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деферазирокс
произнася се като (de fer' a sir вол)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Деферазирокс може да причини сериозно или животозастрашаващо увреждане на бъбреците. Рискът от увреждане 

на бъбреците е по-голям, ако имате много медицински състояния или сте много болни поради кръвно заболяване. 

Кажете на Вашия лекар, ако имате или някога сте имали бъбречно заболяване. Вашият лекар може да Ви каже да не 

приемате деферазирокс. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: намалено 

уриниране, подуване на глезените, краката или стъпалата, прекомерна умора, задух и объркване. За деца, 

приемащи това лекарство, има повишен риск от развитие на бъбречни проблеми, ако се разболеете, докато 

приемате деферазирокс и развиете диария, повръщане, треска или спрете да пиете течности нормално. Обадете се 

незабавно на Вашия лекар, ако почувствате някой от тези симптоми.

Деферазирокс може също да причини сериозно или животозастрашаващо увреждане на черния дроб. Рискът да развиете 

чернодробно увреждане е по-голям, ако сте на възраст над 55 години или ако имате други сериозни медицински 

състояния. Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали чернодробно заболяване. Ако развиете някой от 

следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: пожълтяване на кожата или очите, грипоподобни симптоми, 

липса на енергия, загуба на апетит, болка в горната дясна част на стомаха или необичайни синини или кървене.

Деферазирокс може също да причини сериозно или животозастрашаващо кървене в стомаха или червата. 

Рискът да развиете тежко кървене в стомаха или червата може да е по-голям, ако сте в напреднала възраст 

или сте много болни от кръвно заболяване. Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали ниско 

ниво на тромбоцити (вид кръвни клетки, които са необходими за контролиране на кървенето) или ако 

приемате някое от следните лекарства: антикоагуланти (разредители на кръвта) като варфарин (Coumadin , 

Янтовен); аспирин или други нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС), като ибупрофен (Advil, 

Motrin, други) и напроксен (Aleve, Naprosyn, други); някои лекарства за укрепване на костите, включително 

алендронат (Binosto, Fosamax), етидронат, ибандронат (Boniva), памидронат, ризедронат (Actonel, Atelvia) и 

золедронова киселина (Reclast, Zometa); или стероиди като дексаметазон, метилпреднизолон (A-methapred, 

Depo-medrol, Medrol, Solu-medrol) или преднизон (Rayos). Ако получите някой от следните симптоми, 

незабавно се обадете на Вашия лекар: пареща болка в стомаха, повръщане, което е ярко червено или 

прилича на утайка от кафе, яркочервена кръв в изпражненията или черни или катранени изпражнения.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606002.html 1/6

TITLE - DEFERASIROX / JADENU OLEPTISS EXJADE
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-deferasirox-exjade-jadenu-oleptiss-asunra-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606002.html


4/122/4, 16:14 ч Деферазирокс: Информация за лекарствата MedlinePlus

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи лабораторни изследвания преди и по 

време на Вашето лечение, за да се увери, че е безопасно за Вас да приемате деферазирокс и да види дали развивате тези 

сериозни нежелани реакции.

защо е предписано това лекарство?

Deferasirox се използва за лечение на възрастни и деца на 2 години и повече, които имат твърде много желязо в тялото си, 

тъй като са получили много кръвопреливания. Използва се също за лечение на възрастни и деца на 10 и повече години, 

които имат твърде много желязо в тялото си поради генетично заболяване на кръвта, наречено не-трансфузионно-

зависима таласемия (NTDT). Деферазирокс е в клас лекарства, наречени хелатори на желязо. Действа, като се прикрепя 

към желязото в тялото, така че да може да бъде отделено (отстранено от тялото) с изпражненията.

как трябва да се използва това лекарство?

Деферазирокс се предлага под формата на таблетка, гранули и таблетка за суспензия (таблетка за разтваряне в течност) за 

приемане през устата. Трябва да се приема на празен стомах веднъж дневно, най-малко 30 минути преди хранене. Таблетките и 

гранулите могат да се приемат и с лека храна като пълнозърнест английски кифличка с желе и обезмаслено мляко или малък 

сандвич с пуешко върху пълнозърнест хляб. Приемайте деферазирокс приблизително по едно и също време всеки ден. 

Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която 

не разбирате. Приемайте деферазирокс точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-

често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Различните продукти на деферазирокс се усвояват от тялото по различни начини и не могат да се заменят един с 

друг. Ако трябва да преминете от един продукт на деферазирокс към друг, може да се наложи Вашият лекар да 

коригира дозата Ви. Всеки път, когато получавате Вашето лекарство, проверете дали сте получили продукта 

deferasirox, който Ви е предписан. Посъветвайте се с вашия фармацевт, ако не сте сигурни, че сте получили 

правилното лекарство.

Поглъщайте таблетките deferasirox (Jadenu) с вода или друга течност. Ако имате проблеми с преглъщането на таблетката, 

можете да смачкате таблетката и да смесите с мека храна като кисело мляко или ябълково пюре непосредствено преди прием. 

Въпреки това, не смачквайте таблетката от 90 mg (Jadenu) с помощта на професионално раздробяващо устройство, което има 

назъбени ръбове.

За да вземете деферазирокс гранули (Jadenu), поръсете гранулите върху мека храна, като кисело мляко или ябълково пюре, 

непосредствено преди прием.

За да приемате деферазирокс таблетки за суспензия (Exjade), следвайте тези стъпки:

1. Винаги разтваряйте таблетките за суспензия в течност, преди да ги приемете. Не дъвчете и не поглъщайте 
таблетките за суспензия цели.

2. Ако приемате по-малко от 1000 mg deferasirox, напълнете чаша наполовина (около 3,5 oz/100 mL) с вода, 
ябълков сок или портокалов сок. Ако приемате повече от 1000 mg deferasirox, напълнете чаша (около 7 oz/
200 mL) с вода, ябълков сок или портокалов сок. Ако не сте сигурни колко деферазирокс трябва да 
приемате, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
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3. Поставете броя таблетки, които Вашият лекар Ви е казал да вземете в чашата.

4. Разбърквайте течността в продължение на 3 минути, за да се разтворят напълно таблетките. Сместа може да стане гъста, докато я 

разбърквате.

5. Изпийте течността веднага.

6. Добавете малко количество течност към празната чаша и разбъркайте. Разклатете чашата, за да разтворите всички лекарства, 

които все още са в чашата или върху бъркалката.

7. Изпийте останалата течност.

Вашият лекар може да коригира Вашата доза деферазирокс не повече от веднъж на всеки 3 до 6 месеца, в зависимост от 

резултатите от лабораторните Ви изследвания.

Деферазирокс премахва излишното желязо от тялото ви бавно с течение на времето. Продължете да приемате деферазирокс, дори 

ако се чувствате добре. Не спирайте приема на деферазирокс, без да говорите с Вашия лекар.

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 деферазирокс,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към деферазирокс, други лекарства или някоя от 
съставките на деферазирокс таблетки, гранули или таблетки за суспензия. Попитайте Вашия лекар или 
фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, 
витамини, хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да 
приемате. Не забравяйте да споменете лекарствата, изброени в раздела ВАЖНО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и някое от следните: алосетрон (Lotronex), апрепитант (Cinvanti, Emend), 
будезонид (Entocort, Pulmicort, Uceris, в Symbicort), буспирон, холестирамин (Prevalite), 
колесевелам (Welchol), колестипол (Colestid), кониваптан (Vaprisol), циклоспорин (Gengraf, 
Neoral, Sandimmune), дарифенацин (Enablex), дарунавир (Prezista, in Prezcobix), дазатиниб 
(Sprycel), дихидроерготамин (DHE 45), (Multaq), дулоксетин (Cymbalta), елетриптан (Relpax), 
еплеренон (Inspra), ерготамин (Ergomar, в Cafergot, Migergot), еверолимус (Afinitor, Zortress), 
фелодипин, фентанил (Actiq, Duragesic, тизанидин (Zanaflex), триазолам (Halcion), толваптан 
(Samsca) и варденафил (Levitra, Staxyn). Може да се наложи Вашият лекар да промени 
дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

ако приемате антиациди, съдържащи алуминий, като Amphojel, Alternagel, Gaviscon, Maalox или Mylanta, 
вземете ги 2 часа преди или след деферазирокс.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606002.html 3/6



14.04.22, 16:14 ч Деферазирокс: Информация за лекарствата MedlinePlus

кажете на Вашия лекар какви продукти без рецепта приемате, особено мелатонин или кофеинови 
добавки.

уведомете Вашия лекар, ако имате миелодиспластичен синдром (сериозен проблем с костния мозък, който 
има висок риск от развитие в рак) или рак. Вашият лекар може да Ви каже да не приемате деферазирокс.

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

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза по-късно през деня, поне 2 часа след последното хранене и 30 минути преди хранене. 

Въпреки това, ако е почти време за следващата доза или ако няма да можете да приемате деферазирокс на празен 

стомах, 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?

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

стомашни болки

гадене

повръщане

диария

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
споменати в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

загуба на слуха

проблеми със зрението

обрив, копривна треска, лющене или образуване на мехури на кожата, треска, подути лимфни възли

затруднено дишане или преглъщане; подуване на лицето, гърлото, езика, устните или очите; дрезгавост

необичайни синини или кървене

Деферазирокс 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).
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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.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

пожълтяване на кожата или очите

болка в горната дясна част на стомаха

необичайни синини или кървене

липса на енергия

загуба на апетит

грипоподобни симптоми

диария

гадене

повръщане

намалено уриниране

подуване на краката или глезените

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар. Ще трябва да си направите преглед на слуха и очите, преди да започнете 

деферазирокс и веднъж годишно, докато приемате това лекарство.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606002.html 5/6

http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14.04.22, 16:14 ч Деферазирокс: Информация за лекарствата MedlinePlus

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

Exjade®

Jadenu®

Последна редакция - 15.09.2019 г

Научете как да цитирате тази страница

Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и социалните услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606002.html 6/6

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

