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лантан
произнася се като (lan' tha num)

защо е предписано това лекарство?

Лантана се използва за намаляване на нивата на фосфат в кръвта при хора с бъбречно заболяване. Високите нива на 

фосфат в кръвта могат да причинят проблеми с костите. Лантана е в класове лекарства, наречени фосфатни свързващи 

вещества. Той свързва фосфора, който получавате от храните в диетата си, и предотвратява абсорбирането му в 

кръвния поток.

как трябва да се използва това лекарство?

Lanthanum се предлага като таблетка за дъвчене и като перорален прах за приемане през устата. Обикновено се приема с или 

непосредствено след храна няколко пъти на ден според указанията на Вашия лекар. Следвайте внимателно указанията на 

етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете лантан точно 

както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Сдъвчете таблетките напълно преди поглъщане; не поглъщайте таблетките цели. Ако имате проблеми с 

дъвченето на таблетките, можете да ги смачкате преди дъвчене.

Поръсете пероралния прах върху малко количество ябълково пюре или подобна храна и вземете сместа веднага, заедно 

с храната си. Не съхранявайте приготвената смес за бъдеща употреба след смесване. Не отваряйте пероралния 

контейнер с прах, докато не сте готови да използвате лекарството. Не смесвайте лантанов перорален прах с течност.

Вашият лекар вероятно ще Ви започне с ниска доза лантан и постепенно ще увеличава дозата Ви, не по-често 

от веднъж на всеки 2 до 3 седмици.

други употреби на това лекарство

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 приемете лантан,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към лантан, други лекарства или някоя от съставките на 
таблетките за дъвчене на лантан или пероралния прах. Попитайте вашия фармацевт за списък на
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съставки.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Вашият лекар може 
да Ви каже да приемате лекарствата си в определени часове преди или след приема на лантан, да 
промените дозите на лекарствата си или да Ви наблюдава по-внимателно за странични ефекти. Не 
забравяйте да споменете някое от следните: блокери на калциевите канали като амлодипин (Norvasc), 
дилтиазем (Cardizem, Cartia, Diltzac, други), фелодипин, израдипин, никардипин (Cardene), нифедипин 
(Adalat, Afeditab, Procardia), нимодипин Nymalize), низолдипин (Sular) или верапамил (Calan, Covera, Verelan, 
в Tarka). Ако приемате инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), като беназеприл (Lotensin, 
в Lotrel), каптоприл, еналаприл (Epaned, Vasotec), фозиноприл, лизиноприл (Qbrelis, Prinivil, в Zestoretic), 
моексиприл или периндоприл (Aceon, в Prestalia); ампицилин; тетрациклинов антибиотик като 
демеклоциклин, доксициклин (Doryx, Monodox, Oracea, други), миноциклин (Dynacin, Minocin) или 
тетрациклин (Achromycin V, в Pylera); лекарства за понижаване на холестерола (статини) като аторвастатин 
(Lipitor) или розувастатин (Crestor); лекарство за лечение на малария; или лекарство за щитовидната жлеза 
като левотироксин (Levo-T, Synthroid, Tirosint, други), трябва да го приемате поне 2 часа преди или 2 часа 
след приема на лантан. Приемайте флуорохинолонови антибиотици като ципрофлоксацин (Cipro), 
гемифлоксацин (Factive), левофлоксацин (Levaquin) или моксифлоксацин (Avelox, Moxeza) най-малко 1 час 
преди или 4 часа след приема на лантан. Много други лекарства могат да взаимодействат с лантан,

уведомете Вашия лекар, ако имате паралитичен илеус (състояние, при което смляната храна не се движи през червата) 
или някакво състояние, при което червата са блокирани, включително фекален удар (голямо количество сухи, твърди 
изпражнения, заседнали в ректума). Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате лантан.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали язва, улцерозен колит (състояние, което причинява 
подуване и рани в лигавицата на дебелото черво [дебелото черво] и ректума), перитонит (възпаление на 
лигавицата на стомаха), болест на Crohn (състояние, при което тялото атакува лигавицата на червата, 
причинявайки болка, диария, загуба на тегло и треска), рак на стомаха или дебелото черво, диабет, 
гастропареза (забавено движение на храната от стомаха към тънките черва) или ако имате стомашно-чревни 
проблеми като продължителен запек. Също така уведомете Вашия лекар, ако някога сте имали някаква 
операция на стомаха или червата.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, 
докато приемате лантан, обадете се на Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Вашият лекар може да Ви инструктира да спазвате диета с ниско съдържание на фосфор. Следвайте внимателно тези указания. 

Говорете с Вашия лекар за храни, които съдържат големи количества фосфор.

какво да правя, ако пропусна доза?

Пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Лантанът може да причини странични ефекти. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми е 
тежък или не изчезва:

гадене

повръщане
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болка в корема (областта на стомаха).

диария

запек

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар:

силна коремна болка или спазми

подуване на корема

болка и подуване на корема

невъзможност за отделяне на газове или движение на червата

Лантанът може да причини други странични ефекти. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате 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 при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

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.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

главоболие
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гадене

повръщане

каква друга информация трябва да знам?

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

провери реакцията на тялото ви към лантан.

Преди да направите каквито и да е рентгенови снимки на коремната област, кажете на Вашия лекар и рентгеновите техници, че 

приемате лантан.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно 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 хранителни 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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