освен ако Вашият лекар не Ви каже да я 

промените.

Roferon-A се доставя в предварително напълнени спринцовки. Независимо дали си поставяте инжекцията или друго лице Ви прави инжекцията, важно 
е да следвате инструкциите в това ръководство за лекарства (вижте приложението „Инструкции за приготвяне и даване на доза с предварително 
напълнена спринцовка Roferon-A“).
Ако пропуснете доза Roferon-A, вземете пропуснатата доза възможно най-скоро през същия ден или на следващия ден, след което продължете по обичайната си 

схема на дозиране. Ако минат няколко дни, след като сте пропуснали доза, консултирайте се с Вашия лекар какво да правите. Не удвоявайте следващата доза и не 

приемайте повече от една доза на ден, освен ако Вашият лекар не Ви каже. Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако приемете повече от предписаната Ви доза 

Roferon-A. Вашият лекар може да пожелае да Ви прегледа по-внимателно и да вземе кръв за изследване.

Трябва да правите редовни кръвни изследвания, за да помогнете на вашия доставчик на здравни услуги да провери как работи лечението и да провери за 

странични ефекти. Уведомете Вашия лекар, ако приемате или планирате да приемате други лекарства, отпускани с рецепта или без рецепта, включително витамини 

и минерални добавки и билкови лекарства.

Какви са възможните нежелани реакции на Roferon-A? 

Възможните, сериозни нежелани реакции включват:

• Проблеми с психичното здраве, включително самоубийство, мисли за самоубийство, сърдечни проблеми и проблеми с кръвта:Вижте раздела "Каква е 

най-важната информация, която трябва да знам за Roferon-A?".

• Други проблеми с органите на тялото:Някои пациенти могат да получат проблеми с белите дробове (като затруднено дишане или пневмония) и проблеми със 

зрението.

• Ново или влошаващо се автоимунно заболяване:Някои пациенти могат да развият автоимунно заболяване (заболяване, при което собствената имунна 

система на тялото започва да атакува самата себе си), докато са на терапия с Roferon-A. Тези заболявания могат да включват васкулит (възпаление на 

кръвоносните Ви съдове), ревматоиден артрит или лупус еритематозус, псориазис или проблеми с щитовидната жлеза. При някои пациенти, които вече имат 

автоимунно заболяване, заболяването може да се влоши по време на терапия с Roferon-A.

Чести, но по-малко сериозни нежелани реакции включват:

• Грипоподобни симптоми:Повечето пациенти, които приемат Roferon-A, имат грипоподобни симптоми, които обикновено намаляват след първите няколко седмици от 

лечението. Грипоподобните симптоми могат да включват необичайна умора, треска, втрисане, мускулни болки и болки в ставите. Приемането на ацетаминофен или ибупрофен 

преди да приемете Roferon-A може да помогне при тези симптоми. Можете също да опитате да приемате Roferon-A през нощта. Може да успеете да заспите през симптомите.

• Екстремна умора (умора):Много пациенти могат да станат изключително уморени по време на терапия с Roferon-A.

• Разстроен стомах:Често се появяват гадене, промени във вкуса, диария и загуба на апетит.
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• Проблеми с кръвната захар:Някои пациенти могат да развият проблем с начина, по който тялото им контролира кръвната си захар и може да развият диабет.

• Проблеми с щитовидната жлеза:Някои пациенти могат да развият промени във функцията на щитовидната жлеза. Симптомите на тези промени могат да включват усещане 

за топло или студено през цялото време, проблеми с концентрацията, промени в кожата (кожата Ви може да стане много суха) и промени в теглото Ви.

• Кожни реакции:Някои пациенти могат да развият обрив, суха или сърбяща кожа и зачервяване и подуване на мястото на инжектиране.

• Нарушения на съня и главоболие:Проблеми със съня и главоболие могат да се появят и по време на терапия с Roferon-A.

• изтъняване на косата:Загубата на коса не е необичайна при използване на Roferon-A. Тази загуба на коса е временна и растежът на косата трябва да се възстанови, след 

като спрете приема на Roferon-A.

Това не са всички странични ефекти на Roferon-A. Вашият лекар или фармацевт може да Ви даде по-пълен списък. Говорете с вашия 

доставчик на здравни услуги, ако се притеснявате за странични ефекти или ги намирате за много досадни.

Общи съвети относно лекарствата, отпускани с рецепта

Лекарствата понякога се предписват за цели, различни от изброените в Ръководството за лекарства. Ако имате някакви притеснения или въпроси 
относно Roferon-A, свържете се с вашия доставчик на здравни услуги. Не използвайте Roferon-A за състояние или лице, различно от това, за което е 
предписан. Ако искате да научите повече за Roferon-A, вашият доставчик на здравни услуги или фармацевт ще може да ви предостави подробна 
информация, написана за доставчиците на здравни услуги.
Това ръководство за лекарства е одобрено от Американската администрация по храните и лекарствата. 

Съхранявайте това и всички други лекарства на място, недостъпно за деца.

Ревизия: октомври 2004 г

Приложение за ръководство за лекарства: Инструкции за приготвяне и даване на доза с предварително напълнена спринцовка 

Roferon-A Как да съхранявам Roferon-A?

Roferon-A трябва да се съхранява в хладилник при температура от 36°F до 46°F (2°C до 8°C). Не оставяйте Roferon-A извън хладилника за повече от 24 часа. 
Не замразявайте Roferon-A. Поддържането на Roferon-A при температури извън препоръчителните граници може да унищожи лекарството. Не 
разклащайте Roferon-A. Разклащането може да унищожи Roferon-A, така че да не работи. Пазете Roferon-A от светлина по време на съхранение.

Как да инжектирам Roferon-A?
Следващите инструкции ще ви помогнат да научите как да използвате Roferon-A предварително напълнени спринцовки. Моля, прочетете всички тези указания, 

преди да опитате да вземете вашето лекарство. Важно е внимателно да следвате тези указания. Говорете с вашия доставчик на здравни услуги, ако имате някакви 

притеснения относно това как да използвате Roferon-A. Независимо дали си поставяте инжекция или ако поставяте тази инжекция на някой друг, доставчикът на 

здравни услуги трябва да ви научи как да инжектирате.

Предварително напълнените спринцовки се използват за инжектиране на Roferon-A под повърхността на кожата (подкожно).

1. Съберете всички материали, от които се нуждаете, преди да започнете да инжектирате:

• една стерилна Roferon-A предварително напълнена спринцовка с игла

• тампони със спирт
• устойчив на пробиване контейнер за еднократна употреба

2. Проверете срока на годност на опаковката, за да се уверите, че не е изтекъл и проверете разтвора в спринцовката. Разтворът в 
спринцовката трябва да е бистър или безцветен до светложълт на цвят.
• Не използвайте Roferon-A, ако:
– лекарството е мътна
– в лекарството има плаващи частици
– лекарството е всеки цвят освен бистър или безцветен до светложълт
– е изтекъл срока на годност

3. Загрейте охладеното лекарство, като внимателно търкаляте спринцовката в дланите на ръцете си за около една минута.

4. Измийте ръцете си със сапун и топла вода. Тази стъпка е много важна за предотвратяване на инфекция.

5. Roferon-A предварително напълнена спринцовка:

6. Сглобете спринцовката:

• Поставете буталото в отворения край на цевта на спринцовката.
• Внимателно завийте пръта в тапата на буталото до плътно прилягане.
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НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИЛА.

7. Подгответе иглата:
• Завъртете и издърпайте яркожълтото устойчиво на несанкциониране уплътнение от иглата. Звукът "щракване" означава, че иглата е подходяща за използване.

АКО НЕ ЧУВАТЕ "ЩРАКНЕ", НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГЛАТА И НЕ МАХАЙТЕ ПРОЗРАЧНИЯ ЩИТ НА ИГЛАТА. 
ИЗХВЪРЛЕТЕ ИГЛАТА В ЗАЩИТНИЯ НА ПРОБОЖДАНЕ КОНТЕЙНЕР.
Ако имате друга игла, продължете отново със Стъпка 7. Ако няма налична алтернативна игла, свържете се с вашия доставчик на здравни 
услуги, за да уредите резервна игла.

8. За да прикрепите иглата към предварително напълнената спринцовка:

• Свалете капачката на сивия накрайник от цевта на спринцовката.

• Поставете иглата върху края на цевта на спринцовката, така че да приляга плътно. Не премахвайте прозрачния щит на иглата.

9. Изберете място за инжектиране:

• Трябва да избирате различно място всеки път, когато поставяте или получавате инжекция. Често използвани сайтове са:
• корем, като се избягва зоната на пъпа и талията
• бедро

• Ако някой друг Ви поставя инжекцията, тогава горната част на ръката може да се използва като място за инжектиране.

10. Подготовка на мястото на инжектиране:

• Почистете кожата, където ще бъде поставена инжекцията, с тампон със спирт и оставете мястото да изсъхне за 10 секунди.

11. Инжектиране на Roferon-A:

• Хванете бледожълтата главина между палеца и показалеца си и внимателно (за да избегнете убождане с иглата) отстранете прозрачния щит на 
иглата с другата си ръка. Спринцовката е готова за инжектиране.

• Дръжте спринцовката в хоризонтално положение, докато бъде готова за употреба.

• Като държите спринцовката с иглата нагоре, докоснете цевта на спринцовката, за да изкарате въздушните мехурчета до върха.

• Натиснете леко буталото, за да изтласкате въздушните мехурчета през иглата.
• Дръжте спринцовката хоризонтално и поставете скосяването на иглата така, че върхът на иглата да е обърнат нагоре.

• Стиснете здраво участък от кожата между палеца и показалеца.

• Дръжте иглата като молив под ъгъл от 45° до 90° спрямо кожата и с бързо движение, подобно на стрела, вкарайте иглата докрай.
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• След като се постави, изтеглете бавно назад спринцовката. Ако в спринцовката се появи кръв, иглата е влязла в кръвоносен съд.

Не инжектирайте Roferon-A на това място и изхвърлете спринцовката. Използвайте нова спринцовка за инжектиране и използвайте на друго място на инжектиране.

• Ако в спринцовката не се появи кръв, тогава бавно натиснете буталото докрай надолу, така че да получите цялото си лекарство.
• Изтеглете иглата под същия ъгъл, в който е била поставена. Вижте инструкциите за изхвърляне на иглата и спринцовката в раздел "Как да 

изхвърлям материалите, използвани за инжектиране на Roferon-A?".
• Когато приключите, поставете тампон със спирт върху мястото на инжектиране и натиснете леко.

• Не използвайте повторно спринцовки и игли. Използвайте нова предварително напълнена спринцовка и игла за всяка инжекция.

Как да изхвърлям материалите, използвани за инжектиране на Roferon-A?

• Праветене запушете отново иглата.

• Поставете цялата спринцовка и иглата в устойчив на пробиване контейнер. Домашен "Контейнер за остри" може да се закупи от вашата аптека или да използвате 

твърд пластмасов контейнер с винтов капак или кутия за кафе с пластмасов капак. Трябва да говорите с вашия доставчик на здравни услуги как правилно да 

изхвърлите пълен контейнер с използвани спринцовки. Възможно е да има специални държавни или местни закони относно изхвърлянето на използвани 

спринцовки и игли, така че, моля, консултирайте се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт за инструкции. НЕ изхвърляйте напълнения контейнер в 

битовите боклуци и НЕ рециклирайте.

• Капакът на иглата и тампоните с алкохол могат да се изхвърлят в обикновения кош. Винаги трябва да съхранявате спринцовките и контейнера за 

изхвърляне на място, недостъпно за деца.

Дата на ревизия на приложението: септември 2003 г
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