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Инжекция с интерферон алфа-2b
произнася се като (in"ter feer' on al'fa too bee)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инжектирането на интерферон алфа-2b може да причини или влоши следните състояния, които могат да бъдат сериозни или животозастрашаващи: инфекции; психично заболяване, включително депресия, проблеми с 

настроението и поведението или мисли за нараняване или убийство на себе си или на други; исхемични разстройства (състояния, при които има лошо кръвоснабдяване на дадена област от тялото), като ангина (болка в 

гърдите) или сърдечен удар; и автоимунни заболявания (състояния, при които имунната система атакува една или повече части на тялото, които могат да засегнат кръвта, ставите, бъбреците, черния дроб, белите 

дробове, мускулите, кожата или щитовидната жлеза). Кажете на Вашия лекар, ако имате инфекция; или ако имате или някога сте имали автоимунно заболяване, псориазис (кожно заболяване, при което се образуват 

червени, люспести петна по някои части на тялото), системен лупус еритематозус (SLE или лупус); автоимунно заболяване, при което имунната система атакува здрави части на тялото), саркоидоза (състояние, при което се 

образуват малки групи от имунни клетки в различни органи като белите дробове, очите, кожата и сърцето и пречат на функцията на тези органи ), или ревматоиден артрит (РА; състояние, при което тялото атакува 

собствените си стави, причинявайки болка, подуване и загуба на функция); рак; колит (възпаление на червата); диабет; сърдечен удар; високо кръвно налягане; високи нива на триглицериди (мазнини, свързани с 

холестерола); ХИВ (вирус на човешкия имунодефицит) или СПИН (синдром на придобита имунна недостатъчност); неравномерен сърдечен ритъм; психично заболяване, включително депресия, тревожност или мислене 

или опит за самоубийство; или заболяване на сърцето, бъбреците, панкреаса или щитовидната жлеза. саркоидоза (състояние, при което се образуват малки групи от имунни клетки в различни органи като белите дробове, 

очите, кожата и сърцето и пречат на функцията на тези органи) или ревматоиден артрит (РА; състояние, при което тялото атакува своето собствени стави, причиняващи болка, подуване и загуба на функция); рак; колит 

(възпаление на червата); диабет; сърдечен удар; високо кръвно налягане; високи нива на триглицериди (мазнини, свързани с холестерола); ХИВ (вирус на човешкия имунодефицит) или СПИН (синдром на придобита 

имунна недостатъчност); неравномерен сърдечен ритъм; психично заболяване, включително депресия, тревожност или мислене или опит за самоубийство; или заболяване на сърцето, бъбреците, панкреаса или 

щитовидната жлеза. саркоидоза (състояние, при което се образуват малки групи от имунни клетки в различни органи като белите дробове, очите, кожата и сърцето и пречат на функцията на тези органи) или ревматоиден 

артрит (РА; състояние, при което тялото атакува своето собствени стави, причиняващи болка, подуване и загуба на функция); рак; колит (възпаление на червата); диабет; сърдечен удар; високо кръвно налягане; високи 

нива на триглицериди (мазнини, свързани с холестерола); ХИВ (вирус на човешкия имунодефицит) или СПИН (синдром на придобита имунна недостатъчност); неравномерен сърдечен ритъм; психично заболяване, 

включително депресия, тревожност или мислене или опит за самоубийство; или заболяване на сърцето, бъбреците, панкреаса или щитовидната жлеза. състояние, при което тялото атакува собствените си стави, причинявайки болка, подуване и загуба на функция); рак; колит (възпаление на червата); диабет; сърдечен удар; високо кръвно налягане; високи нива на триглицериди (мазнини, свързани с холестерола); ХИВ (вирус на човешкия имунодефицит) или СПИН (синдром на придобита имунна недостатъчност); неравномерен сърдечен ритъм; психично заболяване, включително депресия, тревожност или мислене или опит за самоубийство; или заболяване на сърцето, бъбреците, панкреаса или щитовидната жлеза. състояние, при което тялото атакува собствените си стави, причинявайки болка, подуване и загуба на функция); рак; колит (възпаление на червата); диабет; сърдечен удар; високо кръвно налягане; високи нива на триглицериди (мазнини, свързани с холестерола); ХИВ (вирус на човешкия имунодефицит) или СПИН (синдром на придобита имунна недостатъчност); неравномерен сърдечен ритъм; психично заболяване, включително депресия, тревожност или мислене или опит за самоубийство; или заболяване на сърцето, бъбреците, панкреаса или щитовидната жлеза. психично заболяване, включително депресия, тревожност или мислене или опит за самоубийство; или заболяване на сърцето, бъбреците, панкреаса или щитовидната жлеза. психично заболяване, включително депресия, тревожност или мислене или опит за самоубийство; или заболяване на сърцето, бъбреците, панкреаса или щитовидната жлеза.

Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: кървава диария или изхождане; треска, 

втрисане, кашлица с храчки (слуз), възпалено гърло или други признаци на инфекция; уриниране по-често или с болка, 

болка в гърдите; неравномерен сърдечен ритъм; промени в настроението или поведението ви; депресия; да започнете 

отново да употребявате улични наркотици или алкохол, ако сте ги употребявали в миналото; раздразнителност (лесно се 

разстройва); мисли за самоубийство или самонараняване; агресивно или насилствено поведение; затруднено дишане; 

болка в гърдите; промени в ходенето или говора; намалена сила или слабост от едната страна на тялото ви; замъглено 

зрение или загуба на зрение; силна болка в стомаха; необичайно кървене или синини; тъмно оцветена урина; светло 

оцветени движения на червата; или влошаване на автоимунно заболяване.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени тестове, за да 

провери реакцията на тялото ви към интерферон алфа-2b.
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Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за 

лекарства), когато започнете лечение с интерферон алфа-2b и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете 

внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите 

уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA).

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

или уебсайта на производителя, за да получите ръководството за лекарства.

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на интерферон алфа-2b се използва за лечение на редица състояния.

Използва се инжекция с интерферон алфа-2b

самостоятелно или в комбинация с рибавирин (Copegus, Rebetol, Ribasphere) за лечение на хронична (дългосрочна) инфекция с 

хепатит С (подуване на черния дроб, причинено от вирус) при хора, които показват признаци на чернодробно увреждане,

за лечение на хронична инфекция с хепатит В (подуване на черния дроб, причинено от вирус) при хора, които показват признаци на 

чернодробно увреждане,

за лечение на космати клетъчна левкемия (рак на белите кръвни клетки),

за лечение на генитални брадавици,

за лечение на саркома на Капоши (вид рак, който причинява нарастване на анормална тъкан в различни части на тялото), 
свързан със синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН),

за лечение на злокачествен меланом (рак, който започва в определени кожни клетки) при определени хора, претърпели 
операция за отстраняване на рака,

заедно с друго лекарство за лечение на фоликуларен неходжкинов лимфом (NHL; бавно нарастващ рак на 
кръвта).

Интерферон алфа-2b е в клас лекарства, наречени имуномодулатори. Интерферон алфа-2b действа за лечение на вируса на 

хепатит C (HCV) и вируса на хепатит B (HBV), като намалява количеството вирус в тялото. Интерферон алфа-2b може да не 

излекува хепатит B или хепатит C или да предотврати развитието на усложнения от тези инфекции като цироза (белези) на 

черния дроб, чернодробна недостатъчност или рак на черния дроб. Освен това може да не предотврати разпространението на 

хепатит В или С към други хора. Не е известно точно как действа интерферон алфа-2b за лечение на рак или генитални 

брадавици.

как трябва да се използва това лекарство?

Интерферон алфа-2b се предлага като прах във флакон за смесване с течност и като разтвор за инжектиране или 

подкожно (точно под кожата), интрамускулно (в мускул), интравенозно (във вената) или интралезионално (в лезия ). 

Най-добре е да инжектирате лекарството приблизително по едно и също време на деня в дните на инжектиране, 

обикновено в късния следобед или вечер.

Ако имате:

HCV, инжектирайте лекарството подкожно или интрамускулно три пъти седмично.
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HBV, инжектирайте лекарството подкожно или интрамускулно три пъти седмично обикновено в продължение на 16 седмици.

косматоклетъчна левкемия, инжектирайте лекарството интрамускулно или подкожно 3 пъти седмично в продължение на до 
6 месеца.

злокачествен меланом, инжектирайте лекарството интравенозно в продължение на 5 последователни дни в продължение на 4 седмици, 

след това подкожно три пъти седмично в продължение на 48 седмици.

фоликуларен меланом, инжектирайте лекарството подкожно три пъти седмично за период до 18 месеца.

генитални брадавици, инжектирайте лекарството интралезионно три пъти седмично в редуващи се дни в продължение на 3 

седмици, след което лечението може да продължи до 16 седмици.

Саркома на Капоши, инжектирайте лекарството подкожно или интрамускулно три пъти седмично в продължение на 
16 седмици.

Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която 

не разбирате. Използвайте интерферон алфа-2b инжекция точно както е указано. Не използвайте повече или по-малко от това 

лекарство или го използвайте по-често или за по-дълъг период от време, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Вашият лекар може да намали дозата Ви, ако получите сериозни нежелани реакции от лекарството. Не забравяйте да кажете на 

Вашия лекар как се чувствате по време на лечението и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси относно 

количеството лекарства, които трябва да използвате.

Ще получите първата си доза интерферон алфа-2b в кабинета на Вашия лекар. След това можете сами да инжектирате 

интерферон алфа-2b или да накарате приятел или роднина да ви постави инжекциите. Преди да използвате интерферон 

алфа-2b за първи път, вие или лицето, което ще прави инжекциите, трябва да прочетете информацията на 

производителя за пациента, която идва с него. Помолете Вашия лекар или фармацевт да покаже на Вас или на лицето, 

което ще инжектира лекарството, как да го инжектира. Ако друг човек ще инжектира лекарството вместо вас, уверете се, 

че той или тя знае как да избегне случайни убождания с игла.

Ако инжектирате това лекарство подкожно, инжектирайте интерферон алфа-2b навсякъде в областта на стомаха, 

горната част на ръцете или бедрата, освен близо до талията или около пъпа (пъпа). Не инжектирайте 

лекарството си в кожа, която е раздразнена, насинена, зачервена, инфектирана или с белези.

Ако инжектирате това лекарство интрамускулно, инжектирайте интерферон алфа-2b в горната част на ръцете, бедрата или 

външната част на седалището. Не използвайте едно и също място два пъти подред. Не инжектирайте лекарството си в кожа, 

която е раздразнена, насинена, зачервена, инфектирана или с белези.

Ако инжектирате това лекарство интралезионно, инжектирайте директно в центъра на основата на брадавицата.

Никога не използвайте повторно спринцовки, игли или флакони с интерферон алфа-2b. Изхвърлете използваните игли и 

спринцовки в устойчив на пробиване контейнер и изхвърлете използваните флакони с лекарства в кошчето. Говорете с Вашия 

лекар или фармацевт как да изхвърлите устойчивия на пробиване контейнер.

Преди да използвате интерферон алфа-2b, вижте разтвора във флакона. Лекарството трябва да е бистро и без плаващи 

частици. Проверете флакона, за да се уверите, че няма течове и проверете срока на годност. Не използвайте разтвора, ако 

е с изтекъл срок на годност, мътен, съдържа частици или е в спукан флакон.
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Трябва да смесвате само един флакон интерферон алфа-2b наведнъж. Най-добре е да смесите лекарството точно преди да планирате да го 

инжектирате. Въпреки това, можете да смесите лекарството предварително, да го съхранявате в хладилник и да използвате в рамките на 

24 часа. Уверете се, че сте извадили лекарствата от хладилника и ги оставете да достигнат стайна температура, преди да ги инжектирате.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за 

лекарства), когато започнете лечение с интерферон алфа-2b и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете 

внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси.

други употреби на това лекарство

Интерферон алфа-2b също понякога се използва за лечение на вируса на хепатит D (HDV; подуване на черния дроб, 

причинено от вирус), базално-клетъчен карцином (вид рак на кожата), кожни Т-клетъчни лимфоми (CTCL, вид рак на 

кожата ) и рак на бъбреците. Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция с интерферон алфа-2b,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към инжектиране на интерферон алфа-2b, други лекарства с 

интерферон алфа, включително PEG-интерферон алфа-2b (PEG-Intron) и PEG-интерферон алфа-2a (Pegasys), всякакви други 

лекарства, албумин или някоя от останалите съставки в инжектирането на интерферон алфа-2b. Посъветвайте се с вашия 

фармацевт или проверете ръководството за лекарства за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: телбивудин (Tyzeka), теофилин (Elixophyllin, Theo-24, Theochron) или зидовудин (Retrovir, в Combivir, в Trizivir). 
Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за 
странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате тежко чернодробно заболяване или автоимунен хепатит (състояние, при което клетките на 

имунната система атакуват черния дроб). Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не използвате инжекция с интерферон алфа-2b.

уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако някога сте имали трансплантация на орган (операция за заместване на орган в 

тялото) и приемате лекарства за потискане на имунната Ви система. Също така уведомете Вашия лекар, ако имате или някога 

сте имали някое от състоянията, споменати в раздел ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, или някое от следните: анемия (ниски 

червени кръвни клетки) или ниски бели кръвни клетки, проблеми с кървенето или кръвни съсиреци, включително 

белодробен емболизъм ( PE; кръвен съсирек в белия дроб), белодробно заболяване като пневмония, белодробна артериална 

хипертония (ПАХ; високо кръвно налягане в съдовете, носещи кръв към белите дробове, причиняващо задух, замаяност и 

умора), хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ; група заболявания, които засягат белите дробове и дихателните 

пътища) или проблеми с очите.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
получавате инжекция с интерферон алфа-2b, обадете се на Вашия лекар.

ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че получавате 
интерферон алфа-2b.

трябва да знаете, че може да имате грипоподобни симптоми като главоболие, изпотяване, мускулни болки и умора, 
след като получите инжекцията. Вашият лекар може да Ви каже да приемате ацетаминофен
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(Tylenol), лекарство за болка и треска без рецепта, което помага при тези симптоми. Говорете с Вашия лекар, 
ако тези симптоми са трудни за управление или станат тежки.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Внимавайте да пиете достатъчно течности по време на първите си лечения с интерферон алфа-2b.

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако пропуснете инжекция с интерферон алфа-2b, инжектирайте следващата си доза веднага щом си спомните или сте в 

състояние да я приложите. Не използвайте интерферон алфа-2b инжекция два дни подред. Не инжектирайте двойна доза, за да 

компенсирате пропуснатата доза. Обадете се на Вашия лекар, ако пропуснете доза и имате въпроси какво да правите.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на интерферон алфа-2b може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

синини, кървене, болка, зачервяване, подуване или дразнене на мястото, където сте инжектирали интерферон алфа-2b

мускулна болка

промяна в способността за вкус

косопад

световъртеж

суха уста

проблеми с концентрацията

усещане за студ или горещо

промени в теглото

кожни промени

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или някой или 
тези, изброени в разделите ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, незабавно се 
обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

обрив

копривна треска

пилинг на кожата

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

подуване на очите, лицето, устата, езика или гърлото

промени в зрението
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болка в стомаха, чувствителност или подуване

пожълтяване на кожата или очите

изключителна умора

объркване

диария

загуба на апетит

гадене

повръщане

болка в гърба

загуба на съзнание

изтръпване, парене или изтръпване на ръцете или краката

Инжектирането на интерферон алфа-2b може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви 

необичайни проблеми, докато получавате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте го в 

хладилник, но не го замразявайте. След като се смеси, използвайте веднага. Може да се съхранява в хладилник до 24 часа 

след смесване. Изхвърлете всички лекарства, които са остарели или вече не са необходими. Говорете с Вашия фармацевт 

за правилното изхвърляне на Вашето лекарство.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Важно е да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други диетични
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добавки. Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. 

Също така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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