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Севеламер
произнася се като (se vel' a mer)

защо е предписано това лекарство?

Sevelamer се използва за контролиране на високи нива на фосфор в кръвта при хора с хронично бъбречно заболяване, 

които са на диализа (медицинско лечение за почистване на кръвта, когато бъбреците не работят правилно). Sevelamer е в 

клас лекарства, наречени фосфатни свързващи вещества. Той свързва фосфора, който получавате от храните в диетата си, 

и предотвратява абсорбирането му в кръвния поток.

как трябва да се използва това лекарство?

Севеламер се предлага като таблетка и като прах за суспензия за приемане през устата. Обикновено се приема три пъти на ден по 

време на хранене. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни 

всяка част, която не разбирате. Приемайте севеламер точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го 

приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Не чупете и не смачквайте таблетките.

Вашият лекар вероятно ще коригира дозата Ви въз основа на нивата на фосфор в кръвта Ви, не по-често от 

веднъж на 2 седмици.

Ако приемате праха за суспензия, прочетете внимателно инструкциите на производителя за употреба, които се 

доставят с лекарството. Тези инструкции описват как да подготвите и измерите дозата си. Смесете праха с 

препоръчаното количество вода за вашата доза и разбъркайте енергично. Сместа ще бъде мътна, тъй като прахът 

не се разтваря. Като алтернатива можете да смесите праха с храна или напитка. Не поставяйте сместа в 

микровълнова печка и не добавяйте праха към затоплена храна или течности. Приемайте сместа веднага след 

приготвянето (в рамките на 30 минути), като част от вашето хранене. Ако сместа не бъде взета в рамките на 30 

минути след приготвянето й, изхвърлете сместа.

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 приемете севеламер,

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601248.html 1/4

TITLE - SEVELAMER CARBONATE / RENVELA 
MEDICATION PATIENT INFORMATION 
IN BULGARIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-sevelamer-carbonate-renvela-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601248.html


15.04.22, 12:22 ч Севеламер: Информация за лекарствата MedlinePlus

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към севеламер, други лекарства или някоя от 
съставките на севеламер таблетки или прах за суспензия. Попитайте вашия фармацевт 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 или планирате да приемате. 
Вашият лекар може да Ви каже да приемате лекарствата си в определени часове преди или след 
приема на севеламер, да промените дозите на лекарствата си или да Ви наблюдава внимателно за 
странични ефекти. Ако приемате циклоспорин (Gengraf, Neoral, Sandimmune), левотироксин (Levo-T, 
Synthroid, Tirosint, други) или такролимус (Astagraf, Prograf, Protopic), трябва да ги приемате поне 1 
час преди или 3 часа след са приемали севеламер. Приемайте ципрофлоксацин (Cipro) най-малко 2 
часа преди или 6 часа след приема на севеламер. Също така, приемайте микофенолат (Cellcept) най-
малко 2 часа преди да приемете севеламер.

уведомете Вашия лекар, ако имате запушване на стомаха или червата. Вашият лекар вероятно ще Ви каже 
да не приемате севеламер.

уведомете Вашия лекар, ако имате затруднения при преглъщане или имате или някога сте имали стомашни или 
чревни проблеми, включително язви (язви в лигавицата на стомаха или червата), възпалително заболяване на 
червата, запек или сте имали операция на стомаха или червата.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, 
докато приемате севеламер, обадете се на Вашия лекар.

трябва да знаете, че севеламер може да намали нивата на витамини и фолиева киселина в организма. Говорете с Вашия 

лекар, за да видите дали трябва да приемате допълнително количество от тези витамини по време на лечението със 

севеламер.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Вашият лекар може да Ви инструктира да спазвате диета с ниско съдържание на фосфор. Следвайте внимателно тези указания. 

Говорете с Вашия лекар за храни, които съдържат големи количества фосфор.

какво да правя, ако пропусна доза?

Пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Севеламер може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми 
е тежък или не изчезне:

диария

повръщане

гадене

стомашни болки

газ

киселини в стомаха

нов или влошаващ се запек
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Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно 
се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

черни и катранени изпражнения

червена кръв в изпражненията

Севеламер може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате 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 го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите 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, далече и 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.

каква друга информация трябва да знам?

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

определи Вашия отговор към севеламер.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. 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
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