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Deferasiroks
olarak telaffuz edilir (de fer' a sir ox)

ÖNEMLİ UYARI:

Deferasirox böbreklerde ciddi veya yaşamı tehdit eden hasara neden olabilir. Çok sayıda tıbbi durumunuz 
varsa veya bir kan hastalığı nedeniyle çok hastaysanız, böbrek hasarı geliştirme riskiniz daha yüksektir. 
Böbrek hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin. Doktorunuz size 
deferasiroks almamanızı söyleyebilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız hemen 
doktorunuzu arayın: idrara çıkmada azalma, ayak bileklerinde, bacaklarda veya ayaklarda şişme, aşırı 
yorgunluk, nefes darlığı ve kafa karışıklığı. Bu ilacı alan çocuklar için, deferasiroks alırken hastalanırsanız 
ve ishal, kusma, ateş geliştirirseniz veya normal olarak sıvı içmeyi bırakırsanız, böbrek sorunları geliştirme 
riskiniz artar. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın.

Deferasirox ayrıca karaciğerde ciddi veya yaşamı tehdit eden hasara neden olabilir. 55 yaşından 
büyükseniz veya başka ciddi tıbbi durumlarınız varsa, karaciğer hasarı geliştirme riskiniz daha fazladır. 
Karaciğer hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin. Aşağıdaki belirtilerden 
herhangi birini geliştirirseniz hemen doktorunuzu arayın: ciltte veya gözlerde sararma, grip benzeri 
belirtiler, enerji eksikliği, iştahsızlık, midenin sağ üst kısmında ağrı veya olağandışı morarma veya 
kanama.

Deferasirox ayrıca mide veya bağırsaklarda ciddi veya hayati tehlike oluşturan kanamalara neden olabilir. 
Midede veya bağırsaklarda şiddetli kanama geliştirme riskiniz, yaşlıysanız veya bir kan hastalığınız varsa 
daha yüksek olabilir. Trombosit (kanamayı kontrol etmek için gerekli olan bir kan hücresi türü) seviyeniz 
düşükse veya daha önce yaşadıysanız veya aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza 
söyleyin: varfarin (Coumadin) gibi antikoagülanlar (kan sulandırıcılar) , Jantoven); aspirin veya ibuprofen 
(Advil, Motrin, diğerleri) ve naproksen (Aleve, Naprosyn, diğerleri) gibi diğer nonsteroid antiinflamatuar 
ilaçlar (NSAID'ler); alendronat (Binosto, Fosamax), etidronat, ibandronat (Boniva), pamidronat, risedronat 
(Actonel, Atelvia) ve zoledronik asit (Reclast, Zometa) dahil olmak üzere kemikleri güçlendirmek için bazı 
ilaçlar; veya deksametazon, metilprednizolon (A-metapred, Depo-medrol, Medrol, Solu-medrol) veya 
prednizon (Rayos) gibi steroidler. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzu 
arayın: yanan mide ağrısı, parlak kırmızı veya kahve telvesine benzeyen kusma, dışkıda parlak kırmızı kan 
veya siyah veya katran rengi dışkı.
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Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, deferasiroks almanın sizin için güvenli 

olduğundan emin olmak ve bu ciddi yan etkileri geliştirip geliştirmediğinizi görmek için tedavinizden önce ve tedaviniz 

sırasında laboratuvar testleri isteyecektir.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Deferasirox, çok sayıda kan transfüzyonu aldıkları için vücutlarında çok fazla demir bulunan yetişkinleri ve 2 yaş 
ve üstü çocukları tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca transfüzyona bağlı olmayan talasemi (NTDT) adı verilen 
genetik bir kan bozukluğu nedeniyle vücutlarında çok fazla demir bulunan yetişkinleri ve 10 yaş ve üstü 
çocukları tedavi etmek için de kullanılır. Deferasirox, demir şelatörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Dışkı ile 
atılabilmesi (vücuttan uzaklaştırılabilmesi) için vücuttaki demire bağlanarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Deferasirox, bir tablet, granüller ve ağızdan almak için bir süspansiyon tableti (sıvı içinde çözülecek bir 
tablet) olarak gelir. Günde bir kez, yemeklerden en az 30 dakika önce aç karnına alınmalıdır, Tabletler ve 
granüller, jöle ve yağsız sütlü tam buğday İngiliz çöreği veya üzerinde küçük bir hindili sandviç gibi hafif 
bir yemekle de alınabilir. tam buğday ekmeği. Deferasirox'u her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete 
etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya 
eczacınızdan açıklamasını isteyin. Deferasirox'u aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden 
daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Farklı deferasiroks ürünleri vücut tarafından farklı şekillerde emilir ve birbirlerinin yerine 
kullanılamazlar. Bir deferasiroks ürününden diğerine geçmeniz gerekiyorsa, doktorunuzun 
dozunuzu ayarlaması gerekebilir. İlacınızı her aldığınızda, sizin için reçete edilen deferasiroks 
ürününü aldığınızdan emin olmak için kontrol edin. Doğru ilacı aldığınızdan emin değilseniz 
eczacınıza sorunuz.

Deferasirox tabletleri (Jadenu) su veya başka bir sıvı ile yutunuz. Tableti yutmakta zorluk çekiyorsanız, 
tableti ezebilir ve almadan hemen önce yoğurt veya elma püresi gibi yumuşak bir gıda ile 
karıştırabilirsiniz. Ancak 90 mg tableti (Jadenu) tırtıklı kenarları olan profesyonel bir kırma cihazı 
kullanarak ezmeyin.

Deferasirox granülleri (Jadenu) almak için, granülleri almadan hemen önce yoğurt veya elma püresi gibi yumuşak bir 

gıda üzerine serpin.

Süspansiyon için deferasirox tabletleri (Exjade) almak için şu adımları izleyin:

1. Süspansiyon için tabletleri almadan önce daima sıvı içinde çözün. Bütün olarak süspansiyon için tabletleri 
çiğnemeyiniz veya yutmayınız.

2. 1000 mg'dan daha az deferasiroks alıyorsanız, bir bardağı yarısına kadar (yaklaşık 3.5 oz/100 mL) su, elma 
suyu veya portakal suyu ile doldurun. 1000 mg'dan fazla deferasiroks alıyorsanız, bir bardağı (yaklaşık 7 oz/
200 mL) su, elma suyu veya portakal suyu ile doldurun. Ne kadar deferasiroks alacağınızdan emin 
değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
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3. Doktorunuzun size söylediği tablet sayısını bardağa koyunuz.

4. Tabletleri tamamen çözmek için sıvıyı 3 dakika karıştırın. Karıştırdıkça karışım koyulaşabilir.

5. Sıvıyı hemen için.

6. Boş bardağa az miktarda sıvı ekleyin ve karıştırın. Hala bardakta veya karıştırıcıda bulunan 
ilaçları çözmek için bardağı çevirin.

7. Sıvının geri kalanını için.

Doktorunuz, laboratuvar testlerinizin sonuçlarına bağlı olarak, deferasiroks dozunuzu her 3 ila 6 ayda birden 
fazla olmamak üzere ayarlayabilir.

Deferasirox zamanla vücudunuzdaki fazla demiri yavaşça uzaklaştırır. Kendinizi iyi hissetseniz bile deferasiroks almaya 

devam edin. Doktorunuzla konuşmadan deferasiroks almayı bırakmayınız.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Deferasiroks almadan önce,

deferasiroks'a, diğer ilaçlara veya deferasiroks tabletleri, granülleri veya süspansiyon tabletlerindeki 
bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. İçindekiler listesi için 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen 
ilaçlardan ve aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: alosetron (Lotronex), 
aprepitant (Cinvanti, Emend), budesonid (Entocort, Pulmicort, Uceris, in Symbicort), buspirone, 
kolestiramin (Prevalite), kolesevelam (Welchol), colestipol (Colestid), conivaptan (Vaprisol), 
siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), darifenasin (Enablex), darunavir (Prezista, 
Prezcobix'te), dasatinib (Sprycel), dihidroergotamin (DHE 45, Migranal), dronedaron (Multaq), 
duloxetin (Cymbalta), eletriptan (Relpax), eplerenon (Inspra), ergotamin (Ergomar, in Cafergot, 
Migergot), everolimus (Afinitor, Zortress), felodipin, fentanil (Actiq, Duragesic, tizanidin (Zanaflex), 
triazolam (Halcion), tolvaptan (Samsca) ve vardenafil (Levitra, Staxyn). Doktorunuzun ilaçlarınızın 
dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Amphojel, Alternagel, Gaviscon, Maalox veya Mylanta gibi alüminyum içeren antasitler alıyorsanız, 
bunları deferasirokstan 2 saat önce veya sonra alın.
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Doktorunuza, özellikle melatonin veya kafein takviyeleri gibi reçetesiz aldığınız ürünleri 
söyleyin.

doktorunuza miyelodisplastik sendromunuz (kemik iliğinde kansere dönüşme riski yüksek olan ciddi bir 
sorun) veya kanser olup olmadığını söyleyin. Doktorunuz size deferasiroks almamanızı söyleyebilir.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Deferasiroks 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu günün ilerleyen saatlerinde, son öğününüzden en az 2 saat sonra ve yemekten 30 
dakika önce alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaşıyorsa veya deferasiroks'u aç karnına 
alamayacaksanız, unuttuğunuz dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi 
etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Deferasiroks yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

karın ağrısı

mide bulantısı

kusma

ishal

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
belirtilenlerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın:

işitme kaybı

görüş problemleri

döküntü, kurdeşen, ciltte soyulma veya kabarma, ateş, şişmiş lenf düğümleri

nefes alma veya yutma zorluğu; yüz, boğaz, dil, dudak veya gözlerin şişmesi; ses kısıklığı

olağandışı morarma veya kanama

Deferasirox başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz 
Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).
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Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında 
ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

yerde.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
cilt veya gözlerin sararması

midenin sağ üst kısmında ağrı

olağandışı morarma veya kanama

enerji eksikliği

iştah kaybı

grip benzeri semptomlar

ishal

mide bulantısı

kusma

azalmış idrara çıkma

bacakların veya ayak bileklerinin şişmesi

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın. Deferasiroks tedavisine başlamadan önce ve bu ilacı kullanırken 
yılda bir kez işitme ve göz muayenesi yaptırmanız gerekecektir.
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İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri

exjade®

jadenu®
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