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deferipron
(de fer' i eğilimli) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Deferipron, kemik iliğiniz tarafından yapılan beyaz kan hücrelerinin sayısında azalmaya neden olabilir. 
Beyaz kan hücreleri vücudunuzun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olur, bu nedenle düşük sayıda 
beyaz kan hücreniz varsa, ciddi veya yaşamı tehdit eden bir enfeksiyon geliştirme riskiniz daha yüksektir. 
Doktorunuza, aldığınız tüm ilaçlar hakkında bilgi verin, çünkü deferipron ile birlikte bazı diğer ilaçları 
almak beyaz kan hücresi sayınızın düşme riskini artırabilir. Aşağıdaki enfeksiyon semptomlarından 
herhangi birini yaşarsanız, deferipron almayı bırakın ve derhal doktorunuzu arayın veya acil tıbbi yardım 
alın: ateş, boğaz ağrısı, ağız yaraları, grip benzeri semptomlar, titreme veya şiddetli titreme.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, tedavinizden önce ve tedaviniz 

sırasında en az haftada bir kez beyaz kan hücre sayınızı kontrol etmek için testler de dahil olmak üzere bazı 

laboratuvar testleri isteyecektir.

Doktorunuz veya eczacınız, deferipron ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her 
doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice 
okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Gıda ve İlaç Dairesi 
(FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

Deferipron almanın risk(ler)i hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Deferipron, talasemili (düşük sayıda kırmızı kan hücresine neden olan kalıtsal bir durum) yetişkinlerde ve 3 
yaş ve üstü çocuklarda vücuttaki fazla demiri çıkarmak için kullanılır. Ayrıca orak hücre hastalığı (kalıtsal bir 
kan hastalığı) veya diğer anemi türleri (normalden daha düşük kırmızı kan hücresi sayısı) olan yetişkinlerde 
ve 3 yaş ve üzerindeki çocuklarda fazla demiri gidermek için kullanılır.
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Deferiprone, demir şelatörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücuttaki demire bağlanarak vücuttan 
atılması (vücuttan uzaklaştırılması) için çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Deferiprone bir tablet ve ağızdan almak için oral bir solüsyon (sıvı) olarak gelir. Genellikle günde iki veya üç 
kez alınır. Deferipron yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir, ancak yemekle birlikte alınması ilacın neden 
olabileceği bulantı ve kusmayı önlemeye yardımcı olabilir. Deferipronu her gün yaklaşık aynı saatte alın. 
Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya 
eczacınızdan açıklamasını isteyin. Deferipronu aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha 
fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Dozunuz bir tabletin yarısını içeriyorsa, tableti puan işaretine dikkatlice bölün.

Dozunuzu ölçmek için solüsyonla birlikte verilen ölçüm kabını kullanın. Dozunuzu verilen ölçüm kabına 
ekleyin ve için. Ardından, ölçüm kabına 2 ila 3 çay kaşığı (10 ila 15 mL) su ekleyin, bardakta kalan ilaçlarla 
suyu karıştırmak için hafifçe döndürün ve karışımı için. Kullanımdan sonra ölçüm kabını suyla yıkayın.

Doktorunuz laboratuvar test sonuçlarınıza bağlı olarak 2 ila 3 ayda bir deferipron dozunuzu 
ayarlayabilir.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Deferipron almadan önce,

deferipron'a, diğer ilaçlara veya deferipron tabletleri veya oral solüsyondaki bileşenlerden herhangi birine 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya İlaç 
Kılavuzuna bakın.

doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini aldığınızı veya 
almayı planladığınızı söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: diklofenak (Cambia, 
Cataflam), diüretikler (su hapları) veya probenesid (Probalan). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

antasitler, multivitaminler veya demir veya çinko takviyeleri alıyorsanız, bunları deferipron almadan 4 
saat önce veya 4 saat sonra alın.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de devedikeni kullandığınızı söyleyin.

Doktorunuza, uzamış QT aralığınız (düzensiz kalp atışı, bayılma veya ani ölüme neden olabilen nadir bir 
kalp sorunu), yavaş kalp atışı, kalp yetmezliği veya diğer kalp sorunları, düşük potasyum veya 
magnezyum düzeyi olup olmadığını söyleyin. kanınızda veya böbrek veya karaciğer hastalığınızda.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza 
söyleyiniz. Deferipron alırken siz veya eşiniz hamile kalmamalısınız. Hamile kalabilecek bir 
kadınsanız, tedaviye başlamadan önce hamilelik testi yaptırmalı ve tedaviniz sırasında ve son 
dozunuzdan sonraki 6 ay boyunca etkin doğum kontrolü uygulamalısınız. erkek isen,
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siz ve kadın partneriniz tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonraki 3 ay boyunca doğum 
kontrolünü kullanmalısınız. Deferipron alırken hamile kalırsanız derhal doktorunuzu arayın. 
Deferipron fetüse zarar verebilir.

Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan 2 
hafta sonra emzirmemenizi söyleyebilir.

Deferipron alırken alkollü içeceklerden kaçının. Alkol, deferipronun yan etkilerini daha da 
kötüleştirebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız 
dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

göğüste ağrılı yanma hissi

karın ağrısı

ishal

artan veya azalan iştah

kilo almak

kollarda, bacaklarda, sırtta veya eklemlerde ağrı

baş ağrısı

idrarda kırmızı veya kahverengi renk değişikliği

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil 
tıbbi tedavi alın:

özellikle vücudun alt yarısında kırmızımsı mor lekeler veya döküntüler; şişmiş ve ağrılı eklemler; 
mide ağrısı veya kanlı idrar

kurdeşen

göz çevresinde şişlik

hızlı veya vurucu kalp atışı
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baş dönmesi

sersemlik

bayılma

nöbetler

Deferipron 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).

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 
ışıktan, aşırı ısıdan ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Oral solüsyon şişesini ilk açtıktan 
sonra, 35 gün sonra kullanılmamış oral solüsyonu atın.

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 şunları içerebilir:

çift   görme

kontrol edilemeyen göz hareketleri

vücudun herhangi bir bölümünün olağandışı, yavaşlamış veya kontrol edilemeyen hareketleri

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?
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Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun deferipron'a verdiği yanıtı kontrol etmek 

için laboratuvar testleri isteyecektir.

İdrarınız kırmızı veya kahverengi bir renge dönüşebilir; bu etki yaygındır ve zararlı değildir.

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

ferriproks
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