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Lantan
pronunțat ca (lan' tha num)

de ce este prescris acest medicament?

Lantanul este utilizat pentru a reduce nivelurile sanguine de fosfat la persoanele cu boli de rinichi. Nivelurile 

ridicate de fosfat în sânge pot cauza probleme osoase. Lantanul se află într-o clasă de medicamente numite lianți 

de fosfat. Leagă fosforul pe care îl obțineți din alimentele din dieta dumneavoastră și împiedică absorbția acestuia 

în fluxul sanguin.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Lantanul vine sub formă de tablete masticabile și sub formă de pulbere orală pentru administrare pe cale orală. De obicei, se ia cu sau 

imediat după mâncare de mai multe ori pe zi, conform recomandărilor medicului dumneavoastră. 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. Luați lantan 

exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Mestecați comprimatele complet înainte de a le înghiți; nu înghițiți comprimatele întregi. Dacă aveți probleme la 

mestecat comprimatele, le puteți zdrobi înainte de a mesteca.

Presărați pudra orală pe o cantitate mică de sos de mere sau un aliment similar și luați amestecul imediat, împreună cu 

masa. Nu depozitați amestecul preparat pentru utilizare ulterioară după amestecare. Nu deschideți recipientul pentru 

pulbere orală până când nu sunteți gata să utilizați medicamentul. Nu amestecați pulberea orală de lantan cu un lichid.

Medicul dumneavoastră vă va începe probabil cu o doză mică de lantan și vă va crește treptat doza, nu mai 
des de o dată la 2 până la 3 săptămâni.

există utilizări pentru acest medicament

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 lua lantan,
spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la lantan, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele din tabletele masticabile de lantan sau pulberea orală. Adresați-vă farmacistului pentru o listă cu
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ingrediente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără 
prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau 
intenționați să le luați. Medicul dumneavoastră vă poate spune să vă luați medicamentele în anumite 
momente înainte sau după ce luați lantan, să schimbați dozele de medicamente sau să vă monitorizeze mai 
atent pentru efectele secundare. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: blocante ale 
canalelor de calciu, cum ar fi amlodipina (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Cartia, Diltzac, altele), felodipină, 
isradipină, nicardipină (Cardene), nifedipină (Adalat, Afeditab, Procardia), nimodipină ( Nymalize), nisoldipină 
(Sular) sau verapamil (Calan, Covera, Verelan, în Tarka). Dacă luați un inhibitor al enzimei de conversie a 
angiotensinei (ECA), cum ar fi benazepril (Lotensin, în Lotrel), captopril, enalapril (Epaned, Vasotec), 
fosinopril, lisinopril (Qbrelis, Prinivil, în Zestoretic), moexipril sau perindopril (Aceon, în Prestalia); ampicilină; 
un antibiotic tetraciclină, cum ar fi demeclociclină, doxiciclină (Doryx, Monodox, Oracea, altele), minociclină 
(Dynacin, Minocin) sau tetraciclină (Achromycin V, în Pylera); un medicament pentru scăderea colesterolului 
(statine), cum ar fi atorvastatin (Lipitor) sau rosuvastatin (Crestor); un medicament pentru tratamentul 
malariei; sau un medicament tiroidian, cum ar fi levotiroxina (Levo-T, Synthroid, Tirosint, altele), trebuie să îl 
luați cu cel puțin 2 ore înainte sau 2 ore după ce ați luat lantan. Luați antibiotice fluorochinolone precum 
ciprofloxacina (Cipro), gemifloxacina (Factive), levofloxacina (Levaquin) sau moxifloxacina (Avelox, Moxeza) 
cu cel puțin 1 oră înainte sau 4 ore după administrarea lantanului. Multe alte medicamente pot interacționa 
cu lantanul,

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți ileus paralitic (afecțiune în care alimentele digerate nu se mișcă prin 
intestine) sau orice afecțiune în care intestinele sunt blocate, inclusiv impactul fecal (o cantitate mare de scaun 
uscat și dur blocat în rect). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați lantan.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată un ulcer, colită ulceroasă (o afecțiune care 
provoacă umflături și răni la nivelul mucoasei colonului [intestinul gros] și rectului), peritonită (inflamația mucoasei 
stomacului), boala Crohn (o afecțiune în care organismul atacă mucoasa intestinelor provocând durere, diaree, 
scădere în greutate și febră), cancer de stomac sau de colon, diabet, gastropareză (încetinirea mișcării alimentelor de 
la stomac la intestinul subțire) sau dacă aveți probleme gastro-intestinale, cum ar fi constipația continuă. De 
asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut vreodată orice fel de intervenție chirurgicală la stomac sau 
intestine.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce luați lantan, sunați la medicul dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Medicul dumneavoastră vă poate instrui să urmați o dietă săracă în fosfor. Urmați aceste instrucțiuni cu atenție. Discutați cu 

medicul dumneavoastră despre alimentele care conțin cantități mari de fosfor.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Omiteți doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa 
doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Lantanul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături
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dureri abdominale (zona stomacului).

diaree

constipație

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

dureri abdominale severe sau crampe

balonare

durere și umflare a abdomenului

incapacitatea de a elimina gaze sau de a avea o mișcare intestinală

Lantanul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 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 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Unneeded medications should be disposed of in special ways to ensure that pets, children, and other people 
cannot consume them. However, you should not flush this medication down the toilet. Instead, the best way to 
dispose of your medication is through a medicine take-back program. Talk to your pharmacist or contact your 
local garbage/recycling department to learn about take-back programs in your community. See the FDA's Safe 
Disposal of Medicines website (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p] ) for more information if you do 
not have access to a take-back program.

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.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

durere de cap
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greaţă

vărsături

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la lantan.

Înainte de a face radiografii ale zonei abdominale, spuneți medicului dumneavoastră și tehnicienilor cu raze X 
că luați lantan.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

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 vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. 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

Fosrenol®
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