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İnterferon Beta-1a Deri Altı Enjeksiyon
olarak telaffuz edilir (in ter feer' on)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

İnterferon beta-1a deri altı enjeksiyonu, çeşitli multipl skleroz formları (MS; sinirlerin düzgün çalışmadığı 
ve insanların güçsüzlük, uyuşma, kas koordinasyonu kaybı ve görme, konuşma, ve mesane kontrolü):

klinik olarak izole sendrom (CIS; en az 24 saat süren sinir semptom epizodları),

tekrarlayan ve düzelen formlar (semptomların zaman zaman alevlendiği hastalık seyri) veya

ikincil ilerleyici formlar (nükslerin daha sık meydana geldiği hastalık seyri).

İnterferon beta-1a, immünomodülatörler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Enflamasyonu azaltarak 
ve multipl skleroz semptomlarına neden olabilecek sinir hasarını önleyerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

İnterferon beta-1a deri altı enjeksiyonu, önceden doldurulmuş bir şırıngada veya deri altına (deri altına) enjekte 
etmek için önceden doldurulmuş bir otomatik enjeksiyon cihazında bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle haftada 
üç kez enjekte edilir. Bu ilacı her hafta aynı 3 gün, örneğin her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri enjekte 
etmelisiniz. Enjeksiyonlar en az 48 saat aralıklarla yapılmalıdır, bu nedenle ilacınızı enjeksiyon günlerinizin her 
birinde günün aynı saatinde enjekte etmek en iyisidir. Bu ilacı enjekte etmek için en iyi zaman öğleden sonra veya 
akşamdır. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan 
veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. İnterferon beta-1a'yı aynen belirtildiği şekilde kullanın. Daha fazla veya daha 
az kullanmayın veya doktorunuzun önerdiğinden daha sık kullanmayın.

Doktorunuz size düşük dozda interferon beta-1a ile başlayabilir ve dozunuzu 2 haftada birden fazla olmamak 

üzere kademeli olarak artırabilir.

İnterferon beta-1a, MS semptomlarını kontrol eder ancak tedavi etmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile interferon beta-1a kullanmaya 

devam edin. Doktorunuzla konuşmadan interferon beta-1a kullanmayı bırakmayınız.

İlk doz interferon beta-1a subkutan olarak doktorunuzun muayenehanesinde alacaksınız. Bundan sonra, interferon 
beta-1a'yı deri altına kendiniz enjekte edebilir veya enjeksiyonları bir arkadaşınıza veya akrabanıza yaptırabilirsiniz. 
Doktorunuzdan veya eczacınızdan size veya ilacı enjekte edecek kişiye nasıl enjekte edileceğini göstermesini isteyin. 
İnterferon beta-1a subkutan ilk kez kullanmadan önce, sizin veya tedavi edilecek kişi
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enjeksiyonları yaparken, aynı zamanda hasta için üreticinin bilgilerini de okumalıdır. Yönergeleri 
dikkatlice izleyin.

İlacınızı her enjekte ettiğinizde yeni bir önceden doldurulmuş şırınga veya önceden doldurulmuş otomatik enjeksiyon 

cihazı kullanın. Şırıngaları veya otomatik enjeksiyon cihazlarını yeniden kullanmayın veya paylaşmayın. Enjeksiyondan 

sonra şırıngada veya cihazda hala solüsyon kalmış olsa bile tekrar enjekte etmeyin. Kullanılmış şırıngaları veya otomatik 

enjeksiyon cihazlarını, çocukların erişemeyeceği, delinmeye karşı dayanıklı bir kapta atın. Delinmeye dayanıklı kabın nasıl 

atılacağı konusunda doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Kullanmadan önce daima kullanıma hazır enjektörünüzdeki veya otomatik enjeksiyon cihazınızdaki ilaca bakın. 
Berrak ila hafif sarı bir çözelti olmalıdır. Çözelti bulanıksa, rengi değişmişse veya partikül içeriyorsa veya şırınga veya 
otomatik enjeksiyon cihazı üzerinde belirtilen son kullanma tarihi geçmişse, o şırıngayı veya cihazı kullanmayın.

İnterferon beta-1a'yı subkutan olarak vücudunuzun neresine enjekte etmeniz gerektiği konusunda doktorunuzla veya 
eczacınızla konuşun. Vücudunuzun, uyluk, üst kollarınızın dış yüzeyi, mide veya kalçalarınız gibi deri ve kas arasında 
bir yağ tabakası bulunan bölgelerine interferon beta-1a enjekte edebilirsiniz. Çok zayıfsanız, enjeksiyon için yalnızca 
uyluğunuza veya kolunuzun dış yüzeyine enjekte edin. İlacınızı her enjekte ettiğinizde farklı bir nokta seçin. Her 
enjeksiyonun tarihini ve yerini kaydedin. Aynı noktayı iki kez üst üste kullanmayın. Göbek deliğinizin (göbek 
deliğinizin) veya belinizin yakınına veya derinin ağrılı, kırmızı, çürük, yaralı, enfekte veya herhangi bir şekilde anormal 
olduğu bir bölgeye enjeksiyon yapmayın.

Doktorunuz veya eczacınız, interferon beta-1a deri altı enjeksiyonu 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 ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

İnterferon beta-1a'yı kullanmadan önce,

interferon beta-1a'ya, diğer interferon ilaçlarına (Avonex, Betaseron, Extavia, Plegridy), diğer ilaçlara 
veya insan albüminine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için 
eczacınıza danışın veya İlaç Kılavuzuna bakın.

doktorunuza ve eczacınıza aldığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin 
takviyelerini ve bitkisel ürünleri söyleyin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan 
etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

çok miktarda alkol içtiyseniz veya içtiyseniz doktorunuza söyleyin; Bir otoimmün hastalığınız varsa 
(vücudun kendi hücrelerine saldırdığı bir hastalık; bu tür bir hastalığınız olup olmadığından emin 
değilseniz doktorunuza danışın); anemi (düşük kırmızı kan hücreleri) veya düşük beyaz kan hücreleri; 
kolay morarma veya kanama gibi kan sorunları; depresyon gibi akıl hastalığınız varsa, özellikle
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kendini öldürmeyi hiç düşündün ya da yapmaya çalıştın; nöbetler; kalp yetmezliği; veya kalp, böbrek, karaciğer veya tiroid 
hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
İnterferon beta-1a deri altı kullanırken hamile kalırsanız hemen doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize interferon beta-1a subkutan 
kullandığınızı söyleyin.

subkutan interferon beta-1a kullanırken doktorunuza alkollü içeceklerin güvenli kullanımı hakkında 
danışınız. Alkol, interferon beta-1a'nın yan etkilerini daha da kötüleştirebilir.

Enjeksiyondan sonra baş ağrısı, ateş, titreme, terleme, kas ağrıları, sırt ağrısı ve yorgunluk gibi grip 
benzeri semptomlarınız olabileceğini bilmelisiniz. Doktorunuz size bu semptomlara yardımcı olması 
için reçetesiz bir ağrı ve ateş ilacı almanızı söyleyebilir. Bu semptomlar genellikle zamanla iyileşir veya 
kaybolur. Bu semptomların tedavisi zorsa veya şiddetli hale gelirse doktorunuzla konuşun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda enjekte edin. Ertesi gün bir doz almayı planlıyorsanız, o dozu 
atlayın. 2 gün üst üste interferon beta-1a deri altına enjekte etmeyin. Kaçırılan bir dozu telafi etmek 
için çift doz enjekte etmeyin. Ertesi hafta normal doz programınıza dönmelisiniz. Bir dozu kaçırırsanız 
ve ne yapacağınız konusunda sorularınız varsa doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

İnterferon beta-1a subkutan yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

baş ağrısı

ateş

titreme

kuru gözler

görüş problemleri

kuru ağız

enjeksiyon bölgesinde morarma, ağrı, kızarıklık, şişme veya hassasiyet

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

yeni veya kötüleşen depresyon

Kendinize zarar vermeyi veya öldürmeyi düşünmek veya bunu planlamak veya yapmaya çalışmak

endişe

kurdeşen
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döküntü

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

gözlerin, yüzün, ağzın, dilin, boğazın, ellerin, kolların, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

sersemlik

bayılma

nöbetler

koordinasyon kaybı

Aşırı yorgunluk

enerji eksikliği

mide bulantısı

kusma

iştah kaybı

soluk dışkı

midenin sağ üst kısmında ağrı

cilt veya gözlerin sararması

Koyu idrar

soluk ten

göğüs ağrısı

hızlı nabız

olağandışı morarma veya kanama

boğaz ağrısı, öksürük, ateş, titreme veya diğer enfeksiyon belirtileri

açıklanamayan kilo alımı veya kaybı

her zaman soğuk veya sıcak hissetmek

Enjeksiyon bölgesinde ciltte kararma veya drenaj

kırmızı veya kanlı dışkı veya ishal

karın ağrısı

yavaş veya zor konuşma

ciltte mor lekeler veya nokta nokta (döküntü)

azalmış idrara çıkma veya idrarda kan

İnterferon beta-1a başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı sorunlarınız varsa 
doktorunuzu arayın.
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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. Buzdolabı yoksa ilacı oda sıcaklığında ısı ve ışıktan uzakta 30 güne kadar 
saklayabilirsiniz.

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]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

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?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun interferon beta-1a 

subkutan enjeksiyona verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

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

rand isimleri

rebif®
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