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İnterferon Alfa-2b Enjeksiyon
olarak telaffuz edilir (in" ter feer' on al' fa too bee)

ÖNEMLİ UYARI:

İnterferon alfa-2b enjeksiyonu, ciddi veya yaşamı tehdit edici olabilecek aşağıdaki durumlara neden olabilir veya bunları kötüleştirebilir: enfeksiyonlar; depresyon, ruh hali ve davranış sorunları veya kendinizi veya başkalarını incitme veya 

öldürme düşünceleri dahil olmak üzere akıl hastalığı; anjina (göğüs ağrısı) veya kalp krizi gibi iskemik bozukluklar (vücudun bir bölgesine kan akışının zayıf olduğu durumlar); ve otoimmün bozukluklar (bağışıklık sisteminin kan, eklemler, 

böbrekler, karaciğer, akciğerler, kaslar, deri veya tiroid bezini etkileyebilecek şekilde vücudun bir veya daha fazla bölümüne saldırdığı durumlar). Enfeksiyonunuz varsa doktorunuza söyleyiniz; veya bir otoimmün hastalığınız, sedef 

hastalığınız (vücudun bazı bölgelerinde kırmızı, pullu lekelerin oluştuğu bir cilt hastalığı), sistemik lupus eritematozus (SLE veya lupus); bağışıklık sisteminin vücudun sağlıklı kısımlarına saldırdığı bir otoimmün hastalık), sarkoidoz 

(akciğerler, gözler, deri ve kalp gibi çeşitli organlarda küçük bağışıklık hücresi kümelerinin oluştuğu ve bu organların işlevini bozduğu bir durum) ) veya romatoid artrit (RA; vücudun kendi eklemlerine saldırarak ağrıya, şişmeye ve 

fonksiyon kaybına neden olduğu bir durum); kanser; kolit (bağırsak iltihabı); diyabet; kalp krizi; yüksek kan basıncı; yüksek trigliserit seviyeleri (kolesterol ile ilgili yağlar); HIV (insan immün yetmezlik virüsü) veya AIDS (edinilmiş immün 

yetmezlik sendromu); düzensiz kalp atışı; depresyon, anksiyete veya kendinizi öldürmeyi düşünme veya öldürmeye çalışma dahil olmak üzere akıl hastalığı; veya kalp, böbrek, pankreas veya tiroid hastalığı. sarkoidoz (akciğerler, gözler, 

deri ve kalp gibi çeşitli organlarda küçük bağışıklık hücresi kümelerinin oluştuğu ve bu organların işlevine müdahale ettiği bir durum) veya romatoid artrit (RA; vücudun kendi vücuduna saldırdığı bir durum) ağrıya, şişmeye ve fonksiyon 

kaybına neden olan kendi eklemleri); kanser; kolit (bağırsak iltihabı); diyabet; kalp krizi; yüksek kan basıncı; yüksek trigliserit seviyeleri (kolesterol ile ilgili yağlar); HIV (insan immün yetmezlik virüsü) veya AIDS (edinilmiş immün yetmezlik 

sendromu); düzensiz kalp atışı; depresyon, anksiyete veya kendinizi öldürmeyi düşünme veya öldürmeye çalışma dahil olmak üzere akıl hastalığı; veya kalp, böbrek, pankreas veya tiroid hastalığı. sarkoidoz (akciğerler, gözler, deri ve kalp 

gibi çeşitli organlarda küçük bağışıklık hücresi kümelerinin oluştuğu ve bu organların işlevine müdahale ettiği bir durum) veya romatoid artrit (RA; vücudun kendi vücuduna saldırdığı bir durum) ağrıya, şişmeye ve fonksiyon kaybına 

neden olan kendi eklemleri); kanser; kolit (bağırsak iltihabı); diyabet; kalp krizi; yüksek kan basıncı; yüksek trigliserit seviyeleri (kolesterol ile ilgili yağlar); HIV (insan immün yetmezlik virüsü) veya AIDS (edinilmiş immün yetmezlik 

sendromu); düzensiz kalp atışı; depresyon, anksiyete veya kendinizi öldürmeyi düşünme veya öldürmeye çalışma dahil akıl hastalığı; veya kalp, böbrek, pankreas veya tiroid hastalığı. vücudun kendi eklemlerine saldırarak ağrıya, şişmeye 

ve fonksiyon kaybına neden olduğu bir durum); kanser; kolit (bağırsak iltihabı); diyabet; kalp krizi; yüksek kan basıncı; yüksek trigliserit seviyeleri (kolesterol ile ilgili yağlar); HIV (insan immün yetmezlik virüsü) veya AIDS (edinilmiş immün 

yetmezlik sendromu); düzensiz kalp atışı; depresyon, anksiyete veya kendinizi öldürmeyi düşünme veya öldürmeye çalışma dahil olmak üzere akıl hastalığı; veya kalp, böbrek, pankreas veya tiroid hastalığı. vücudun kendi eklemlerine 

saldırarak ağrıya, şişmeye ve fonksiyon kaybına neden olduğu bir durum); kanser; kolit (bağırsak iltihabı); diyabet; kalp krizi; yüksek kan basıncı; yüksek trigliserit seviyeleri (kolesterol ile ilgili yağlar); HIV (insan immün yetmezlik virüsü) veya AIDS (edinilmiş immün yetmezlik sendromu); düzensiz kalp atışı; depresyon, anksiyete veya kendinizi öldürmeyi düşünme veya öldürmeye çalışma dahil olmak üzere akıl hastalığı; veya kalp, böbrek, pankreas veya tiroid hastalığı. depresyon, anksiyete veya kendinizi öldürmeyi düşünme veya öldürmeye çalışma dahil olmak üzere akıl hastalığı; veya kalp, böbrek, pankreas veya tiroid hastalığı. depresyon, anksiyete veya kendinizi öldürmeyi düşünme veya öldürmeye çalışma dahil olmak üzere akıl hastalığı; veya kalp, böbrek, pankreas veya tiroid hastalığı.

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: kanlı ishal veya bağırsak 
hareketleri; ateş, titreme, balgamlı öksürük (mukus), boğaz ağrısı veya diğer enfeksiyon belirtileri; daha sık 
idrara çıkma veya ağrılı, göğüs ağrısı; düzensiz kalp atışı; ruh halinizdeki veya davranışınızdaki değişiklikler; 
depresyon; geçmişte kullandıysanız, uyuşturucu veya alkol kullanmaya yeniden başlama; sinirlilik (kolayca 
sinirlenme); kendini öldürme veya kendine zarar verme düşünceleri; saldırgan veya şiddet içeren davranış; 
nefes almada zorluk; göğüs ağrısı; yürüme veya konuşmadaki değişiklikler; vücudunuzun bir tarafında azalan 
güç veya zayıflık; bulanık görme veya görme kaybı; şiddetli mide ağrısı; olağandışı kanama veya morarma; koyu 
renkli idrar; açık renkli bağırsak hareketleri; veya bir otoimmün hastalığın kötüleşmesi.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun interferon alfa-2b'ye 

verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.
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Doktorunuz veya eczacınız, interferon alfa-2b ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her 
doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice 
okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Gıda ve İlaç Dairesi 
(FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

İnterferon alfa-2b enjeksiyonu, bir dizi durumu tedavi etmek için kullanılır.

İnterferon alfa-2b enjeksiyonu kullanılır

Karaciğer hasarı belirtileri gösteren kişilerde kronik (uzun süreli) hepatit C enfeksiyonunu (bir virüsün neden olduğu 
karaciğer şişmesi) tedavi etmek için tek başına veya ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere) ile kombinasyon halinde,

Karaciğer hasarı belirtileri gösteren kişilerde kronik hepatit B enfeksiyonunu (bir virüsün neden olduğu karaciğer şişmesi) 
tedavi etmek için,

tüylü hücreli lösemiyi (beyaz kan hücresi kanseri) tedavi etmek için

genital siğil tedavisi için,

Edinilmiş immün yetmezlik sendromuna (AIDS) bağlı Kaposi sarkomunu (vücudun farklı bölgelerinde 
anormal doku büyümesine neden olan bir kanser türü) tedavi etmek,

Kanseri çıkarmak için ameliyat olmuş belirli kişilerde malign melanomun (belirli cilt hücrelerinde 
başlayan bir kanser) tedavisi için,

foliküler Hodgkin dışı lenfomayı (NHL; yavaş büyüyen bir kan kanseri) tedavi etmek için başka bir ilaçla 
birlikte.

İnterferon alfa-2b, immünomodülatörler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. İnterferon alfa-2b, vücuttaki virüs miktarını 

azaltarak hepatit C virüsünü (HCV) ve hepatit B virüsünü (HBV) tedavi etmeye çalışır. İnterferon alfa-2b, hepatit B veya 

hepatit C'yi tedavi etmeyebilir veya bu enfeksiyonlardan kaynaklanan karaciğer sirozu (yara izi), karaciğer yetmezliği veya 

karaciğer kanseri gibi komplikasyonlar geliştirmenizi önleyemez. Ayrıca hepatit B veya C'nin diğer insanlara yayılmasını 

engellemeyebilir. İnterferon alfa-2b'nin kanser veya genital siğilleri tedavi etmek için nasıl çalıştığı tam olarak 

bilinmemektedir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

İnterferon alfa-2b, sıvı ile karıştırmak için bir şişe içinde bir toz olarak ve deri altına (derinin hemen altına), kas 
içine (kas içine), damar içine (damar içine) veya intralezyonel olarak (bir lezyona) enjekte etmek için bir çözelti 
olarak gelir. ). Enjeksiyon günlerinizde, genellikle öğleden sonra veya akşam olmak üzere, ilacı günün yaklaşık 
aynı saatinde enjekte etmeniz en iyisidir.

Eğer varsa:
HCV, ilacı haftada üç kez deri altına veya kas içine enjekte edin.
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HBV, ilacı deri altından veya kas içinden haftada üç kez genellikle 16 hafta boyunca enjekte edin.

tüylü hücreli lösemi, ilacı 6 aya kadar haftada 3 kez kas içinden veya deri altından enjekte edin.

malign melanom, ilacı 4 hafta boyunca art arda 5 gün intravenöz olarak, ardından 48 hafta 
boyunca haftada üç kez subkutan olarak enjekte edin.

foliküler melanom, ilacı 18 aya kadar haftada üç kez deri altından enjekte edin.

Genital siğiller, ilacı 3 hafta boyunca alternatif günlerde haftada üç kez intralezyonel olarak enjekte edin, 
ardından tedaviye 16 haftaya kadar devam edilebilir.

Kaposi sarkomu, 16 hafta boyunca haftada üç kez deri altından veya kas içinden ilacı enjekte edin.

Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya 
eczacınızdan açıklamasını isteyin. İnterferon alfa-2b enjeksiyonunu aynen belirtildiği şekilde kullanın. Bu ilacı daha 
fazla veya daha az kullanmayın veya doktorunuzun önerdiğinden daha sık veya daha uzun süre kullanmayın.

İlacın ciddi yan etkilerini yaşarsanız doktorunuz dozunuzu azaltabilir. Tedaviniz sırasında neler 
hissettiğinizi mutlaka doktorunuza söyleyiniz ve kullanmanız gereken ilaç miktarı ile ilgili sorularınızı 
doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

İlk doz interferon alfa-2b'nizi doktorunuzun ofisinde alacaksınız. Bundan sonra, interferon alfa-2b'yi 
kendinize enjekte edebilirsiniz veya enjeksiyonları size bir arkadaşınız veya akrabanız yapsın. İnterferon 
alfa-2b'yi ilk kez kullanmadan önce, siz veya enjeksiyonları yapacak kişi, üreticinin ürünle birlikte gelen 
hasta bilgilerini okumalıdır. Doktorunuzdan veya eczacınızdan size veya ilacı enjekte edecek kişiye nasıl 
enjekte edileceğini göstermesini isteyin. İlacınızı sizin için başka biri enjekte edecekse, kazara iğne 
batmasını nasıl önleyeceğini bildiğinden emin olun.

Bu ilacı subkutan olarak enjekte ediyorsanız, interferon alfa-2b'yi karın bölgenizin, üst kollarınızın veya 
uyluklarınızın, belinizin yakınları veya göbeğinizin (göbek deliği) çevresi dışında herhangi bir yerine enjekte edin. 
İlacınızı tahriş olmuş, morarmış, kızarmış, enfekte veya yara izi olan cilde enjekte etmeyin.

Bu ilacı kas içinden enjekte ediyorsanız, interferon alfa-2b'yi kollarınıza, uyluklarınıza veya kalçalarınızın 
dış bölgelerine enjekte edin. Aynı noktayı iki kez üst üste kullanmayın. İlacınızı tahriş olmuş, morarmış, 
kızarmış, enfekte veya yara izi olan cilde enjekte etmeyin.

Bu ilacı intralezyonel olarak enjekte ediyorsanız, doğrudan siğilin tabanının ortasına enjekte edin.

İnterferon alfa-2b şırıngalarını, iğnelerini veya şişelerini asla tekrar kullanmayın. Kullanılmış iğneleri ve 
şırıngaları delinmeye dayanıklı bir kaba atın ve kullanılmış ilaç şişelerini çöp kutusuna atın. Delinmeye dayanıklı 
kabın nasıl atılacağı konusunda doktorunuz veya eczacınızla konuşun.

İnterferon alfa-2b'yi kullanmadan önce flakondaki solüsyona bakın. İlaç berrak ve yüzen parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. 

Sızıntı olmadığından emin olmak için flakonu kontrol edin ve son kullanma tarihini kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmişse, 

bulanıksa, partikül içeriyorsa veya sızdıran bir şişedeyse solüsyonu kullanmayın.
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Bir seferde yalnızca bir flakon interferon alfa-2b karıştırmalısınız. Enjekte etmeyi planlamadan hemen 
önce ilacı karıştırmak en iyisidir. Ancak ilacı önceden karıştırabilir, buzdolabında saklayabilir ve 24 saat 
içinde kullanabilirsiniz. İlaçları enjekte etmeden önce mutlaka buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığına 
gelmesini bekleyin.

Doktorunuz veya eczacınız, interferon alfa-2b ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her 
doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice 
okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

bu ilacın kullanım alanları

İnterferon alfa-2b bazen hepatit D virüsünü (HDV; bir virüsün neden olduğu karaciğer şişmesi), bazal hücreli 
karsinomu (bir tür cilt kanseri), kutanöz T hücreli lenfomaları (CTCL, bir tür cilt kanseri) tedavi etmek için de 
kullanılır. ) ve böbrek kanseri. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

İnterferon alfa-2b enjeksiyonunu almadan önce,

interferon alfa-2b enjeksiyonuna, PEG-interferon alfa-2b (PEG-Intron) ve PEG-interferon alfa-2a 
(Pegasys) dahil diğer interferon alfa ilaçlarına, diğer ilaçlara, albümine veya interferon alfa-2b 
enjeksiyonundaki diğer bileşenlerden herhangi biri. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya 
İlaç Kılavuzuna bakın.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: telbivudin (Tyzeka), teofilin (Elixophyllin, Theo-24, Theochron) veya zidovudin (Retrovir, Combivir'de, 
Trizivir'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 
gerekebilir.

Şiddetli karaciğer hastalığınız veya otoimmün hepatitiniz (bağışıklık sistemi hücrelerinin karaciğere saldırdığı durum) 
varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen size interferon alfa-2b enjeksiyonu kullanmamanızı 
söyleyecektir.

Daha önce organ nakli geçirdiyseniz (vücuttaki bir organı değiştirme ameliyatı) ve bağışıklık sisteminizi 
baskılamak için ilaç alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Ayrıca, ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
belirtilen durumlardan herhangi birine veya aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz veya olduysanız 
doktorunuza da söyleyin: anemi (düşük kırmızı kan hücreleri) veya düşük beyaz kan hücreleri, kanama sorunları 
veya pulmoner emboli dahil kan pıhtıları ( PE; akciğerde kan pıhtısı), pnömoni gibi bir akciğer hastalığı, pulmoner 
arteriyel hipertansiyon (PAH; kanı akciğerlere taşıyan damarlarda yüksek tansiyon, nefes darlığına, baş 
dönmesine ve yorgunluğa neden olur), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH; akciğerleri ve solunum yollarını 
etkileyen bir grup hastalık) veya göz problemleri.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İnterferon 
alfa-2b enjeksiyonu yaparken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize interferon alfa-2b 
aldığınızı söyleyin.

Enjeksiyonunuzu aldıktan sonra baş ağrısı, terleme, kas ağrıları ve yorgunluk gibi grip benzeri 
semptomlarınız olabileceğini bilmelisiniz. Doktorunuz size asetaminofen almanızı söyleyebilir.
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(Tylenol), bu semptomlara yardımcı olmak için reçetesiz satılan bir ağrı ve ateş ilacıdır. Bu semptomların 
tedavisi zorsa veya şiddetli hale gelirse doktorunuzla konuşun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

İlk interferon alfa-2b tedavileriniz sırasında yeterince sıvı içmeye dikkat edin.

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz interferon alfa-2b enjeksiyonunu kaçırırsanız, bir sonraki dozunuzu hatırladığınız veya verebilecek durumda olduğunuz 

anda enjekte edin. İki gün üst üste interferon alfa-2b enjeksiyonu kullanmayın. Kaçırılan bir dozu telafi etmek için çift doz 

enjekte etmeyin. Bir dozu kaçırırsanız ve ne yapacağınız konusunda sorularınız varsa doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

İnterferon alfa-2b enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse 
veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

interferon alfa-2b'yi enjekte ettiğiniz yerde morarma, kanama, ağrı, kızarıklık, şişme veya tahriş

kas ağrısı

tat alma yeteneğinde değişiklik

saç kaybı

baş dönmesi

kuru ağız

konsantrasyon problemleri

soğuk veya sıcak hissetmek

ağırlık değişiklikleri

cilt değişiklikleri

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini veya ÖNEMLİ 
UYARI veya ÖZEL ÖNLEMLER bölümlerinde listelenenlerden herhangi birini 
yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

döküntü

kurdeşen

cilt soyma

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

gözlerin, yüzün, ağzın, dilin veya boğazın şişmesi

görme değişiklikleri
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mide ağrısı, hassasiyet veya şişlik

cilt veya gözlerin sararması

Aşırı yorgunluk

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

ishal

iştah kaybı

mide bulantısı

kusma

sırt ağrısı

bilinç kaybı

ellerde veya ayaklarda uyuşma, yanma veya karıncalanma

İnterferon alfa-2b enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı 
sorunlarınız varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Buzdolabında saklayın, 
ancak dondurmayın. Karıştırdıktan sonra hemen kullanın. Karıştırıldıktan sonra 24 saate kadar 
buzdolabında saklanabilir. Eski veya artık gerekmeyen ilaçları atın. İlaçlarınızın uygun şekilde atılması 
hakkında eczacınızla konuşun.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

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

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
ürünleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir.
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takviyeler. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. 
Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.
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