
6 miljoen IE Roferon-A per spuit—Elke 0,5 ml bevat 6 MIE Interferon alfa-2a, recombinant, 3,605 mg natriumchloride, 0,1 mg 
polysorbaat 80, 5 mg benzylalcohol als conserveermiddel en 0,385 mg ammoniumacetaat. Dozen van 1 (NDC 0004-2016-09); Dozen van 
6 (NDC 0004-2016-07).
9 miljoen IE Roferon-A per spuit—Elke 0,5 ml bevat 9 MIE Interferon alfa-2a, recombinant, 3,605 mg natriumchloride, 0,1 mg 
polysorbaat 80, 5 mg benzylalcohol als conserveermiddel en 0,385 mg ammoniumacetaat. Dozen van 1 (NDC 0004-2017-09); Dozen van 
6 (NDC 0004-2017-07).
Opslag
De voorgevulde spuit moet in de koelkast worden bewaard bij 36 ° tot 46 ° F (2 ° tot 8 ° C). Doennietbevriezen of schudden. Bescherm Roferon-A tegen licht 
tijdens opslag.

Roferon®-EEN
(Interferon alfa-2a, recombinant) Oplossing 
voor injectie – Voorgevulde spuiten
Lees deze medicatiehandleiding aandachtig door voordat u Roferon-A (ro-FER-on) gaat gebruiken. Lees deze medicatiehandleiding elke keer 
dat u uw recept bijvult voor het geval er nieuwe informatie is toegevoegd. Deze informatie vervangt niet het praten met uw zorgverlener.

Wat is de belangrijkste informatie die ik over Roferon-A moet weten?
Roferon-A wordt gebruikt voor de behandeling van mensen met hepatitis C, haarcelleukemie en Philadelphia-chromosoom-positieve chronische myeloïde 
leukemie (CML). Roferon-A kan echter enkele ernstige bijwerkingen veroorzaken die in zeldzame gevallen de dood kunnen veroorzaken. Voordat u met Roferon-
A begint, dient u met uw zorgverlener te praten over de mogelijke voordelen en mogelijke bijwerkingen van de behandeling, om te beslissen of Roferon-A 
geschikt voor u is. Terwijl u Roferon-A gebruikt, moet u uw zorgverlener regelmatig zien voor medische onderzoeken en bloedonderzoeken om er zeker van te 
zijn dat uw behandeling werkt en om te controleren op bijwerkingen.
De ernstigste mogelijke bijwerkingen van de behandeling met Roferon-A zijn:
1.Mentale gezondheidsproblemen:Roferon-A kan bij sommige patiënten stemmings- of gedragsproblemen veroorzaken. Tekenen van deze problemen zijn onder meer 

prikkelbaarheid (gemakkelijk van streek raken), depressie (zich neerslachtig voelen, een slecht gevoel over jezelf hebben of zich hopeloos voelen) en angst.

Sommige patiënten kunnen agressief gedrag vertonen en denken erover anderen pijn te doen. Sommige patiënten kunnen gedachten krijgen over het beëindigen van 

hun leven (zelfmoordgedachten) en kunnen dit proberen. Enkele patiënten hebben zelfs een einde aan hun leven gemaakt. Voormalige drugsverslaafden kunnen 

terugvallen in een drugsverslaving of een overdosis. U moet uw zorgverlener informeren als u wordt behandeld voor een psychische aandoening of een voorgeschiedenis 

heeft van een psychische aandoening of als u verslaafd bent of geweest bent aan drugs of alcohol. Bel onmiddellijk uw zorgverlener als u een van deze problemen krijgt 

tijdens de behandeling met Roferon-A.

2.Hart problemen:Roferon-A kan bij sommige patiënten een hoge bloeddruk, een snelle hartslag, pijn op de borst en in zeer zeldzame gevallen een 
hartaanval veroorzaken. Vertel het uw zorgverlener als u hartproblemen heeft of in het verleden heeft gehad.
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3.Bloedproblemen:Bij veel patiënten die Roferon-A gebruiken, is het aantal witte bloedcellen en het aantal bloedplaatjes gedaald. Als het 
aantal van deze bloedcellen te laag is, loopt u mogelijk risico op infecties of bloedingen.

Stop met het innemen van Roferon-A en bel onmiddellijk uw zorgverlener als u een van deze symptomen krijgt:
• Je wordt erg depressief of denkt aan zelfmoord

• U heeft ernstige pijn op de borst

• Je hebt moeite met ademhalen

• Je hebt een verandering in je visie

• U merkt ongewone bloedingen of blauwe plekken op

• Hoge koorts

• Ernstige buikpijn. Als de pijn in het onderste deel van uw maag zit, kan dit betekenen dat uw darmen ontstoken zijn (colitis)

Voor meer informatie over mogelijke bijwerkingen van therapie met Roferon-A, lees de rubriek "Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van 
Roferon-A?" in deze medicatiehandleiding.
Wat is Roferon-A?
Roferon-A is een behandeling die wordt gebruikt voor sommige mensen die zijn geïnfecteerd met het hepatitis C-virus, haarcelleukemie en Philadelphia-
chromosoom-positieve chronische myeloïde leukemie (CML). Patiënten met hepatitis C hebben het virus dat hepatitis veroorzaakt in hun bloed en lever. 
Patiënten met haarcelleukemie produceren abnormale witte bloedcellen die naar de milt reizen waar ze normale bloedcellen opsluiten en vernietigen. Bij 
CML maakt uw lichaam te veel van bepaalde bloedcellen aan. Roferon-A werkt onder deze omstandigheden door de hoeveelheid virus in het lichaam te 
verminderen, cellen te vernietigen die schadelijk kunnen zijn voor uw lichaam en te voorkomen dat het lichaam te veel cellen aanmaakt.

Wie mag Roferon-A niet gebruiken? 
Gebruik Roferon-A niet als:
• U bent zwanger, geeft borstvoeding of bent van plan zwanger te worden.

• U bent allergisch voor alfa-interferonen,Escherichia coliafgeleide producten of een bestanddeel van Roferon-A.

• U heeft auto-immuunhepatitis (hepatitis die wordt veroorzaakt doordat uw immuunsysteem uw lever aanvalt).

Roferon-A mag niet worden gegeven aan pasgeborenen of prematuren.
Als u een van de volgende aandoeningen of ernstige medische problemen heeft of heeft gehad, bespreek dit dan met uw arts voordat u 
Roferon-A inneemt:
• Voorgeschiedenis van of huidige ernstige psychische aandoening (zoals depressie of angst)

• Eerdere hartaanval of hartproblemen

• Slaapproblemen

• Hoge bloeddruk

• Auto-immuunziekte (waarbij het immuunsysteem van het lichaam de lichaamseigen cellen aanvalt), zoals vasculitis, psoriasis, systemische lupus 
erythematosus, reumatoïde artritis

• Nierproblemen

• Bloedaandoeningen-Laag bloedbeeld of bloedingsproblemen

• U neemt een geneesmiddel genaamd theofylline

• Diabetes (hoge bloedsuikerspiegel)

• Schildklier problemen

• Leverproblemen, anders dan hepatitis C

• Hepatitis B-infectie
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• HIV-infectie (het virus dat aids veroorzaakt)

• Problemen met uw zicht

• Colitis

• Lichaamsorgaantransplantatie en medicijnen nemen die ervoor zorgen dat uw lichaam uw transplantatie niet afwijst (onderdrukt uw immuunsysteem)

• Alcoholisme

• Drugsmisbruik of verslaving

Als u twijfelt over uw gezondheidstoestand of over het gebruik van Roferon-A, neem dan contact op met uw zorgverlener. Wat moet ik 
vermijden tijdens het gebruik van Roferon-A?
• Vrouwelijke patiënten en vrouwelijke partners van mannelijke patiënten moeten voorkomen dat ze zwanger worden tijdens het gebruik van Roferon-A. Roferon-A kan uw 

ongeboren kind schaden of ervoor zorgen dat u uw baby verliest (miskraam).

• U mag uw baby geen borstvoeding geven terwijl u Roferon-A gebruikt.

Hoe moet ik Roferon-A gebruiken?
Om het meeste uit dit geneesmiddel te halen, is het belangrijk dat u Roferon-A precies inneemt zoals uw zorgverlener u dat heeft verteld. Uw zorgverlener zal u 
vertellen hoeveel geneesmiddel u moet innemen en hoe vaak u het moet innemen. Als u eenmaal bent begonnen met de behandeling met Roferon-A, schakel 
dan niet over op een ander merk interferon zonder met uw arts te overleggen. Andere interferonen hebben mogelijk niet hetzelfde effect op de behandeling van 
uw ziekte. Als u van merk verandert, moet u ook uw dosis aanpassen. Uw zorgverlener zal u vertellen hoe lang u Roferon-A moet gebruiken.

Na verloop van tijd kan uw zorgverlener uw dosis Roferon-A wijzigen. Verander uw dosis niet, tenzij uw arts u zegt deze te 
veranderen.
Roferon-A wordt geleverd in voorgevulde spuiten. Of u nu uzelf de injectie toedient of een andere persoon de injectie aan u toedient, het is belangrijk 
dat u de instructies in deze medicatiehandleiding opvolgt (zie de bijlage "Instructies voor het bereiden en toedienen van een dosis met een Roferon-A 
voorgevulde spuit").
Als u een dosis Roferon-A heeft overgeslagen, neem de gemiste dosis dan zo snel mogelijk in op dezelfde dag of de volgende dag, en ga dan verder volgens uw 
normale doseringsschema. Als er enkele dagen voorbijgaan nadat u een dosis heeft overgeslagen, overleg dan met uw arts over wat u moet doen. Verdubbel de 
volgende dosis niet en neem niet meer dan één dosis per dag, tenzij uw arts u dat zegt. Bel onmiddellijk uw arts als u meer heeft ingenomen dan uw 
voorgeschreven dosis Roferon-A. Het kan zijn dat uw arts u nader wil onderzoeken en bloed wil afnemen voor onderzoek.
U moet regelmatig bloedtesten ondergaan om uw zorgverlener te helpen controleren hoe de behandeling werkt en om te controleren op bijwerkingen. Vertel het 
uw arts als u andere geneesmiddelen op recept of zonder recept inneemt of van plan bent te gebruiken, waaronder vitamines en mineralensupplementen en 
kruidengeneesmiddelen.
Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Roferon-A? 
Mogelijke, ernstige bijwerkingen zijn:
• Geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder zelfmoord, zelfmoordgedachten, hartproblemen en bloedproblemen:Zie de sectie "Wat is de 

belangrijkste informatie die ik moet weten over Roferon-A?".

• Andere lichaamsorgaanproblemen:Sommige patiënten kunnen longproblemen krijgen (zoals ademhalingsmoeilijkheden of longontsteking) en problemen met het gezichtsvermogen.

• Nieuwe of verergerende auto-immuunziekte:Sommige patiënten kunnen een auto-immuunziekte ontwikkelen (een ziekte waarbij het eigen 
immuunsysteem zichzelf begint aan te vallen) tijdens therapie met Roferon-A. Deze ziekten kunnen vasculitis (een ontsteking van uw bloedvaten), 
reumatoïde artritis of lupus erythematosus, psoriasis of schildklierproblemen omvatten. Bij sommige patiënten die al een auto-immuunziekte 
hebben, kan de ziekte verergeren tijdens behandeling met Roferon-A.

Vaak voorkomende, maar minder ernstige bijwerkingen zijn:

• Griepachtige symptomen:De meeste patiënten die Roferon-A gebruiken, hebben griepachtige symptomen die gewoonlijk verminderen na de eerste paar weken van de 

behandeling. Griepachtige symptomen kunnen ongewone vermoeidheid, koorts, koude rillingen, spierpijn en gewrichtspijn zijn. Het innemen van paracetamol of ibuprofen 

voordat u Roferon-A inneemt, kan helpen bij deze symptomen. U kunt ook proberen Roferon-A 's avonds in te nemen. U kunt mogelijk door de symptomen heen slapen.

• Extreme vermoeidheid (vermoeidheid):Veel patiënten kunnen extreem moe worden tijdens de behandeling met Roferon-A.

• Maagklachten:Misselijkheid, smaakveranderingen, diarree en verlies van eetlust komen vaak voor.
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• Bloedsuikerproblemen:Sommige patiënten kunnen een probleem krijgen met de manier waarop hun lichaam hun bloedsuikerspiegel regelt en kunnen diabetes 

ontwikkelen.

• Schildklier problemen:Sommige patiënten kunnen veranderingen in hun schildklierfunctie ontwikkelen. Symptomen van deze veranderingen kunnen zijn: het 
voortdurend warm of koud hebben, concentratieproblemen, veranderingen in uw huid (uw huid kan erg droog worden) en veranderingen in uw gewicht.

• Huidreacties:Sommige patiënten kunnen huiduitslag, een droge of jeukende huid en roodheid en zwelling op de injectieplaats krijgen.

• Slaapstoornissen en hoofdpijn:Slaapproblemen en hoofdpijn kunnen ook optreden tijdens therapie met Roferon-A.

• Haar dunner worden:Haarverlies is niet ongewoon tijdens het gebruik van Roferon-A. Dit haarverlies is tijdelijk en de haargroei zou moeten terugkeren nadat u stopt met 

het innemen van Roferon-A.

Dit zijn niet alle bijwerkingen van Roferon-A. Uw arts of apotheker kan u een meer volledige lijst geven. Praat 
met uw zorgverlener als u zich zorgen maakt over bijwerkingen of als u ze erg vervelend vindt.
Algemeen advies over receptgeneesmiddelen
Medicijnen worden soms voorgeschreven voor andere doeleinden dan die in een Medicatiewijzer vermeld staan. Als u zich zorgen maakt of 
vragen heeft over Roferon-A, neem dan contact op met uw zorgverlener. Gebruik Roferon-A niet voor een andere aandoening of persoon dan 
waarvoor het is voorgeschreven. Als u meer wilt weten over Roferon-A, kan uw zorgverlener of apotheker u gedetailleerde informatie 
verstrekken die is geschreven voor zorgverleners.
Deze medicatiehandleiding is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration. 
Bewaar dit en alle andere medicijnen buiten het bereik van kinderen.
Herzien: oktober 2004

Bijlage medicatiegids: Instructies voor het bereiden en toedienen van een dosis met een Roferon-A voorgevulde spuit Hoe 
moet ik Roferon-A bewaren?
Roferon-A moet in de koelkast worden bewaard bij een temperatuur van 36 °F tot 46 °F (2 °C tot 8 °C). Laat Roferon-A niet langer dan 24 uur 
buiten de koelkast staan. Roferon-A niet invriezen. Roferon-A bewaren bij temperaturen buiten het aanbevolen bereik kan het geneesmiddel 
vernietigen. Roferon-A niet schudden. Schudden kan Roferon-A vernietigen, zodat het niet zal werken. Bescherm Roferon-A tegen licht tijdens 
opslag.
Hoe injecteer ik Roferon-A?
De instructies die volgen, zullen u helpen om te leren hoe u Roferon-A voorgevulde spuiten moet gebruiken. Lees al deze aanwijzingen voordat u uw 
geneesmiddel probeert in te nemen. Het is belangrijk om deze aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Neem contact op met uw zorgverlener als u zich 
zorgen maakt over het gebruik van Roferon-A. Of u uzelf nu een injectie toedient of deze injectie aan iemand anders toedient, een zorgverlener moet u 
leren hoe u moet injecteren.
De voorgevulde spuiten worden gebruikt voor het injecteren van Roferon-A onder het huidoppervlak (subcutaan).
1. Verzamel al het benodigde materiaal voordat u begint met het toedienen van de injectie:

• één steriele Roferon-A voorgevulde spuit met naald
• alcoholdoekjes
• prikbestendige wegwerpcontainer

2. Controleer de houdbaarheidsdatum op de verpakking om er zeker van te zijn dat deze niet is verstreken en controleer de oplossing in de spuit. De oplossing in 
de spuit moet helder of kleurloos tot lichtgeel van kleur zijn.
• Gebruik Roferon-A niet als:
– het medicijn is troebel
– er zweven deeltjes in het medicijn
– het geneesmiddel is elke kleur behalve helder of kleurloos tot lichtgeel
– de houdbaarheidsdatum is verstreken

3. Verwarm het gekoelde geneesmiddel door de spuit ongeveer een minuut zachtjes in de handpalmen te rollen.

4. Was uw handen met zeep en warm water. Deze stap is erg belangrijk om infectie te helpen voorkomen.

5. Roferon-A voorgevulde spuit:

6. Monteer de spuit:
• Plaats de zuigerstang in het open uiteinde van de spuitcilinder.
• Schroef de staaf voorzichtig in de plunjerstop totdat deze goed vastzit.
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GEBRUIK GEEN KRACHT.

7. Bereid de naald voor:
• Draai de felgele verzegelde verzegeling van de naald en trek deze eraf. Een "klik"-geluid betekent dat de naald in orde is om te gebruiken.

ALS U GEEN "KLIK" HOORT, GEBRUIK DE NAALD NIET EN VERWIJDER DE DOORZICHTIGE NAALDSCHILD NIET. 
Gooi DE NAALD IN DE LEKBESTENDIGE CONTAINER WEG.
Als u een andere naald heeft, ga dan opnieuw verder met stap 7. Als er geen alternatieve naald beschikbaar is, neem dan contact op met uw zorgverlener om 
een   vervangende naald te regelen.

8. Om de naald op de voorgevulde spuit te bevestigen:

• Verwijder de grijze dop van de spuitcilinder.

• Plaats de naald op het uiteinde van de spuitcilinder zodat deze goed aansluit. Verwijder de doorzichtige naaldbeschermer niet.

9. Kies een injectieplaats:
• U moet elke keer dat u een injectie toedient of krijgt een andere plek kiezen. De veelgebruikte sites zijn:
• buik, waarbij de navel en taille worden vermeden
• dij

• Als iemand anders u de injectie toedient, kan de bovenste, buitenste arm als injectieplaats worden gebruikt.

10. Voorbereiden van de injectieplaats:

• Reinig de huid waar de injectie zal worden gegeven met een alcoholdoekje en laat de plaats 10 seconden drogen.

11. Roferon-A injecteren:
• Houd de lichtgele naaf tussen uw duim en wijsvinger en verwijder voorzichtig (om een   naaldprik te voorkomen) de doorzichtige 

naaldbeschermer met uw andere hand. De spuit is klaar voor injectie.

• Houd de spuit in horizontale positie tot klaar voor gebruik.

• Houd de spuit met de naald naar boven gericht en tik op de cilinder van de spuit om luchtbellen naar boven te brengen.
• Druk de zuiger iets in om de luchtbellen door de naald naar buiten te duwen.
• Houd de spuit horizontaal en plaats de schuine kant van de naald zodat de punt van de naald naar boven wijst.

• Knijp een deel van de huid stevig tussen uw duim en wijsvinger.

• Houd de naald als een potlood in een hoek van 45° tot 90° ten opzichte van de huid en gebruik een snelle pijlvormige beweging om de naald zo ver mogelijk in te brengen.
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• Na het inbrengen langzaam terugtrekken op de spuit. Als er bloed in de spuit verschijnt, is de naald in een bloedvat terechtgekomen.

Injecteer Roferon-A niet op die plaats en gooi de spuit weg. Gebruik een nieuwe injectiespuit voor de injectie en gebruik deze op een andere 
injectieplaats.

• Als er geen bloed in de spuit verschijnt, duwt u de zuiger langzaam helemaal naar beneden zodat u al uw geneesmiddel krijgt.
• Trek de naald terug onder dezelfde hoek als waarin deze was ingebracht. Zie de instructies voor het weggooien van de naald en spuit in de rubriek "Hoe moet ik de 

materialen die gebruikt zijn om Roferon-A te injecteren weggooien?".

• Als u klaar bent, plaatst u een alcoholdoekje op de injectieplaats en drukt u lichtjes.

• Gebruik spuiten en naalden niet opnieuw. Gebruik voor elke injectie een nieuwe voorgevulde spuit en naald.

Hoe moet ik de materialen die gebruikt zijn om Roferon-A te injecteren weggooien?

• Doenniet de naald samenvatten.

• Plaats de hele spuit en naald in een prikbestendige container. Een "Sharps Container" voor thuis kunt u kopen bij uw apotheek of u kunt een harde 
plastic container met een schroefdop of een koffieblik met een plastic deksel gebruiken. Bespreek met uw zorgverlener hoe u een volle container met 
gebruikte spuiten op de juiste manier weggooit. Er kunnen speciale staats- of lokale wetten zijn met betrekking tot het weggooien van gebruikte 
spuiten en naalden, dus neem contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker voor instructies. Gooi de gevulde container NIET bij het huisvuil 
en NIET recyclen.

• De naaldbeschermer en alcoholdoekjes kunnen in de gewone prullenbak worden gegooid. U dient uw spuiten en afvalcontainer altijd buiten 
het bereik van kinderen te houden.

Bijlage revisiedatum: september 2003
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