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Deferasirox
uttalas som (de fer' en sir oxe)

VIKTIG VARNING:

Deferasirox kan orsaka allvarliga eller livshotande skador på njurarna. Risken att du får njurskador är 
större om du har många medicinska tillstånd, eller är mycket sjuk på grund av en blodsjukdom. Tala 
om för din läkare om du har eller någonsin har haft njursjukdom. Din läkare kan säga till dig att inte 
ta deferasirox. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: minskad 
urinering, svullnad i vrister, ben eller fötter, överdriven trötthet, andnöd och förvirring. För barn som 
tar denna medicin finns det en ökad risk att du kommer att utveckla njurproblem om du blir sjuk när 
du tar deferasirox och utvecklar diarré, kräkningar, feber eller slutar dricka vätska normalt. Ring din 
läkare omedelbart om du upplever något av dessa symtom.

Deferasirox kan också orsaka allvarliga eller livshotande skador på levern. Risken att du utvecklar 
leverskada är större om du är äldre än 55 år, eller om du har andra allvarliga medicinska tillstånd. Tala 
om för din läkare om du har eller har haft leversjukdom. Om du utvecklar något av följande symtom, 
kontakta din läkare omedelbart: gulfärgning av hud eller ögon, influensaliknande symtom, brist på 
energi, aptitlöshet, smärta i den övre högra delen av magen eller ovanliga blåmärken eller blödningar.

Deferasirox kan också orsaka allvarliga eller livshotande blödningar i magen eller tarmarna. Risken att du 
får svåra blödningar i magen eller tarmarna kan vara större om du är äldre eller mycket sjuk av ett 
blodtillstånd. Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft en låg nivå av blodplättar (en typ 
av blodkroppar som behövs för att kontrollera blödning), eller om du tar någon av följande mediciner: 
antikoagulantia (blodförtunnare) såsom warfarin (Coumadin) , Jantoven); aspirin eller andra icke-steroida 
antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen (Advil, Motrin, andra) och naproxen (Aleve, 
Naprosyn, andra); vissa läkemedel för att stärka benen, inklusive alendronat (Binosto, Fosamax), 
etidronat, ibandronat (Boniva), pamidronat, risedronat (Actonel, Atelvia) och zoledronsyra (Reclast, 
Zometa); eller steroider såsom dexametason, metylprednisolon (A-methapred, Depo-medrol, Medrol, 
Solu-medrol) eller prednison (Rayos). Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare 
omedelbart: brännande magsmärtor, kräkningar som är klarröda eller ser ut som kaffesump, klarrött 
blod i avföringen eller svart eller tjäraktig avföring.
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Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa laboratorietester före och 

under din behandling för att vara säker på att det är säkert för dig att ta deferasirox och för att se om du 

utvecklar dessa allvarliga biverkningar.

hur är denna medicin utskriven?

Deferasirox används för att behandla vuxna och barn från 2 år och äldre som har för mycket järn i kroppen 
eftersom de fått många blodtransfusioner. Det används också för att behandla vuxna och barn från 10 år och 
äldre som har för mycket järn i kroppen på grund av en genetisk blodsjukdom som kallas icke-
transfusionsberoende talassemi (NTDT). Deferasirox är i en klass av läkemedel som kallas järnkelatorer. Det 
fungerar genom att det fäster på järn i kroppen så att det kan utsöndras (avlägsnas från kroppen) i avföring.

hur ska detta läkemedel användas?

Deferasirox kommer som en tablett, granulat och en tablett för suspension (en tablett att lösas upp i vätska) 
att ta genom munnen. Det ska tas på fastande mage en gång om dagen, minst 30 minuter innan man äter. 
Tabletterna och granulatet kan också tas med en lätt måltid som en engelsk muffins av fullkornsvete med gelé 
och lättmjölk, eller en liten kalkonsmörgås på fullkornsbröd. Ta deferasirox vid ungefär samma tidpunkt varje 
dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon 
del du inte förstår. Ta deferasirox exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare 
än vad din läkare har ordinerat.

Olika deferasirox-produkter absorberas av kroppen på olika sätt och kan inte ersättas med 
varandra. Om du behöver byta från en deferasirox-produkt till en annan, kan din läkare behöva 
justera din dos. Varje gång du får din medicin, kontrollera för att vara säker på att du har fått 
deferasirox-produkten som ordinerats åt dig. Fråga din apotekspersonal om du inte är säker på att 
du fått rätt medicin.

Svälj deferasirox tabletter (Jadenu) med vatten eller annan vätska. Om du har problem med att svälja 
tabletten kan du krossa tabletten och blanda med mjuk mat som yoghurt eller äppelmos omedelbart innan 
du tar den. Men krossa inte 90 mg tabletten (Jadenu) med en professionell krossanordning som har taggiga 
kanter.

För att ta deferasirox granulat (Jadenu), strö granulerna på en mjuk mat såsom yoghurt eller äppelmos 
omedelbart innan du tar.

För att ta deferasirox tabletter för suspension (Exjade), följ dessa steg:

1. Lös alltid tabletterna för suspension i vätska innan du tar dem. Tugga eller svälja inte 
tabletterna för suspension hela.

2. Om du tar mindre än 1000 mg deferasirox, fyll en kopp till hälften (cirka 3,5 oz/100 ml) med vatten, 
äppeljuice eller apelsinjuice. Om du tar mer än 1000 mg deferasirox, fyll en kopp (cirka 7 oz/200 ml) 
med vatten, äppeljuice eller apelsinjuice. Om du inte är säker på hur mycket deferasirox du ska ta, 
fråga din läkare eller apotekspersonal.
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3. Placera antalet tabletter som din läkare har sagt att du ska ta i koppen.

4. Rör om vätskan i 3 minuter för att helt lösa upp tabletterna. Blandningen kan bli tjock när du rör om 
den.

5. Drick vätskan omedelbart.

6. Tillsätt en liten mängd vätska i den tomma koppen och rör om. Svep koppen för att lösa upp eventuell medicin som 
fortfarande finns i glaset eller på omröraren.

7. Drick resten av vätskan.

Din läkare kan justera din dos av deferasirox inte mer än en gång var tredje till var sjätte månad, beroende på 

resultaten av dina laboratorietester.

Deferasirox tar bort extra järn från din kropp långsamt med tiden. Fortsätt att ta deferasirox även om 
du mår bra. Sluta inte ta deferasirox utan att prata med din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar deferasirox,

Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot deferasirox, andra läkemedel eller något av 
ingredienserna i deferasirox tabletter, granulat eller tabletter för suspension. Fråga din läkare eller apotekspersonal 
om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna 
medicinerna som anges i avsnittet VIKTIG VARNING och något av följande: alosetron (Lotronex), 
aprepitant (Cinvanti, Emend), budesonid (Entocort, Pulmicort, Uceris, i Symbicort), buspiron, 
kolestyramin (Prevalite), colesevelam (Welchol), colestipol (Colestid), conivaptan (Vaprisol), 
cyklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), darifenacin (Enablex), darunavir (Prezista, i 
Prezcobix), dasatinib (Sprycel), dihydroergotamin (DHE 45, Migranal), dronedarone (Multaq), 
duloxetin (Cymbalta), eletriptan (Relpax), eplerenon (Inspra), ergotamin (Ergomar, i Cafergot, 
Migergot), everolimus (Afinitor, Zortress), felodipin, fentanyl (Actiq, Duragesic, tizanidin 
(Zanaflex), triazolam (Halcion), tolvaptan (Samsca) och vardenafil (Levitra, Staxyn). Din läkare kan 
behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

om du tar antacida innehållande aluminium såsom Amphojel, Alternagel, Gaviscon, Maalox eller 
Mylanta, ta dem 2 timmar före eller efter deferasirox.
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berätta för din läkare vilka receptfria produkter du tar, särskilt melatonin eller 
koffeintillskott.

tala om för din läkare om du har myelodysplastiskt syndrom (ett allvarligt problem med benmärgen som 
har en hög risk att utvecklas till cancer) eller cancer. Din läkare kan säga till dig att inte ta deferasirox.

tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar deferasirox, kontakta din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen senare på dagen, minst 2 timmar efter din sista måltid och 30 minuter innan du äter. Men om 

det nästan är dags för nästa dos eller om du inte kommer att kunna ta deferasirox på fastande mage, hoppa över 

den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en 

missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Deferasirox kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

magont

illamående

kräkningar

diarre

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de 
som nämns i avsnittet VIKTIG VARNING, kontakta din läkare omedelbart:

hörselnedsättning

synproblem

hudutslag, nässelfeber, hudflossning eller blåsor, feber, svullna lymfkörtlar

svårigheter att andas eller svälja; svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar eller ögon; heshet

ovanliga blåmärken eller blödningar

Deferasirox kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar 
denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).
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hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. 
Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för 
mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

gulfärgning av huden eller ögonen

smärta i övre högra delen av magen

ovanliga blåmärken eller blödningar

brist på energi

aptitlöshet

influensaliknande symtom

diarre

illamående

kräkningar

minskad urinering

svullnad av ben eller vrister

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare. Du måste genomgå hörsel- och ögonundersökningar innan du börjar med 
deferasirox och en gång om året när du tar denna medicin.
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Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta 
med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Exjade®

Jadenu®
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