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Интерферон бета-1а подкожна инжекция
произнася се като (in ter feer' on)

защо е предписано това лекарство?

Интерферон бета-1а подкожна инжекция се използва за лечение на възрастни с различни форми на множествена склероза 

(MS; заболяване, при което нервите не функционират правилно и хората могат да изпитат слабост, изтръпване, загуба на 

мускулна координация и проблеми със зрението, говора, и контрол на пикочния мехур), включително:

клинично изолиран синдром (CIS; епизоди на нервни симптоми, които продължават най-малко 24 часа),

пристъпно-ремитентни форми (протичане на заболяването, при което симптомите се появяват от време на време), или

вторично прогресивни форми (протичане на заболяването, при което рецидивите се появяват по-често).

Интерферон бета-1а е в клас лекарства, наречени имуномодулатори. Действа чрез намаляване на възпалението и 

предотвратяване на увреждане на нервите, което може да причини симптоми на множествена склероза.

как трябва да се използва това лекарство?

Интерферон бета-1а подкожно инжектиране се предлага като разтвор (течност) в предварително напълнена спринцовка или 

предварително напълнено автоматично инжекционно устройство за подкожно инжектиране (под кожата). Обикновено се инжектира три 

пъти седмично. Трябва да инжектирате това лекарство в едни и същи 3 дни всяка седмица, например всеки понеделник, сряда и петък. 

Инжекциите трябва да са на разстояние най-малко 48 часа един от друг, така че е най-добре да инжектирате лекарството си 

приблизително по едно и също време на деня във всеки от дните на инжектиране. Най-доброто време за инжектиране на това лекарство 

е късния следобед или вечерта. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да 

обясни всяка част, която не разбирате. Използвайте интерферон бета-1а точно както е указано. Не използвайте повече или по-малко от 

него или го използвайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Вашият лекар може да Ви започне с ниска доза интерферон бета-1а и постепенно да увеличава дозата Ви, не повече 

от веднъж на всеки 2 седмици.

Интерферон бета-1а контролира симптомите на МС, но не я лекува. Продължете да използвате интерферон бета-1а, дори ако се 

чувствате добре. Не спирайте употребата на интерферон бета-1а, без да говорите с Вашия лекар.

Ще получите първата си доза интерферон бета-1а подкожно в кабинета на Вашия лекар. След това можете сами да 

инжектирате интерферон бета-1а подкожно или да накарате приятел или роднина да извърши инжекциите. Помолете 

Вашия лекар или фармацевт да покаже на Вас или на лицето, което ще инжектира лекарството, как да го инжектира. 

Преди да използвате интерферон бета-1а подкожно за първи път, Вашият или лицето, което ще бъде
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поставянето на инжекциите трябва също да прочетете информацията на производителя за пациента, която идва с него. 

Следвайте внимателно указанията.

Използвайте нова предварително напълнена спринцовка или предварително напълнено автоматично инжекционно устройство всеки път, 

когато инжектирате вашето лекарство. Не използвайте повторно и не споделяйте спринцовки или автоматични инжекционни устройства. Дори 

ако все още има разтвор в спринцовката или устройството след инжектиране, не инжектирайте отново. Изхвърлете използваните спринцовки 

или автоматични инжекционни устройства в устойчив на пробиване контейнер, който е извън обсега на деца. Говорете с Вашия лекар или 

фармацевт как да изхвърлите устойчивия на пробиване контейнер.

Винаги гледайте лекарството в предварително напълнената спринцовка или автоматичното инжекционно устройство, преди да го 

използвате. Трябва да е бистър до леко жълт разтвор. Ако разтворът е мътен, обезцветен или съдържа частици или ако срокът на 

годност, отбелязан върху спринцовката или автоматичното инжекционно устройство, е изтекъл, не използвайте тази спринцовка или 

устройство.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт къде в тялото си трябва да инжектирате подкожно интерферон бета-1а. Можете да 

инжектирате интерферон бета-1а в области на тялото си със слой мазнини между кожата и мускулите, като бедрото, 

външната повърхност на горната част на ръцете, корема или задните части. Ако сте много слаби, инжектирайте само в 

бедрото или външната повърхност на ръката си за инжектиране. Изберете различно място всеки път, когато инжектирате 

вашето лекарство. Запишете датата и мястото на всяка инжекция. Не използвайте едно и също място два пъти подред. Не 

инжектирайте близо до пъпа (пъпа) или талията или в зона, където кожата е възпалена, зачервена, насинена, с белези, 

инфектирана или необичайна по някакъв начин.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за лекарства), когато 

започнете лечение с подкожна инжекция с интерферон бета-1а 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.

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 използвате интерферон бета-1а,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към интерферон бета-1а, други лекарства с интерферон 
(Avonex, Betaseron, Extavia, Plegridy), други лекарства или човешки албумин. 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. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на 
Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако пиете или някога сте пили големи количества алкохол; ако имате или някога сте имали 

автоимунно заболяване (заболяване, при което тялото атакува собствените си клетки; попитайте Вашия лекар, ако не сте 

сигурни дали имате този тип заболяване); анемия (ниски червени кръвни клетки) или ниски бели кръвни клетки; проблеми с 

кръвта като лесно натъртване или кървене; психични заболявания като депресия, особено ако имате
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някога си мислил да се самоубиеш или опитвал да го направи; гърчове; сърдечна недостатъчност; или заболяване на сърцето, бъбреците, черния дроб или 

щитовидната жлеза.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, 
докато използвате интерферон бета-1а подкожно, незабавно се обадете на Вашия лекар.

ако ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че използвате интерферон 
бета-1а подкожно.

попитайте Вашия лекар за безопасната употреба на алкохолни напитки, докато използвате интерферон бета-1а 
подкожно. Алкохолът може да влоши страничните ефекти на интерферон бета-1а.

трябва да знаете, че може да имате грипоподобни симптоми като главоболие, треска, втрисане, изпотяване, мускулни болки, 

болки в гърба и умора след вашата инжекция. Вашият лекар може да ви каже да вземете лекарства за болка и треска, които се 

продават без рецепта, за да облекчите тези симптоми. Тези симптоми обикновено се подобряват или изчезват с течение на 

времето. Говорете с Вашия лекар, ако тези симптоми са трудни за управление или станат тежки.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

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

какво да правя, ако пропусна доза?

Инжектирайте пропуснатата доза веднага щом си спомните. Ако сте планирали доза за следващия ден, пропуснете 

тази доза. Не инжектирайте интерферон бета-1а подкожно 2 дни подред. Не инжектирайте двойна доза, за да 

компенсирате пропуснатата доза. Трябва да се върнете към обичайния си график на дозиране следващата седмица. 

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

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Интерферон бета-1а подкожно може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 
някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

главоболие

треска

тръпки

сухи очи

проблеми със зрението

суха уста

синини, болка, зачервяване, подуване или чувствителност на мястото на инжектиране

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 

обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

нова или влошаваща се депресия

мислите за самонараняване или самоубийство или планирате или опитвате да го направите

тревожност

копривна треска
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обрив

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

подуване на очите, лицето, устата, езика, гърлото, ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

замаяност

припадък

припадъци

загуба на координация

изключителна умора

липса на енергия

гадене

повръщане

загуба на апетит

бледи изпражнения

болка в горната дясна част на стомаха

пожълтяване на кожата или очите

тъмна урина

бледа кожа

болка в гърдите

бързо сърцебиене

необичайни синини или кървене

възпалено гърло, кашлица, треска, втрисане или други признаци на инфекция

необяснимо наддаване или загуба на тегло

усещане за студ или горещо през цялото време

почерняване на кожата или дренаж на мястото на инжектиране

червени или кървави изпражнения или диария

стомашни болки

бавна или трудна реч

лилави петна или точкови точки (обрив) по кожата

намалено уриниране или кръв в урината

Интерферон бета-1а може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

използвате това лекарство.
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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. Ако няма хладилник, можете да съхранявате лекарството при стайна 

температура далеч от топлина и светлина до 30 дни.

Важно е да държите 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 и далече, далеч от 

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

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.

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?

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

да провери реакцията на тялото ви към подкожно инжектиране на интерферон бета-1а.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. 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.

рандови имена

Rebif®
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