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Инжекция с интерферон бета-1b
произнася се като (in"ter feer' on bay' ta wun bee)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на интерферон бета-1b се използва за намаляване на епизодите на симптомите при пациенти с пристъпно-

ремисионно (протичане на заболяването, при което симптомите се появяват от време на време) на множествена склероза (МС, 

заболяване, при което нервите не функционират правилно и пациентите могат изпитват слабост, изтръпване, загуба на мускулна 

координация и проблеми със зрението, речта и контрола на пикочния мехур). Интерферон бета-1b е в клас лекарства, наречени 

имуномодулатори. Не е известно как точно интерферон бета-1b действа за лечение на МС.

как трябва да се използва това лекарство?

Интерферон бета-1b инжекцията се предлага като прах, който се смесва с течност и се инжектира подкожно (точно под кожата). 

Обикновено се инжектира през ден. Инжектирайте интерферон бета-1b инжекция приблизително по едно и също време на 

деня всеки път, когато го инжектирате. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар 

или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Използвайте интерферон бета-1b инжекция точно както е указано. Не 

инжектирайте повече или по-малко от него и не го инжектирайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар. Вашият 

лекар вероятно ще Ви започне с ниска доза инжекция интерферон бета-1b и постепенно ще увеличи дозата Ви.

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

интерферон бета-1b или да накарате приятел или роднина да извърши инжекциите. Преди да използвате интерферон 

бета-1b за първи път, прочетете писмените инструкции, които идват с него. Помолете Вашия лекар или фармацевт да 

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

Никога не използвайте повторно или споделяйте спринцовки, игли или флакони с лекарства. Изхвърлете използваните игли и 

спринцовки в устойчив на пробиване контейнер и изхвърлете използваните флакони с лекарства в кошчето. Говорете с Вашия 

лекар или фармацевт как да изхвърлите устойчивия на пробиване контейнер.

Трябва да смесвате само един флакон интерферон бета-1b наведнъж. Най-добре е да смесите лекарството точно преди да планирате да го 

инжектирате. Въпреки това, можете да смесите лекарството предварително, да го съхранявате в хладилник и да го използвате в рамките 

на 3 часа.

Можете да инжектирате интерферон бета-1b навсякъде по корема, задните части, задната част на горната част на ръцете 

или бедрата, с изключение на областта близо до пъпа (пъпа) и талията. Ако сте много слаби, инжектирайте само
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в бедрото или външната повърхност на ръката ви. Вижте диаграмата в информацията за пациента на производителя за 

точните места, където можете да инжектирате. Изберете различно място всеки път, когато инжектирате вашето 

лекарство. Не инжектирайте лекарството си в кожа, която е раздразнена, насинена, зачервена, инфектирана или с белези.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за 

лекарства), когато започнете лечение с интерферон бета-1b и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете 

внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси.

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 получите инжекция с интерферон бета-1b,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към инжектиране на интерферон бета-1b, други лекарства за 

интерферон бета (Avonex, Plegridy, Rebif), всякакви други лекарства, човешки албумин, манитол или някоя от останалите 

съставки в инжектирането на интерферон бета-1b. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете ръководството за 

лекарства за списък на съставките.

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. 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 анемия (ниски 

червени кръвни клетки) или ниски бели кръвни клетки, проблеми с кръвта като лесно синини или кървене, гърчове, психични 

заболявания като напр. депресия, особено ако някога сте мислили да се самоубиете или сте опитвали да го направите, сърдечна 

недостатъчност или сърдечно или чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
получавате инжекция с интерферон бета-1b, обадете се на Вашия лекар.

попитайте Вашия лекар за безопасната употреба на алкохолни напитки, докато получавате инжекция с интерферон 
бета-1b. Алкохолът може да влоши страничните ефекти от интерферон бета-1b.

трябва да знаете, че може да имате грипоподобни симптоми като главоболие, треска, втрисане, изпотяване, 
мускулни болки и умора след инжектирането. Вашият лекар може да ви каже да вземете лекарства за болка и 
треска, които се продават без рецепта, за да облекчите тези симптоми. 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?

Ако пропуснете инжекция с интерферон бета-1b, инжектирайте следващата си доза веднага щом си спомните или сте в състояние 

да я приложите. Следващата Ви инжекция трябва да бъде поставена около 48 часа (2 дни) след тази доза. Не използвайте 

интерферон бета-1b инжекция два дни подред. Не инжектирайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Обадете се 

на Вашия лекар, ако пропуснете доза и имате въпроси какво да правите.
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какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на интерферон бета-1b може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

главоболие

вагинално кървене или зацапване между менструациите

стегнати мускули

слабост

промени в сексуалното желание или способности (при мъжете)

промяна в координацията

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или някой от 

симптомите, изброени в раздела СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, незабавно се обадете на Вашия лекар 

или потърсете спешна медицинска помощ:

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

почерняване на кожата или дренаж на мястото на инжектиране

пожълтяване на кожата или очите

тъмна урина

изключителна умора

бледо изпражнение

гадене

повръщане

загуба на апетит

необичайни синини или кървене

объркване

раздразнителност

нервност

затруднено заспиване или оставане на заспиване

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

тревожност

нова или влошаваща се депресия

агресивно или насилствено поведение

виждане на неща или чуване на гласове, които не съществуват

действа без да се замисля

припадъци
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недостиг на въздух

бърз или необичаен пулс

болка в гърдите или стягане

бледа кожа

повишена честота на уриниране, особено през нощта

обрив

копривна треска

сърбеж

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

затруднено дишане или преглъщане

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

Инжектирането на интерферон бета-1b може да причини други странични ефекти. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви 

необичайни проблеми, докато получавате 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 флаконите 

с интерферон бета-1b прах при стайна температура и далеч от прекомерна топлина и влага (не в банята). Ако е 

необходимо, флаконите, съдържащи приготвен разтвор на интерферон бета-1b, могат да се съхраняват в хладилник до 3 

часа след смесване. Не замразявайте интерферон бета-1b.

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 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
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малките деца могат лесно да ги отворят. 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.

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 инжектиране на интерферон бета-1b.

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

Бетасерон®

Extavia®
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