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Deferasirox
pronunțat ca (de fer' a sir ox)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Deferasirox poate provoca leziuni grave sau care pun viața în pericol la rinichi. Riscul de a dezvolta leziuni renale este 

mai mare dacă aveți multe afecțiuni medicale sau dacă sunteți foarte bolnav din cauza unei boli de sânge. Spuneți 

medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală de rinichi. Medicul dumneavoastră vă poate spune 

să nu luați deferasirox. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, adresați-vă imediat medicului 

dumneavoastră: scăderea urinării, umflarea gleznelor, picioarelor sau picioarelor, oboseală excesivă, dificultăți de 

respirație și confuzie. Pentru copiii care iau acest medicament, există un risc crescut de a dezvolta probleme la rinichi 

dacă vă îmbolnăviți în timp ce luați deferasirox și dezvoltați diaree, vărsături, febră sau opriți să beți lichide în mod 

normal. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre aceste simptome.

Deferasirox poate provoca, de asemenea, leziuni hepatice grave sau care pun viața în pericol. Riscul de a dezvolta leziuni 

hepatice este mai mare dacă aveți mai mult de 55 de ani sau dacă aveți alte afecțiuni medicale grave. Spuneți medicului 

dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică. Dacă dezvoltați oricare dintre următoarele simptome, 

adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: îngălbenirea pielii sau a ochilor, simptome asemănătoare gripei, lipsă de 

energie, pierderea poftei de mâncare, durere în partea dreaptă sus a stomacului sau vânătăi sau sângerări neobișnuite.

Deferasirox poate provoca, de asemenea, sângerări grave sau care pun viața în pericol în stomac sau intestine. Riscul 

de a dezvolta sângerări severe la nivelul stomacului sau intestinelor poate fi mai mare dacă sunteți în vârstă sau dacă 

sunteți foarte bolnav de o afecțiune a sângelui. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată un 

nivel scăzut de trombocite (un tip de celule sanguine necesare pentru a controla sângerarea) sau dacă luați oricare 

dintre următoarele medicamente: anticoagulante (diluanți ai sângelui), cum ar fi warfarina (Coumadin). , Jantoven); 

aspirina sau alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofen (Advil, Motrin, altele) și 

naproxen (Aleve, Naprosyn, altele); anumite medicamente pentru întărirea oaselor, inclusiv alendronat (Binosto, 

Fosamax), etidronat, ibandronat (Boniva), pamidronat, risedronat (Actonel, Atelvia) și acid zoledronic (Reclast, 

Zometa); sau steroizi precum dexametazonă, metilprednisolon (A-methapred, Depo-medrol, Medrol, Solu-medrol) 

sau prednison (Rayos). Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: 

dureri de stomac arsătoare, vărsături de culoare roșu aprins sau care arată ca zațul de cafea, sânge roșu aprins în 

scaune sau scaune negre sau gudronate.
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Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda teste de 

laborator înainte și în timpul tratamentului pentru a se asigura că este sigur să luați deferasirox și pentru a vedea dacă 

dezvoltați aceste reacții adverse grave.

de ce este prescris acest medicament?

Deferasirox este utilizat pentru a trata adulții și copiii cu vârsta de 2 ani și peste care au prea mult fier în organism deoarece 

au primit multe transfuzii de sânge. De asemenea, este utilizat pentru a trata adulții și copiii cu vârsta de 10 ani și peste care 

au prea mult fier în organism din cauza unei tulburări genetice ale sângelui numită talasemie non-dependentă de transfuzie 

(NTDT). Deferasirox face parte dintr-o clasă de medicamente numite chelatori ai fierului. Funcționează prin atașarea de fier 

în organism, astfel încât să poată fi excretat (înlăturat din organism) în fecale.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Deferasirox se prezintă sub formă de tablete, granule și un comprimat pentru suspensie (un comprimat care se dizolvă în lichid) 

pentru a fi administrat pe cale orală. Trebuie luată pe stomacul gol o dată pe zi, cu cel puțin 30 de minute înainte de a mânca. 

Tabletele și granulele pot fi luate și cu o masă ușoară, cum ar fi o brioșă englezească din grâu integral, cu jeleu și lapte degresat, 

sau un mic sandviș cu curcan. pâine integrală de grâu. Luați deferasirox aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. 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. Luați deferasirox exact așa cum este indicat. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de 

medicul dumneavoastră.

Diferite produse deferasirox sunt absorbite de organism în moduri diferite și nu pot fi înlocuite unele cu altele. 
Dacă trebuie să treceți de la un produs deferasirox la altul, este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit 
să vă ajusteze doza. De fiecare dată când primiți medicamentul, verificați pentru a fi sigur că ați primit 
produsul deferasirox care vi s-a prescris. Întrebați-vă farmacistul dacă nu sunteți sigur că ați primit 
medicamentul potrivit.

Înghițiți comprimatele de deferasirox (Jadenu) cu apă sau alt lichid. Dacă aveți probleme la înghițirea 

comprimatului, îl puteți zdrobi și amesteca cu un aliment moale, cum ar fi iaurt sau sos de mere, imediat înainte 

de a lua. Cu toate acestea, nu zdrobiți tableta de 90 mg (Jadenu) folosind un dispozitiv profesional de zdrobire 

care are margini zimțate.

Pentru a lua granule de deferasirox (Jadenu), stropiți granulele pe un aliment moale, cum ar fi iaurt sau sos de mere, 

imediat înainte de a lua.

Pentru a lua deferasirox comprimate pentru suspensie (Exjade), urmați acești pași:

1. Dizolvați întotdeauna comprimatele pentru suspensie în lichid înainte de a le lua. Nu mestecați și nu înghițiți 
comprimatele pentru suspensie întregi.

2. Dacă luați mai puțin de 1000 mg deferasirox, umpleți până la jumătate o cană (aproximativ 3,5 oz/100 ml) cu apă, suc de 
mere sau suc de portocale. Dacă luați mai mult de 1000 mg deferasirox, umpleți o cană (aproximativ 7 oz/200 ml) cu 
apă, suc de mere sau suc de portocale. Dacă nu sunteți sigur cât de mult deferasirox trebuie să luați, adresați-vă 
medicului dumneavoastră sau farmacistului.
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3. Puneți în cană numărul de comprimate pe care medicul dumneavoastră v-a spus să le luați.

4. Amestecați lichidul timp de 3 minute pentru a dizolva complet comprimatele. Amestecul poate deveni gros pe măsură ce îl 

amestecați.

5. Bea lichidul imediat.

6. Adăugați o cantitate mică de lichid în cana goală și amestecați. Rotiți ceașca pentru a dizolva orice medicament care 
se află încă în pahar sau pe agitator.

7. Bea restul de lichid.

Medicul dumneavoastră vă poate ajusta doza de deferasirox nu mai mult de o dată la 3 până la 6 luni, în funcție de rezultatele 

analizelor dumneavoastră de laborator.

Deferasirox elimină fierul suplimentar din organism, încet, în timp. Continuați să luați deferasirox chiar dacă vă simțiți 

bine. Nu încetați să luați deferasirox fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

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 deferasirox,

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

ingredientele din comprimate, granule sau tablete de deferasirox pentru suspensie. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 

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. Asigurați-vă că menționați medicamentele enumerate în 
secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT și oricare dintre următoarele: alosetron (Lotronex), 
aprepitant (Cinvanti, Emend), budesonid (Entocort, Pulmicort, Uceris, în Symbicort), buspirone, 
colestiramină (Prevalite), colesevelam (Welchol), colestipol (Colestid), conivaptan (Vaprisol), 
ciclosporină (Gengraf, Neoral, Sandimmune), darifenacin (Enablex), darunavir (Prezista, în 
Prezcobix), dasatinib (Sprycel), dihidroergotamina (DHE 45, Migranal), dronedarona (Multaq), 
duloxetină (Cymbalta), eletriptan (Relpax), eplerenonă (Inspra), ergotamină (Ergomar, în 
Cafergot, Migergot), everolimus (Afinitor, Zortress), felodipină, fentanil (Actiq, Duragesic, 
tizanidină (Zanaflex), triazolam (Halcion), tolvaptan (Samsca) și vardenafil (Levitra, Staxyn). Este 
posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă 
monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

dacă luați antiacide care conțin aluminiu, cum ar fi Amphojel, Alternagel, Gaviscon, Maalox sau 
Mylanta, luați-le cu 2 ore înainte sau după deferasirox.
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spuneți medicului dumneavoastră ce produse fără prescripție medicală luați, în special melatonină sau 
suplimente cu cofeină.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sindrom mielodisplazic (o problemă severă a măduvei osoase, care are un risc 
mare de a se dezvolta în cancer) sau cancer. Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu luați deferasirox.

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

timp ce luați deferasirox, adresați-vă medicului dumneavoastră.

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?

Luați doza omisă mai târziu în cursul zilei, la cel puțin 2 ore după ultima masă și cu 30 de minute înainte de a mânca. 

Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză sau dacă nu veți putea să luați deferasirox pe 

stomacul gol, săriți peste doza omisă și continuați programul de dozare obișnuit. Nu luați o doză dublă pentru a 

compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

dureri de stomac

greaţă

vărsături

diaree

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele 
menționate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră:

pierderea auzului

probleme de vedere

erupții cutanate, urticarie, descuamare sau vezicule ale pielii, febră, ganglioni limfatici umflați

dificultăți de respirație sau de înghițire; umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor sau ochilor; răguşeală

vânătăi sau sângerări neobișnuite

Deferasirox 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 programului online de 

raportare a evenimentelor adverse MedWatch 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).
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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.

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.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

îngălbenirea pielii sau a ochilor

durere în partea dreaptă sus a stomacului

vânătăi sau sângerări neobișnuite

lipsa de energie

pierderea poftei de mâncare

simptome asemănătoare gripei

diaree

greaţă

vărsături

scăderea urinării

umflarea picioarelor sau a gleznelor

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră. Va trebui să faceți examene auditive și oculare înainte de a începe tratamentul cu 

deferasirox și o dată pe an în timp ce luați acest medicament.
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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

Exjade®

Jadenu®
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