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Deferipronă
pronunțat ca (de fer' i prone)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Deferiprona poate determina o scădere a numărului de celule albe din sânge produse de măduva osoasă. Celulele albe 

ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor, așa că dacă aveți un număr scăzut de globule albe, există un risc mai mare 

de a dezvolta o infecție gravă sau care pune viața în pericol. Spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele 

pe care le luați, deoarece luarea anumitor alte medicamente împreună cu deferipronă poate crește riscul ca numărul de 

celule albe din sânge să scadă. Dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome de infecție, încetați să luați 

deferipronă și sunați imediat medicul dumneavoastră sau solicitați asistență medicală de urgență: febră, dureri în gât, răni 

la nivelul gurii, simptome asemănătoare gripei, frisoane sau tremurături severe.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de 

laborator, inclusiv teste pentru a vă verifica numărul de celule albe din sânge înainte de tratament și cel puțin o dată pe 

săptămână în timpul tratamentului.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu deferipronă și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție 

informațiile și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți 

vizita site-ul web al Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscul (riscurile) de a lua deferipronă.

de ce este prescris acest medicament?

Deferiprona este utilizată pentru a elimina excesul de fier din organism la adulții și copiii cu vârsta de 3 ani și peste 
care suferă de talasemie (o afecțiune moștenită care provoacă un număr scăzut de globule roșii). Este, de asemenea, 
utilizat pentru a elimina excesul de fier la adulți și copiii cu vârsta de 3 ani și peste, cu siclemie (o boală a sângelui 
moștenită) sau alte tipuri de anemie (un număr mai mic decât normal de globule roșii).
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Deferiprona 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).

cum trebuie utilizat acest medicament?

Deferiprona vine sub formă de tablete și ca soluție orală (lichid) pentru administrare pe cale orală. Se ia de obicei de două 

sau de trei ori pe zi. Deferiprona poate fi luată cu sau fără alimente, dar administrarea cu mesele poate ajuta la prevenirea 

greață și vărsături care pot fi cauzate de medicament. Luați deferipronă 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 deferipronă exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai 

des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Dacă doza dumneavoastră include jumătate dintr-un comprimat, împărțiți cu grijă un comprimat pe marcajul punctajului.

Utilizați paharul dozator furnizat împreună cu soluția pentru a vă măsura doza. Adăugați doza în paharul 
dozator furnizat și beți-o. Apoi, adăugați 2 până la 3 lingurițe (10 până la 15 ml) de apă în cana de măsurare, 
răsuciți-o ușor pentru a amesteca apa cu orice medicament rămas în ceașcă și beți amestecul. Spălați manual 
paharul cu apă după utilizare.

Medicul dumneavoastră vă poate ajusta doza de deferipronă la fiecare 2 până la 3 luni, în funcție de rezultatele testelor de 

laborator.

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 deferipronă,

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

ingredientele din comprimatele sau soluția orală de deferipronă. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente 

pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine și 
suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: diclofenac (Cambia, 
Cataflam), diuretice (pastile de apă) sau probenecid (Probalan). 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, multivitamine sau suplimente de fier sau zinc, luați-le cu 4 ore înainte sau cu 4 ore 
după ce luați deferipronă.

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special ciulinul de lapte.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată un interval QT prelungit (o problemă rară a inimii care poate 

provoca bătăi neregulate ale inimii, leșin sau moarte subită), bătăi lente ale inimii, insuficiență cardiacă sau alte probleme cardiace, 

un nivel scăzut de potasiu sau magneziu în sângele dumneavoastră sau boli ale rinichilor sau ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau dacă intenționați să aveți un 
copil. Dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră nu trebuie să rămâneți gravidă în timp ce primiți deferipronă. Dacă 
sunteți o femeie care poate rămâne gravidă, trebuie să faceți un test de sarcină înainte de a începe tratamentul și să 
utilizați un control al nașterii eficient în timpul tratamentului și timp de 6 luni după doza finală. Daca esti barbat,
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dumneavoastră și partenerul dumneavoastră ar trebui să utilizați contraceptive în timpul tratamentului și timp de 3 luni 
după doza finală. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați deferipronă, sunați imediat medicului dumneavoastră. 
Deferiprona poate dăuna fătului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu alăptați în timpul 
tratamentului și timp de 2 săptămâni după doza finală.

evitați băuturile alcoolice în timp ce luați deferipronă. Alcoolul poate agrava efectele secundare ale 
deferipronei.

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 imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 
peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

greaţă

vărsături

arsuri la stomac

dureri de stomac

diaree

apetit crescut sau scazut

creștere în greutate

durere la nivelul brațelor, picioarelor, spatelui sau articulațiilor

durere de cap

decolorarea roșie sau maro a urinei

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în 
secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament 
medical de urgență:

pete sau erupții cutanate violet roșiatice, în special pe jumătatea inferioară a corpului; articulații umflate și dureroase; 
dureri de stomac sau sângerări de urină

urticarie

umflarea în jurul ochilor

bătăi rapide sau bătătoare ale inimii
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ameţeală

amețeli

leșin

convulsii

Deferiprona 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 online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse 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).

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 lumină, exces de căldură și umiditate (nu în baie). După prima deschidere a 
flaconului cu soluție orală, aruncați-l și orice soluție orală neutilizată după 35 de zile.

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:

viziune dubla

mișcări necontrolabile ale ochilor

mișcări neobișnuite, încetinite sau incontrolabile ale oricărei părți a corpului

ce alte informatii ar trebui sa stiu?
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Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda teste de laborator pentru a verifica răspunsul 

organismului dumneavoastră la deferipronă.

Urina dvs. poate deveni roșie sau maro; acest efect este comun și nu dăunător.

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 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

Ferriprox
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