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Injecție cu interferon beta-1b
pronunțat ca (în "ter feer' on bay' ta wun bee)

de ce este prescris acest medicament?

Injecția cu interferon beta-1b este utilizată pentru a reduce episoadele de simptome la pacienții cu scleroză multiplă 

recidivantă-remisiva (curs de boală în care simptomele se accentuează din când în când) (SM, o boală în care nervii 

nu funcționează corect și pacienții pot experimentați slăbiciune, amorțeală, pierderea coordonării musculare și 

probleme cu vederea, vorbirea și controlul vezicii urinare). Interferonul beta-1b face parte dintr-o clasă de 

medicamente numite imunomodulatori. Nu se știe exact cum funcționează interferonul beta-1b pentru a trata SM.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția cu interferon beta-1b vine sub formă de pulbere care trebuie amestecată cu lichid și injectată subcutanat (chiar 

sub piele). De obicei, se injectează o dată la două zile. Injectați interferon beta-1b injecție aproximativ la aceeași oră a 

zilei de fiecare dată când îl injectați. 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. Utilizați injecția cu interferon beta-1b 

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

dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va începe probabil cu o doză mică de interferon beta-1b injectabil și vă va 

crește treptat doza.

Veți primi prima doză de interferon beta-1b în cabinetul medicului dumneavoastră. După aceea, puteți să vă injectați interferon 

beta-1b sau să solicitați unui prieten sau rudă să efectueze injecțiile. Înainte de a utiliza singur interferon beta-1b pentru prima 

dată, citiți instrucțiunile scrise care vin cu acesta. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă arate 

dumneavoastră sau persoanei care vă va injecta medicamentul cum să îl injectați.

Nu reutilizați și nu împărțiți niciodată seringi, ace sau flacoane cu medicamente. Aruncați acele și seringile uzate într-un recipient 

rezistent la perforare și aruncați flacoanele uzate cu medicamente la coșul de gunoi. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu 

farmacistul despre cum să eliminați recipientul rezistent la perforare.

Trebuie să amestecați doar un flacon de interferon beta-1b o dată. Cel mai bine este să amestecați medicamentul chiar înainte de 

a planifica să-l injectați. Cu toate acestea, puteți amesteca medicamentul în avans, îl puteți păstra la frigider și îl puteți utiliza în 

decurs de 3 ore.

Puteți injecta interferon beta-1b oriunde pe abdomen, pe fese, pe partea din spate a brațelor sau pe coapse, cu 
excepția zonei din apropierea buricului (buric) și a taliei. Dacă sunteți foarte slab, injectați doar
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în coapsă sau pe suprafața exterioară a brațului. Consultați diagrama din informațiile pentru pacient ale 

producătorului pentru locurile exacte în care puteți injecta. Alegeți un loc diferit de fiecare dată când vă 

injectați medicamentul. Nu injectați medicamentul în pielea iritată, învinețită, înroșită, infectată sau cicatrice.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa de informații pentru pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci 

când începeți tratamentul cu interferon beta-1b și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile și 

adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări.

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 primi interferon beta-1b injectabil,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la injecția cu interferon beta-1b, la alte medicamente cu 
interferon beta (Avonex, Plegridy, Rebif), la orice alte medicamente, albumină umană, manitol sau la oricare dintre celelalte 
ingrediente din injecția cu interferon beta-1b. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o listă a 
ingredientelor.

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. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit 

să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă beți sau ați băut vreodată cantități mari de alcool, dacă aveți sau ați avut vreodată 
anemie (scăderea globulelor roșii) sau scăderea globulelor albe, probleme de sânge, cum ar fi vânătăi ușoare sau sângerări, 
convulsii, boli mintale, cum ar fi depresie, mai ales dacă v-ați gândit vreodată să vă sinucideți sau ați încercat să faceți acest 
lucru, insuficiență cardiacă sau boli de inimă sau de ficat.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 
timp ce vi se injectează interferon beta-1b, adresați-vă medicului dumneavoastră.

întrebați-vă medicul despre utilizarea în siguranță a băuturilor alcoolice în timp ce vi se injectează interferon 
beta-1b. Alcoolul poate agrava efectele secundare ale interferonului beta-1b.

trebuie să știți că este posibil să aveți simptome asemănătoare gripei, cum ar fi dureri de cap, febră, frisoane, transpirații, dureri 

musculare și oboseală după injectare. Medicul dumneavoastră vă poate spune să luați un medicament fără prescripție medicală 

pentru durere și febră pentru a vă ajuta cu aceste simptome. Discutați cu medicul dumneavoastră dacă aceste simptome sunt 

dificil de gestionat sau devin severe.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă omiteți o doză de interferon beta-1b injectabil, injectați următoarea doză imediat ce vă amintiți sau puteți să o 

administrați. Următoarea dumneavoastră injecție trebuie apoi făcută la aproximativ 48 de ore (2 zile) după acea 

doză. Nu utilizați interferon beta-1b injectabil două zile la rând. Nu injectați o doză dublă pentru a compensa doza 

omisă. Sunați-vă medicul dacă omiteți o doză și aveți întrebări despre ce să faceți.
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ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu interferon beta-1b poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

durere de cap

sângerare vaginală sau spotting între perioadele menstruale

mușchii strânși

slăbiciune

modificări ale apetitului sau abilităților sexuale (la bărbați)

schimbarea coordonării

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau oricare dintre 
simptomele enumerate în secțiunea PRECAUȚII SPECIALE, sunați imediat medicul dumneavoastră 
sau primiți tratament medical de urgență:

vânătăi, durere, roșeață, umflare sau sensibilitate la locul injectării

înnegrirea pielii sau drenaj la locul injectării

îngălbenirea pielii sau a ochilor

urină închisă la culoare

oboseală extremă

scaun palid

greaţă

vărsături

pierderea poftei de mâncare

vânătăi sau sângerări neobișnuite

confuzie

iritabilitate

nervozitate

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

te gândești să te rănești sau să te sinucizi sau să plănuiești sau să încerci să faci asta

anxietate

depresie nouă sau agravată

comportament agresiv sau violent

văzând lucruri sau auzind voci care nu există

acţionând fără să se gândească

convulsii
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dificultăți de respirație

bătăi rapide sau anormale ale inimii

durere sau constrângere în piept

piele palida

frecventa urinara crescuta, in special noaptea

eczemă

urticarie

mâncărime

umflarea ochilor, feței, gurii, limbii, gâtului, mâinilor, brațelor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

dificultăți de respirație sau de înghițire

scaune roșii sau sângeroase sau diaree

dureri de stomac

vorbire lentă sau dificilă

pete violete sau puncte punctiforme (erupții cutanate) pe piele

scăderea urinării sau sânge în urină

Injecția cu interferon beta-1b poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme 

neobișnuite în timp ce primiți acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse 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 flacoanele cu 

pulbere de interferon beta-1b la temperatura camerei și departe de căldură și umiditate în exces (nu în baie). Dacă 

este necesar, flacoanele care conțin soluție preparată de interferon beta-1b pot fi păstrate la frigider timp de până 

la 3 ore după amestecare. Nu înghețați interferonul beta-1b.

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să nu lăsați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi dispozitivele 

săptămânale pentru pastile și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii și
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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.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu interferon beta-1b.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (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.
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