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Injecție cu interferon Alfa-2b
pronunțat ca (în "ter feer' on al' fa too bee)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Injecția cu interferon alfa-2b poate provoca sau agrava următoarele afecțiuni care pot fi grave sau pun viața în pericol: infecții; boli mintale, inclusiv depresie, probleme de dispoziție și comportament sau gânduri de a vă răni sau de a vă 

sinucide pe dumneavoastră sau pe alții; tulburări ischemice (afecțiuni în care există o cantitate redusă de sânge într-o zonă a corpului), cum ar fi angina (durere în piept) sau atac de cord; și tulburări autoimune (afecțiuni în care sistemul 

imunitar atacă una sau mai multe părți ale corpului care pot afecta sângele, articulațiile, rinichii, ficatul, plămânii, mușchii, pielea sau glanda tiroidă). Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o infecție; sau dacă aveți sau ați avut 

vreodată o boală autoimună, psoriazis (o boală a pielii în care se formează pete roșii, solzoase pe unele zone ale corpului), lupus eritematos sistemic (LES sau lupus); o boală autoimună în care sistemul imunitar atacă părți sănătoase ale 

corpului), sarcoidoza (o afecțiune în care se formează mici aglomerări de celule imunitare în diferite organe, cum ar fi plămânii, ochii, pielea și inima și interferează cu funcția acestor organe). ), sau artrită reumatoidă (AR; o afecțiune în 

care organismul își atacă propriile articulații, provocând durere, umflare și pierderea funcției); cancer; colită (inflamație a intestinului); Diabet; infarct; tensiune arterială crescută; niveluri ridicate de trigliceride (grăsimi legate de 

colesterol); HIV (virusul imunodeficienței umane) sau SIDA (sindromul imunodeficienței dobândite); bătăi neregulate ale inimii; boli mintale, inclusiv depresie, anxietate sau gândirea sau încercarea de a te sinucide; sau boli ale inimii, 

rinichilor, pancreasului sau tiroidiene. sarcoidoza (o afecțiune în care se formează mici aglomerări de celule imunitare în diferite organe, cum ar fi plămânii, ochii, pielea și inima și interferează cu funcția acestor organe) sau artrita 

reumatoidă (AR; o afecțiune în care organismul își atacă propriile articulații, provocând durere, umflare și pierderea funcției); cancer; colită (inflamație a intestinului); Diabet; infarct; tensiune arterială crescută; niveluri ridicate de 

trigliceride (grăsimi legate de colesterol); HIV (virusul imunodeficienței umane) sau SIDA (sindromul imunodeficienței dobândite); bătăi neregulate ale inimii; boli mintale, inclusiv depresie, anxietate sau gândirea sau încercarea de a te 

sinucide; sau boli ale inimii, rinichilor, pancreasului sau tiroidiene. sarcoidoza (o afecțiune în care se formează mici aglomerări de celule imunitare în diferite organe, cum ar fi plămânii, ochii, pielea și inima și interferează cu funcția 

acestor organe) sau artrita reumatoidă (AR; o afecțiune în care organismul își atacă propriile articulații, provocând durere, umflături și pierderea funcției); cancer; colită (inflamație a intestinului); Diabet; infarct; tensiune arterială crescută; 

niveluri ridicate de trigliceride (grăsimi legate de colesterol); HIV (virusul imunodeficienței umane) sau SIDA (sindromul imunodeficienței dobândite); bătăi neregulate ale inimii; boli mintale, inclusiv depresie, anxietate sau gândirea sau 

încercarea de a te sinucide; sau boli ale inimii, rinichilor, pancreasului sau tiroidiene. o afecțiune în care corpul își atacă propriile articulații, provocând durere, umflare și pierderea funcției); cancer; colită (inflamație a intestinului); Diabet; 

infarct; tensiune arterială crescută; niveluri ridicate de trigliceride (grăsimi legate de colesterol); HIV (virusul imunodeficienței umane) sau SIDA (sindromul imunodeficienței dobândite); bătăi neregulate ale inimii; boli mintale, inclusiv 

depresie, anxietate sau gândirea sau încercarea de a te sinucide; sau boli ale inimii, rinichilor, pancreasului sau tiroidiene. o afecțiune în care corpul își atacă propriile articulații, provocând durere, umflare și pierderea funcției); cancer; colită (inflamație a intestinului); Diabet; infarct; tensiune arterială crescută; niveluri ridicate de trigliceride (grăsimi legate de colesterol); HIV (virusul imunodeficienței umane) sau SIDA (sindromul imunodeficienței dobândite); bătăi neregulate ale inimii; boli mintale, inclusiv depresie, anxietate sau gândirea sau încercarea de a te sinucide; sau boli ale inimii, rinichilor, pancreasului sau tiroidiene. boli mintale, inclusiv depresie, anxietate sau gândirea sau încercarea de a te sinucide; sau boli ale inimii, rinichilor, pancreasului sau tiroidiene. boli mintale, inclusiv depresie, anxietate sau gândirea sau încercarea de a te sinucide; sau boli ale inimii, rinichilor, pancreasului sau tiroidiene.

Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicul dumneavoastră: diaree cu sânge sau mișcări 

intestinale; febră, frisoane, tuse cu flegmă (mucus), durere în gât sau alte semne de infecție; urinarea mai frecventă 

sau cu durere, durere în piept; bătăi neregulate ale inimii; modificări ale dispoziției sau comportamentului 

dumneavoastră; depresie; reînceperea să consumați droguri stradale sau alcool dacă le-ați consumat în trecut; 

iritabilitate (se supara usor); gânduri de a te sinucide sau de a te răni; comportament agresiv sau violent; respiratie 

dificila; dureri în piept; modificări ale mersului sau vorbirii; scăderea puterii sau slăbiciunii pe o parte a corpului; 

vedere încețoșată sau pierderea vederii; dureri severe de stomac; sângerare sau vânătăi neobișnuite; urină de 

culoare închisă; mișcările intestinale de culoare deschisă; sau agravarea unei boli autoimune.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va prescrie anumite teste pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la interferonul alfa-2b.
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Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu interferon alfa-2b și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție 

informațiile și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți 

vizita site-ul web al Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

de ce este prescris acest medicament?

Interferon alfa-2b injection is used to treat a number of conditions.

Interferon alfa-2b injection is used

alone or in combination with ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere) to treat chronic (long-term) 
hepatitis C infection (swelling of the liver caused by a virus) in people who show signs of liver damage,

to treat chronic hepatitis B infection (swelling of the liver caused by a virus) in people who show signs of 
liver damage,

to treat hairy cell leukemia (a white blood cell cancer),

to treat genital warts,

to treat Kaposi's sarcoma (a type of cancer that causes abnormal tissue to grow on different parts of the 
body) related to acquired immunodeficiency syndrome (AIDS),

to treat malignant melanoma (a cancer that begins in certain skin cells) in certain people who have had 
surgery to remove the cancer,

împreună cu un alt medicament pentru tratarea limfomului non-Hodgkin folicular (NHL; un cancer de sânge cu creștere lentă).

Interferonul alfa-2b face parte dintr-o clasă de medicamente numite imunomodulatori. Interferonul alfa-2b funcționează pentru 

a trata virusul hepatitei C (VHC) și virusul hepatitei B (VHB) prin scăderea cantității de virus din organism. Este posibil ca 

interferonul alfa-2b să nu vindece hepatita B sau hepatita C sau să vă împiedice să dezvoltați complicații ale acestor infecții, cum 

ar fi ciroza (cicatrice) hepatică, insuficiența hepatică sau cancerul hepatic. De asemenea, este posibil să nu împiedice răspândirea 

hepatitei B sau C la alte persoane. Nu se știe exact cum funcționează interferonul alfa-2b pentru a trata cancerul sau verucile 

genitale.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Interferonul alfa-2b vine sub formă de pulbere într-un flacon pentru a se amesteca cu lichid și ca o soluție de injectat fie 

subcutanat (chiar sub piele), intramuscular (într-un mușchi), intravenos (în venă) sau intralezional (într-o leziune). ). Cel 

mai bine este să injectați medicamentul aproximativ la aceeași oră a zilei în zilele dumneavoastră de injectare, de obicei 

după-amiaza târziu sau seara.

Daca ai:
VHC, injectați medicamentul fie subcutanat, fie intramuscular de trei ori pe săptămână.
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HBV, injectați medicamentul fie subcutanat, fie intramuscular de trei ori pe săptămână, de obicei, timp de 16 
săptămâni.

leucemie cu celule păroase, injectați medicamentul fie intramuscular, fie subcutanat de 3 ori pe săptămână timp de 
până la 6 luni.

melanom malign, injectați medicamentul intravenos timp de 5 zile consecutiv timp de 4 săptămâni, apoi 
subcutanat de trei ori pe săptămână timp de 48 de săptămâni.

melanom folicular, injectați medicamentul subcutanat de trei ori pe săptămână timp de până la 18 luni.

veruci genitale, injectați medicamentul intralezional de trei ori pe săptămână, în zile alternative, timp de 3 săptămâni, apoi 
tratamentul poate fi continuat până la 16 săptămâni.

Sarcomul Kaposi, injectați medicamentul fie subcutanat, fie intramuscular de trei ori pe săptămână timp de 16 
săptămâni.

Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte 

pe care nu o înțelegeți. Utilizați injecția cu interferon alfa-2b exact conform instrucțiunilor. Nu utilizați mai mult sau mai puțin din acest 

medicament și nu îl utilizați mai des sau pentru o perioadă mai lungă de timp decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă poate reduce doza dacă aveți reacții adverse grave ale medicamentului. Asigurați-vă că spuneți medicului 

dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului și întrebați-l pe medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă aveți întrebări cu 

privire la cantitatea de medicamente pe care ar trebui să o utilizați.

Veți primi prima doză de interferon alfa-2b în cabinetul medicului dumneavoastră. După aceea, vă puteți injecta singur 

interferon alfa-2b sau puteți solicita unui prieten sau rudă să vă facă injecțiile. Înainte de a utiliza interferon alfa-2b 

pentru prima dată, dumneavoastră sau persoana care va face injecțiile trebuie să citiți informațiile producătorului pentru 

pacientul care îl însoțește. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă arate dumneavoastră sau 

persoanei care vă va injecta medicamentul cum să îl injectați. Dacă o altă persoană vă va injecta medicamentul, asigurați-

vă că el sau ea știe cum să evite înțepăturile accidentale.

Dacă injectați acest medicament subcutanat, injectați interferon alfa-2b oriunde în zona stomacului, a 
brațelor sau a coapselor, cu excepția în apropierea taliei sau în jurul buricului (buric). Nu injectați 
medicamentul în pielea iritată, învinețită, înroșită, infectată sau cicatrice.

Dacă injectați acest medicament pe cale intramusculară, injectați interferon alfa-2b în partea superioară a brațelor, 
coapselor sau în zona exterioară a feselor. Nu folosiți același loc de două ori la rând. Nu injectați medicamentul în 
pielea iritată, învinețită, înroșită, infectată sau cicatrice.

Dacă injectați acest medicament intralezional, injectați direct în centrul bazei negului.

Never reuse syringes, needles, or vials of interferon alfa-2b. Throw away used needles and syringes in a 
puncture-resistant container, and throw away used vials of medication in the trash. Talk to your doctor or 
pharmacist about how to dispose of the puncture-resistant container.

Before you use interferon alfa-2b, look at the solution in the vial. The medication should be clear and free of 
floating particles. Check the vial to make sure there are no leaks and check the expiration date. Do not use the 
solution if it is expired, cloudy, contains particles, or is in a leaky vial.
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Trebuie să amestecați doar un flacon de interferon alfa-2b odată. Cel mai bine este să amestecați medicamentul chiar 

înainte de a planifica să-l injectați. Cu toate acestea, puteți amesteca medicamentul în avans, îl puteți păstra la frigider și 

utilizați în 24 de ore. Asigurați-vă că scoateți medicamentele din frigider și lăsați-le să ajungă la temperatura camerei 

înainte de a le injecta.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci 

când începeți tratamentul cu interferon alfa-2b și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile și 

adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări.

există utilizări pentru acest medicament

Interferonul alfa-2b este, de asemenea, uneori utilizat pentru a trata virusul hepatitei D (HDV; umflarea ficatului cauzată de un virus), 

carcinomul bazocelular (un tip de cancer de piele), limfoamele cu celule T cutanate (CTCL, un tip de cancer de piele). ), și cancer de rinichi. 

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a primi interferon alfa-2b injectabil,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la injecție cu interferon alfa-2b, alte medicamente cu 
interferon alfa, inclusiv PEG-interferon alfa-2b (PEG-Intron) și PEG-interferon alfa-2a (Pegasys), orice alte medicamente, 
albumină sau oricare dintre celelalte componente ale interferonului alfa-2b injectabil. Întrebați-vă farmacistul sau consultați 
Ghidul de medicamente pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 

suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre 

următoarele: telbivudină (Tyzeka), teofilină (Elixophyllin, Theo-24, Theochron) sau zidovudină (Retrovir, în Combivir, în Trizivir). Este 

posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele 

secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți boală hepatică severă sau hepatită autoimună (afecțiune în care celulele 
sistemului imunitar atacă ficatul). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu utilizați interferon alfa-2b 
injectabil.

spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă ați avut vreodată un transplant de organ (operație chirurgicală pentru 

înlocuirea unui organ din organism) și luați medicamente pentru suprimarea sistemului imunitar. De asemenea, spuneți medicului 

dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată oricare dintre afecțiunile menționate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT sau 

oricare dintre următoarele: anemie (scăderea numărului de celule roșii din sânge) sau scăzut de globule albe, probleme de sângerare 

sau cheaguri de sânge, inclusiv o embolie pulmonară ( PE; un cheag de sânge în plămâni), o boală pulmonară cum ar fi pneumonia, 

hipertensiune arterială pulmonară (HAP; hipertensiune arterială în vasele care transportă sângele la plămâni, care provoacă dificultăți 

de respirație, amețeli și oboseală), boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC; un grup de boli care afectează plămânii și căile 

respiratorii) sau probleme oculare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 
timp ce vi se injectează interferon alfa-2b, adresați-vă medicului dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 
interferon alfa-2b.

trebuie să știți că este posibil să aveți simptome asemănătoare gripei, cum ar fi dureri de cap, transpirații, dureri musculare 
și oboseală după ce vi s-a administrat injecția. Medicul dumneavoastră vă poate spune să luați acetaminofen
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(Tylenol), un medicament fără prescripție medicală pentru durere și febră pentru a ajuta la aceste simptome. Discutați cu medicul 
dumneavoastră dacă aceste simptome sunt dificil de gestionat sau devin severe.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Aveți grijă să beți suficient lichid în timpul primelor tratamente cu interferon alfa-2b.

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă omiteți o doză de interferon alfa-2b injectabil, injectați următoarea doză imediat ce vă amintiți sau puteți să o 
administrați. Nu utilizați interferon alfa-2b injectabil două zile la rând. Nu injectați o doză dublă pentru a compensa 
doza omisă. Sunați-vă medicul dacă omiteți o doză și aveți întrebări despre ce să faceți.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu interferon alfa-2b poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 
dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

vânătăi, sângerări, durere, roșeață, umflături sau iritații în locul în care ați injectat interferon alfa-2b

dureri musculare

modificarea capacității de a gusta

Pierderea parului

ameţeală

gură uscată

probleme de concentrare

senzație de frig sau cald

modificări de greutate

modificări ale pielii

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau oricare dintre 
cele enumerate în secțiunile AVERTISMENT IMPORTANT sau PRECAUȚII SPECIALE, sunați imediat 
medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

eczemă

urticarie

peeling al pielii

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

umflarea ochilor, feței, gurii, limbii sau gâtului

modificări ale vederii
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dureri de stomac, sensibilitate sau umflare

îngălbenirea pielii sau a ochilor

oboseală extremă

confuzie

diaree

pierderea poftei de mâncare

greaţă

vărsături

dureri de spate

pierderea conștienței

amorțeală, arsuri sau furnicături în mâini sau picioare

Injecția cu interferon alfa-2b poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme 

neobișnuite în timp ce primiți acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de 

raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la frigider, dar 
nu îl congelați. Odată amestecat, folosiți-l imediat. Poate fi păstrat la frigider până la 24 de ore după amestecare. 
Aruncați orice medicament care este învechit sau nu mai este necesar. Discutați cu farmacistul despre eliminarea 
corectă a medicamentelor dumneavoastră.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără 

prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitamine, minerale sau alte diete.
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


14.04.22, 13:51 Injecție cu interferon Alfa-2b: MedlinePlus informații despre medicamente

suplimente. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand
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