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Deferasirox
binibigkas bilang (de fer' a sir ox)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Deferasirox ay maaaring magdulot ng malubhang o nakamamatay na pinsala sa mga bato. Ang panganib na magkaroon ka ng 

pinsala sa bato ay mas malaki kung marami kang kondisyong medikal, o napakasakit dahil sa isang sakit sa dugo. Sabihin sa iyong 

doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa bato. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng 

deferasirox. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: nabawasan ang 

pag-ihi, pamamaga sa mga bukung-bukong, binti, o paa, labis na pagkapagod, igsi sa paghinga, at pagkalito. Para sa mga batang 

umiinom ng gamot na ito, may mas mataas na panganib na magkakaroon ka ng mga problema sa bato kung magkasakit ka habang 

umiinom ng deferasirox at magkakaroon ng pagtatae, pagsusuka, lagnat, o paghinto ng pag-inom ng likido nang normal. Tawagan 

kaagad ang iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito.

Ang Deferasirox ay maaari ding maging sanhi ng malubhang o nakamamatay na pinsala sa atay. Ang panganib na magkaroon ka 

ng pinsala sa atay ay mas malaki kung ikaw ay mas matanda sa 55 taong gulang, o kung mayroon kang iba pang malubhang 

kondisyong medikal. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa atay. Kung magkakaroon ka ng 

alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: paninilaw ng balat o mata, mga sintomas tulad ng 

trangkaso, kawalan ng enerhiya, pagkawala ng gana, pananakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan, o hindi pangkaraniwang pasa 

o pagdurugo.

Ang Deferasirox ay maaari ding maging sanhi ng malubha o nagbabanta sa buhay na pagdurugo sa tiyan o bituka. Ang 

panganib na magkakaroon ka ng matinding pagdurugo sa tiyan o bituka ay maaaring mas malaki kung ikaw ay matanda 

na, o may matinding sakit mula sa isang kondisyon ng dugo. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng 

mababang antas ng mga platelet (isang uri ng selula ng dugo na kailangan para makontrol ang pagdurugo), o kung 

umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot: anticoagulants (mga pampanipis ng dugo) tulad ng warfarin 

(Coumadin , Jantoven); aspirin o iba pang nonsteroidal anti-inflammatory medication (NSAIDs) tulad ng ibuprofen (Advil, 

Motrin, iba pa) at naproxen (Aleve, Naprosyn, iba pa); ilang mga gamot upang palakasin ang mga buto kabilang ang 

alendronate (Binosto, Fosamax), etidronate, ibandronate (Boniva), pamidronate, risedronate (Actonel, Atelvia), at zoledronic 

acid (Reclast, Zometa); o mga steroid gaya ng dexamethasone, methylprednisolone (A-methapred, Depo-medrol, Medrol, 

Solu-medrol), o prednisone (Rayos). Kung maranasan mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad 

ang iyong doktor: nasusunog na pananakit ng tiyan, suka na matingkad na pula o mukhang butil ng kape, matingkad na 

pulang dugo sa dumi, o itim o dumi na dumi.
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Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng mga pagsusuri sa laboratoryo 

bago at sa panahon ng iyong paggamot upang matiyak na ligtas para sa iyo na uminom ng deferasirox at upang makita kung ikaw ay 

nagkakaroon ng mga malalang epektong ito.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Deferasirox ay ginagamit upang gamutin ang mga nasa hustong gulang at bata na 2 taong gulang at mas matanda na may labis na bakal sa 

kanilang katawan dahil nakatanggap sila ng maraming pagsasalin ng dugo. Ginagamit din ito upang gamutin ang mga nasa hustong gulang at bata 

na 10 taong gulang at mas matanda na may labis na bakal sa kanilang katawan dahil sa isang genetic na sakit sa dugo na tinatawag na non-

transfusion-dependent thalassemia (NTDT). Ang Deferasirox ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na iron chelators. Gumagana ito sa 

pamamagitan ng pagdikit sa bakal sa katawan upang ito ay mailabas (maalis sa katawan) sa mga dumi.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Deferasirox bilang isang tablet, butil, at tablet para sa pagsususpinde (isang tablet na matutunaw sa likido) upang inumin 

sa pamamagitan ng bibig. Dapat itong inumin nang walang laman ang tiyan isang beses sa isang araw, hindi bababa sa 30 minuto bago 

kumain, Ang mga tablet at butil ay maaari ding inumin kasama ng magaan na pagkain tulad ng whole wheat English muffin na may jelly at 

skim milk, o isang maliit na turkey sandwich sa tinapay ng buong trigo. Uminom ng deferasirox sa halos parehong oras araw-araw. Sundin 

nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi 

na hindi mo naiintindihan. Uminom ng deferasirox nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o 

uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Ang iba't ibang mga produkto ng deferasirox ay hinihigop ng katawan sa iba't ibang paraan at hindi maaaring palitan para sa isa't isa. 

Kung kailangan mong lumipat mula sa isang produkto ng deferasirox patungo sa isa pa, maaaring kailanganin ng iyong doktor na ayusin 

ang iyong dosis. Sa bawat oras na matanggap mo ang iyong gamot, suriin upang matiyak na natanggap mo ang produktong deferasirox 

na inireseta para sa iyo. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung hindi ka sigurado na natanggap mo ang tamang gamot.

Lunukin ang mga tabletang deferasirox (Jadenu) na may tubig o iba pang likido. Kung nahihirapan kang lunukin ang tableta, 

maaari mong durugin ang tableta at ihalo kaagad sa malambot na pagkain tulad ng yogurt o sarsa ng mansanas bago inumin. 

Gayunpaman, huwag durugin ang 90 mg tablet (Jadenu) gamit ang isang propesyonal na aparato sa pagdurog na may tulis-

tulis na mga gilid.

Upang kumuha ng deferasirox granules (Jadenu), iwisik kaagad ang mga butil sa malambot na pagkain tulad ng yogurt o 

applesauce bago kunin.

Upang uminom ng mga deferasirox tablet para sa pagsususpinde (Exjade), sundin ang mga hakbang na ito:

1. Palaging i-dissolve ang mga tablet para sa pagsususpinde sa likido bago mo inumin ang mga ito. Huwag nguyain o lunukin ang 

mga tablet para sa buong pagsususpinde.

2. Kung umiinom ka ng mas mababa sa 1000 mg ng deferasirox, punan ang isang tasa sa kalahati (mga 3.5 oz/100 mL) ng tubig, 

katas ng mansanas, o katas ng orange. Kung umiinom ka ng higit sa 1000 mg ng deferasirox, punan ang isang tasa (mga 7 oz/

200 mL) ng tubig, apple juice, o orange juice. Kung hindi ka sigurado kung gaano karaming deferasirox ang dapat mong 

inumin, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.
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3. Ilagay ang bilang ng mga tableta na sinabi sa iyo ng iyong doktor na inumin sa tasa.

4. Haluin ang likido sa loob ng 3 minuto upang ganap na matunaw ang mga tablet. Maaaring maging makapal ang timpla habang hinahalo 

mo ito.

5. Uminom kaagad ng likido.

6. Magdagdag ng isang maliit na halaga ng likido sa walang laman na tasa at pukawin. I-swish ang tasa upang matunaw ang 
anumang gamot na nasa baso o nasa stirrer.

7. Inumin ang natitirang likido.

Maaaring isaayos ng iyong doktor ang iyong dosis ng deferasirox nang hindi hihigit sa isang beses bawat 3 hanggang 6 na buwan, depende sa mga resulta ng 

iyong mga pagsusuri sa laboratoryo.

Ang Deferasirox ay nag-aalis ng sobrang bakal sa iyong katawan nang dahan-dahan sa paglipas ng panahon. Ipagpatuloy ang pag-inom ng deferasirox kahit maayos 

na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng deferasirox nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng deferasirox,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa deferasirox, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa deferasirox tablet, granules, o tablet para sa pagsususpinde. Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa isang 

listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, 
bitamina, nutritional supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong 
inumin. Siguraduhing banggitin ang mga gamot na nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA 
at alinman sa mga sumusunod: alosetron (Lotronex), aprepitant (Cinvanti, Emend), budesonide 
(Entocort, Pulmicort, Uceris, sa Symbicort), buspirone, cholestyramine (Prevalite), colesevelam 
(Welchol), colestipol (Colestid), conivaptan (Vaprisol), cyclosporine (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune), darifenacin (Enablex), darunavir (Prezista, sa Prezcobix), dasatinib (Sprycel), 
dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), dronedarone (Multaq), duloxetine (Cymbalta), eletriptan 
(Relpax), eplerenone (Inspra), ergotamine (Ergomar, sa Cafergot, Migergot), everolimus (Afinitor, 
Zortress), felodipine, fentanyl (Actiq, Duragesic, tizanidine (Zanaflex), triazolam (Halcion), 
tolvaptan (Samsca), at vardenafil (Levitra, Staxyn). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na 
baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side 
effect.

kung umiinom ka ng mga antacid na naglalaman ng aluminyo tulad ng Amphojel, Alternagel, Gaviscon, Maalox, o Mylanta, 
dalhin ang mga ito 2 oras bago o pagkatapos ng deferasirox.
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sabihin sa iyong doktor kung ano ang mga nabibiling produkto na iyong iniinom, lalo na ang melatonin, o mga suplementong 
caffeine.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang myelodysplastic syndrome (isang matinding problema sa bone marrow na may mataas 

na panganib na magkaroon ng kanser), o kanser. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng deferasirox.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
umiinom ng deferasirox, tawagan ang iyong doktor.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis mamaya sa araw, hindi bababa sa 2 oras pagkatapos ng iyong huling pagkain at 30 minuto bago kumain. 

Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis o kung hindi ka makakainom ng deferasirox nang walang laman ang 

tiyan, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para 

makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Deferasirox. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

sakit sa tyan

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na 
ito o sa mga nabanggit sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

pagkawala ng pandinig

mga problema sa paningin

pantal, pantal, pagbabalat o paltos ng balat, lagnat, namamagang mga lymph node

kahirapan sa paghinga o paglunok; pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, o mata; pamamalat

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

Ang Deferasirox ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang 

umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 1088).
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Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga 

lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan 

ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa 

kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.

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

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, 

at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na 

paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong 

parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga 

programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng 

seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

paninilaw ng balat o mata

sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

kakulangan ng enerhiya

walang gana kumain

mga sintomas tulad ng trangkaso

pagtatae

pagduduwal

pagsusuka

nabawasan ang pag-ihi

pamamaga ng mga binti o bukung-bukong

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor. Kakailanganin mong magkaroon ng mga pagsusulit sa pandinig at mata bago simulan 

ang deferasirox at isang beses sa isang taon habang umiinom ng gamot na ito.
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Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa 

muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-thecounter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Exjade®

Jadenu®

Huling Binago - 09/15/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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