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Sevelamer
pronunțat ca (se vel' a mer)

de ce este prescris acest medicament?

Sevelamer este utilizat pentru a controla nivelurile ridicate de fosfor din sânge la persoanele cu boală cronică de rinichi care 

fac dializă (tratament medical pentru curățarea sângelui atunci când rinichii nu funcționează corespunzător). Sevelamer 

face parte dintr-o clasă de medicamente numite lianți de fosfat. Leagă fosforul pe care îl obțineți din alimentele din dieta 

dumneavoastră și împiedică absorbția acestuia în fluxul sanguin.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Sevelamer comes as a tablet and as a powder for suspension to take by mouth. It is usually taken three times a 
day with meals. Follow the directions on your prescription label carefully, and ask your doctor or pharmacist to 
explain any part you do not understand. Take sevelamer exactly as directed. Do not take more or less of it or 
take it more often than prescribed by your doctor.

Do not break or crush the tablets.

Your doctor will probably adjust your dose based on your phosphorus blood levels, not more often than once 
every 2 weeks.

Dacă luați pulberea pentru suspensie, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale producătorului care vin cu 
medicamentul. Aceste instrucțiuni descriu cum să vă pregătiți și să măsurați doza. Amestecați pulberea cu 
cantitatea recomandată de apă pentru doza dvs. și amestecați puternic amestecul. Amestecul va fi tulbure 
deoarece pulberea nu se dizolvă. Alternativ, puteți amesteca pudra cu un aliment sau o băutură. Nu puneți 
amestecul la microunde și nu adăugați pulberea în alimente sau lichide încălzite. Luați amestecul imediat după 
preparare (în 30 de minute), ca parte a mesei. Dacă amestecul nu este luat în 30 de minute de la preparare, 
aruncați amestecul.

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 lua sevelamer,
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spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la sevelamer, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele din comprimatele de sevelamer sau pulberea pentru suspensie. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a 

ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente pe bază de rețetă și fără 
prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau 
intenționați să le luați. Medicul dumneavoastră vă poate spune să vă luați medicamentele la anumite 
momente înainte sau după ce luați sevelamer, să schimbați dozele de medicamente sau să vă 
monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Dacă luați ciclosporină (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune), levotiroxină (Levo-T, Synthroid, Tirosint, altele) sau tacrolimus (Astagraf, Prograf, 
Protopic), trebuie să le luați cu cel puțin 1 oră înainte sau 3 ore după. au luat sevelamer. Luați 
ciprofloxacină (Cipro) cu cel puțin 2 ore înainte sau 6 ore după ce ați luat sevelamer. De asemenea, 
luați micofenolat (Cellcept) cu cel puțin 2 ore înainte de a lua sevelamer.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o blocare a stomacului sau a intestinelor. Medicul dumneavoastră vă va spune 
probabil să nu luați sevelamer.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți dificultăți la înghițire sau dacă aveți sau ați avut vreodată probleme cu 
stomacul sau intestinul, inclusiv ulcere (răni la nivelul mucoasei stomacului sau intestinului), o boală inflamatorie a 
intestinului, constipație sau ați avut o intervenție chirurgicală la stomac sau intestine.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce luați sevelamer, adresați-vă medicului dumneavoastră.

trebuie să știți că sevelamerul poate scădea nivelul de vitamine și acid folic din organism. Discutați cu medicul dumneavoastră 
pentru a vedea dacă trebuie să luați o cantitate suplimentară din aceste vitamine în timpul tratamentului cu sevelamer.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Medicul dumneavoastră vă poate instrui să urmați o dietă săracă în fosfor. Urmați aceste instrucțiuni cu atenție. Discutați cu 

medicul dumneavoastră despre alimentele care conțin cantități mari de fosfor.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Omiteți doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a 
compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Sevelamer poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

diaree

vărsături

greaţă

dureri de stomac

gaz

arsuri la stomac

constipație nouă sau agravată
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Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicului dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

scaune negre și gudronoase

sânge roșu în scaune

Sevelamer poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați 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-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

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

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 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]

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.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

determina răspunsul dumneavoastră la sevelamer.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți 

despre reumplerea rețetei.

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.

nume rand
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Renagel®

Renvela®

Ultima revizuire - 15.06.2020

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de 

Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare

pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601248.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

