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DESCRIERE
Desferal, mesilat de deferoxamină USP, este un agent de chelare a fierului, disponibil în flacoane pentru 
administrare intramusculară, subcutanată și intravenoasă. Desferal este furnizat sub formă de flacoane 
care conțin 500 mg și 2 g de deferoxamină mesilat USP în formă sterilă, liofilizată. Mesilatul de 
deferoxamină esteN-[5-[3-[(5-aminopentil)hidroxicarbamoil]propionamido]pentil]-3-[[5-(N
monometansulfonat (sare) de acid -hidroxiacetamido)pentil]carbamoil]propionohidroxamic, iar formula sa 
structurală este

Mesilatul de deferoxamină USP este o pulbere albă până la aproape albă. Este liber solubil în 
apă și ușor solubil în metanol. Greutatea sa moleculară este de 656,79.

FARMACOLOGIE CLINICĂ
Desferal chelatează fierul formând un complex stabil care împiedică fierul să intre în reacții 
chimice ulterioare. Chelează cu ușurință fierul din feritină și hemosiderin, dar nu ușor din 
transferină; nu se combina cu fierul din citocromi si hemoglobina. Desferal nu provoacă 
nicio creștere demonstrabilă a excreției de electroliți sau urme de metale. Teoretic, 100 de 
părți în greutate de Desferal sunt capabile să lege aproximativ 8,5 părți în greutate de fier 
feric.

Desferal este metabolizat în principal de enzimele plasmatice, dar căile nu au fost 
încă definite. Chelatul este ușor solubil în apă și trece ușor prin rinichi, dând urinei o culoare 
roșiatică caracteristică. O parte este, de asemenea, excretată în fecale prin bilă.

INDICAȚII ȘI UTILIZARE
Desferal este indicat pentru tratamentul intoxicaţiei acute cu fier şi al supraîncărcării cronice cu fier din 
cauza anemiilor dependente de transfuzii.

Intoxicație acută cu fier

Desferal este un adjuvant și nu un substitut pentru măsurile standard utilizate în tratarea 
intoxicației acute cu fier, care pot include următoarele: inducerea vomei cu sirop de ipecac; lavaj 
gastric; aspirarea și menținerea căilor respiratorii libere; controlul șocului cu fluide 
intravenoase, sânge, oxigen și vasopresori; si corectarea acidozei.
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Supraîncărcare cronică cu fier

Desferal poate promova excreția de fier la pacienții cu supraîncărcare secundară cu fier din transfuzii 
multiple (cum poate apărea în tratamentul unor anemii cronice, inclusiv talasemie). Terapia pe 
termen lung cu Desferal încetinește acumularea de fier hepatic și întârzie sau elimină progresia 
fibrozei hepatice.

Mobilizarea fierului cu Desferal este relativ slabă la pacienții cu vârsta sub 3 ani cu supraîncărcare 
relativ mică cu fier. De obicei, medicamentul nu trebuie administrat acestor pacienți decât dacă se poate 
demonstra o mobilizare semnificativă a fierului (de exemplu, 1 mg sau mai mult fier pe zi).

Desferal nu este indicat pentru tratamentul hemocromatozei primare, deoarece flebotomia 
este metoda de elecție pentru îndepărtarea excesului de fier în această tulburare.

CONTRAINDICAȚII
Desferal este contraindicat la pacienții cu boală renală severă sau anurie, deoarece medicamentul și 
chelatul de fier sunt excretați în principal prin rinichi. (Vezi AVERTISMENTĂRI).

AVERTIZĂRI

Tulburări oculare și auditive au fost raportate când Desferal a fost administrat pe perioade 
prelungite de timp, în doze mari sau la pacienți cu niveluri scăzute de feritină. Tulburările oculare 
observate au fost încețoșarea vederii; cataractă după administrare prelungită în supraîncărcare 
cronică cu fier; scăderea acuității vizuale, inclusiv pierderea vederii, defecte vizuale, scotom; 
tulburări de vedere periferică, de culoare și de noapte; nevrita optică, cataractă, opacități corneene 
și anomalii pigmentare retiniene. Anomaliile auditive raportate au fost tinitus și pierderea auzului, 
inclusiv pierderea auzului neurosenzorial de înaltă frecvență. În majoritatea cazurilor, atât 
tulburările oculare, cât și cele auditive au fost reversibile la întreruperea imediată a tratamentului 
(vezi PRECAUȚII/Informații pentru pacienți și ADVERSE
REACȚII/Sențuri speciale).

Testele de acuitate vizuală, examinările cu lampă cu fantă, funduscopia și audiometria sunt 
recomandate periodic la pacienții tratați pe perioade prelungite de timp. Este mai probabil ca toxicitatea să fie 
inversată dacă simptomele sau anomaliile testelor sunt detectate devreme.

Dozele mari de Desferal și nivelurile scăzute concomitente de feritină au fost, de asemenea, 
asociate cu întârzierea creșterii. După reducerea dozei de Desferal, viteza de creștere poate reveni parțial la 
ratele de pretratament (vezi PRECAUȚII/Utilizare pediatrică).

Sindromul de detresă respiratorie a adultului, raportat și la copii, a fost descris în urma 
tratamentului cu doze intravenoase excesiv de mari de Desferal la pacienții cu intoxicație acută 
cu fier sau talasemie.

PRECAUȚII

General

Înroșirea pielii, urticarie, hipotensiune arterială și șoc au apărut la câțiva pacienți când 
Desferal a fost administrat prin injecție intravenoasă rapidă. DECI DESFERAL
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TREBUIE ADMINISTRAT INTRAMUSCULAR SAU PRIN PERFUZIE LENTĂ 
SUBCUTANĂ SAU INTRAVENOSĂ.

Supraîncărcarea cu fier crește susceptibilitatea pacienților laYersinia enterocoliticași Yersinia 
pseudotuberculosisinfectii. În unele cazuri rare, tratamentul cu Desferal a sporit această 
susceptibilitate, ducând la infecții generalizate prin furnizarea acestei bacterii cu un siderofor care 
altfel lipsește. În astfel de cazuri, tratamentul cu Desferal trebuie întrerupt până când infecția este 
rezolvată.

La pacienţii cărora li sa administrat Desferal, au fost raportate cazuri rare de mucormicoză, unele 
cu evoluţie letală. Dacă apare oricare dintre semnele sau simptomele suspectate, tratamentul cu Desferal 
trebuie întrerupt, trebuie efectuate teste micologice și instituit imediat un tratament adecvat.

La pacienţii cu supraîncărcare cronică severă cu fier, a fost raportată afectarea funcţiei 
cardiace în urma tratamentului concomitent cu Desferal şi a dozelor mari de vitamina C (mai mult de 
500 mg pe zi la adulţi). Disfuncția cardiacă a fost reversibilă atunci când vitamina C a fost întreruptă. 
Următoarele măsuri de precauție trebuie luate atunci când vitamina C și Desferal sunt utilizate 
concomitent:

•

•

Suplimentele de vitamina C nu trebuie administrate pacienților cu insuficiență cardiacă.

Începeți suplimentarea cu vitamina C numai după o primă lună de tratament regulat cu 
Desferal.

• Dați vitamina C numai dacă pacientul primește Desferal în mod regulat, în mod ideal, imediat după 
instalarea pompei de perfuzie.

•

•

Nu depășiți o doză zilnică de vitamina C de 200 mg la adulți, administrată în prize divizate.

Monitorizarea clinică a funcției cardiace este recomandabilă în timpul unei astfel de terapii combinate.

La pacienții cu encefalopatie legată de aluminiu, dozele mari de Desferal pot exacerba 
disfuncția neurologică (convulsii), probabil din cauza creșterii acute a aluminiului circulant. 
Desferal poate precipita apariția demenței de dializă. Tratamentul cu Desferal în prezența 
supraîncărcării cu aluminiu poate duce la scăderea calciului seric și la agravarea 
hiperparatiroidismului.

Interacțiuni medicamentoase

Vitamina C:Pacienții cu supraîncărcare cu fier devin de obicei deficitare de vitamina C, probabil pentru că 
fierul oxidează vitamina. Ca adjuvant al terapiei de chelare a fierului, vitamina C în doze de până la 200 mg 
pentru adulți poate fi administrată în doze divizate, începând după o lună inițială de tratament regulat cu 
Desferal (vezi PRECAUȚII). Vitamina C crește disponibilitatea fierului pentru chelare. În general, 50 mg zilnic 
sunt suficiente pentru copiii sub 10 ani și 100 mg zilnic pentru copiii mai mari. Doze mai mari de vitamina C 
nu reușesc să producă nicio creștere suplimentară a excreției complexului de fier.

Proclorperazina:Tratamentul concomitent cu Desferal și proclorperazină, un derivat al 
fenotiazinei, poate duce la afectarea temporară a conștienței.

Galiu-67:Rezultatele imagistice pot fi distorsionate din cauza excreției urinare rapide de galiu-67 
legat de Desferal. Se recomandă întreruperea tratamentului cu Desferal cu 48 de ore înainte de 
scintigrafie.
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Informații pentru Pacienți

Pacienții care se confruntă cu amețeli sau alte tulburări ale sistemului nervos sau tulburări ale vederii sau auzului 
trebuie să se abțină de la conducerea vehiculelor sau de la folosirea utilajelor potențial periculoase (vezi REACȚII 
ADVERSE).

Pacienții trebuie informați că ocazional urina lor poate prezenta o decolorare 
roșiatică.

Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii

Nu au fost efectuate studii de carcinogenitate pe termen lung la animale cu Desferal.

Poate să apară citotoxicitate, deoarece s-a demonstrat că Desferal inhibă sinteza ADN-ului în
vitro.

Sarcina categoria C

Osificarea întârziată la șoareci și anomalii ale scheletului la iepuri au fost observate după ce Desferal a 
fost administrat în doze zilnice de până la 4,5 ori doza maximă zilnică la om. Nu au fost observate efecte 
adverse în studii similare la șobolani.

Nu există studii adecvate și bine controlate la femeile însărcinate. Desferal trebuie utilizat în 
timpul sarcinii numai dacă beneficiul potențial justifică riscul potențial pentru făt.

Mamele care alăptează

Nu se știe dacă acest medicament este excretat în laptele uman. Deoarece multe medicamente sunt excretate în 
laptele uman, trebuie avută prudență atunci când Desferal este administrat unei femei care alăptează.

Utilizare pediatrică

Pacienții copii cărora li se administrează Desferal trebuie monitorizați pentru greutatea corporală și creșterea la fiecare 3 
luni.

Siguranța și eficacitatea la copii și adolescenți cu vârsta sub 3 ani nu au fost 
stabilite (vezi INDICAȚII ȘI UTILIZARE, AVERTIZĂRI, PRECAUȚII/Interacțiuni 
medicamentoase/Vitamina C și REACȚII ADVERSE).

Utilizare geriatrică

Studiile clinice ale lui Desferal nu au inclus un număr suficient de subiecți cu vârsta de 65 de ani și peste 
pentru a determina dacă aceștia răspund diferit față de subiecții mai tineri. Rapoartele de după punerea pe 
piață sugerează o posibilă tendință pentru un risc crescut de tulburări oculare în populația geriatrică, în 
special apariția daltonismului, a maculopatiei și a scotomului..
Cu toate acestea, nu este clar dacă aceste tulburări oculare au fost legate de doză. Deși numărul raportărilor 
a fost foarte mic, anumiți pacienți vârstnici pot fi predispuși la tulburări oculare atunci când iau Desferal. 
Rapoartele de după punerea pe piață sugerează, de asemenea, că poate exista un risc crescut de surditate și 
pierdere a auzului la populația geriatrică. (vezi REACȚII ADVERSE). În general, selectarea dozei pentru un 
pacient în vârstă ar trebui să fie precaută, de obicei începând de la nivelul scăzut
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sfârșitul intervalului de dozare, reflectând frecvența mai mare a scăderii funcției hepatice, renale 
sau cardiace și a bolii concomitente sau a altor terapii medicamentoase.

REACTII ADVERSE
Au fost observate următoarele reacții adverse, dar nu există date suficiente pentru a susține o 
estimare a frecvenței acestora.

La locul de injectare:Iritație localizată, durere, arsură, tumefiere, indurare, infiltrare, prurit, 
eritem, formare de roci, escară, crustă, vezicule, edem local. Reacțiile la locul injectării pot fi 
asociate cu reacții alergice sistemice (vezi Corpul în întregime, mai jos).

Reacții de hipersensibilitate și reacții alergice sistemice:Erupție cutanată generalizată, 
urticarie, reacție anafilactică cu sau fără șoc, angioedem.

Corpul ca întreg:Reacțiile locale la locul injectării pot fi însoțite de reacții sistemice, cum ar fi 
artralgie, febră, cefalee, mialgie, greață, vărsături, dureri abdominale sau astm.

Infecții rare cuYersiniașiMucormicozaau fost raportate în asociere cu 
utilizarea Desferal (vezi PRECAUȚII).
Cardiovascular:Tahicardie, hipotensiune arterială, șoc. 

Digestiv:Disconfort abdominal, diaree, greață, vărsături.

hematologic:Discrazie sanguină (de exemplu, au fost raportate cazuri de trombocitopenie 
și/sau leucopenie. O relație cauzală nu a fost clar stabilită).

Musculo-scheletice:Crampe la picioare. Întârzierea creșterii și modificările osoase (de exemplu, displazia 
metafizară) sunt frecvente la pacienții chelați cărora li se administrează doze peste 60 mg/kg, în special cei 
care încep chelarea fierului în primii trei ani de viață. Dacă dozele sunt menținute la 40 mg/kg sau mai mici, 
riscul poate fi redus (vezi AVERTIZĂRI, PRECAUȚII/Uz pediatric).

Sistem nervos:Tulburări neurologice, inclusiv amețeli, neuropatie senzorială periferică, 
motrică sau mixtă, parestezii; exacerbarea sau precipitarea encefalopatiei de dializă 
asociată cu aluminiu (vezi PRECAUȚII/Informații pentru pacienți).

Simțuri speciale:Pierderea auzului neurosensorial de înaltă frecvență și/sau tinitusul sunt mai puțin frecvente 
dacă nu sunt depășite recomandările privind dozele și dacă doza este redusă atunci când nivelul feritinei scade. 
Tulburările vizuale sunt rare dacă nu sunt depășite recomandările privind dozele. Acestea pot include scăderea 
acuității, vedere încețoșată, pierderea vederii, discromatopsie, orbire nocturnă, defecte ale câmpului vizual, 
scotom, retinopatie (degenerare pigmentară), nevrita optică și cataractă (vezi AVERTIZĂRI).

Respirator:Sindrom de detresă respiratorie acută (cu dispnee, cianoză și/sau infiltrate 
interstițiale) (vezi AVERTIZĂRI).

Piele:Erupții cutanate generalizate foarte rare.

Urogenital:Disurie, insuficiență renală (vezi CONTRAINDICAȚII).
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Supradozaj

Toxicitate acuta

LD intravenos50s (mg/kg): şoareci, 287; șobolani, 329.

Semne si simptome

Administrarea accidentală a unui supradozaj sau administrarea inadvertentă de bolus intravenos/
perfuzia intravenoasă rapidă poate fi asociată cu hipotensiune arterială, tahicardie și tulburări gastro-
intestinale; Au fost raportate pierderea acută, dar tranzitorie a vederii, afazie, agitație, cefalee, greață, 
paloare, depresie a SNC inclusiv comă, bradicardie și insuficiență renală acută.

Tratament

Nu există un antidot specific. Desferal trebuie întrerupt și trebuie luate măsuri 
simptomatice adecvate.

Desferal este ușor dializabil.

DOZAJ SI ADMINISTRARE

Intoxicație acută cu fier

Administrare intramusculară

Această cale este preferată și ar trebui utilizată pentru TOȚI PACIENȚII NU ÎN SOC.

Trebuie administrată inițial o doză de 1000 mg. Aceasta poate fi urmată de 500 mg la fiecare 4 ore 
pentru două doze. În funcție de răspunsul clinic, dozele ulterioare de 500 mg pot fi administrate la 
fiecare 4-12 ore. Cantitatea totală administrată nu trebuie să depășească 6000 mg în 24 de ore. 
Pentru instrucțiuni de reconstituire pentru administrare intramusculară, vezi Tabelul 1 de mai jos.

Tabelul 1: Pregătirea pentru administrare intramusculară
RECONSTITUIRE DESFERAL CU APA STERILA PENTRU INJECTARE

Dimensiunea flaconului Cantitatea de steril
Apa pentru injectare
Cerut pentru
Reconstituire

Conținutul total de droguri
după Reconstituire

Concentrația finală per 
ml după reconstituire

500 mg 2 ml 500 mg/2,35 ml 210 mg/ml
2 grame 8 ml 2 grame/9,4 ml 213 mg/ml

Soluția Desferal reconstituită este o soluție de culoare galbenă. Medicamentul trebuie dizolvat 
complet înainte ca soluția să fie retrasă. Desferal reconstituit cu apă sterilă pentru preparate 
injectabileESTE NUMAI DE UTILIZARE UNICA. Aruncați porțiunea nefolosită.

Administrare intravenoasă
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ACEST CALITATE TREBUIE FOLOSITĂ NUMAI PENTRU PACIENȚI ÎN STARE DE COLAPS 
CARDIOVASCULAR ȘI APOI NUMAI PRIN PERFUZIE LENTĂ. RATE DE PERFUZIE NU TREBUIE SĂ 
DEPAȘEȘTE 15 MG/KG/ORĂ PENTRU PRIMILE 1000 MG ADMINISTRATE. DOZAREA IV 
ULTERIOARĂ, DACĂ ESTE NECESARĂ, TREBUIE SĂ FIE LA O RATE MAI LENTĂ, SĂ NU 
DEPAȘEȘTE 125 MG/HR.

Soluția reconstituită este adăugată la soluție salină fiziologică (de exemplu, 0,9% clorură de sodiu, 0,45% 
clorură de sodiu), glucoză în apă sau soluție de lactat Ringer.

O doză inițială de 1000 mg trebuie administrată într-un ritm care nu depășește 15 mg/kg/h. Aceasta 
poate fi urmată de 500 mg timp de 4 ore pentru două doze. În funcție de răspunsul clinic, dozele 
ulterioare de 500 mg pot fi administrate timp de 4-12 ore. Cantitatea totală administrată nu trebuie să 
depășească 6000 mg în 24 de ore.

De îndată ce starea clinică a pacientului o permite, administrarea intravenoasă trebuie întreruptă și 
medicamentul trebuie administrat intramuscular. Pentru instrucțiuni de reconstituire pentru 
administrare intravenoasă, vezi Tabelul 2 de mai jos.

Tabelul 2: Pregătirea pentru administrări intravenoase
RECONSTITUIRE DESFERAL CU APA STERILA PENTRU INJECTARE

Dimensiunea flaconului Cantitatea de steril
Apa pentru injectare
Cerut pentru
Reconstituire

Conținutul total de droguri
după Reconstituire

Concentrația finală per 
ml după reconstituire

500 mg 5 ml 500 mg/5,3 ml 95 mg/ml
2 grame 20 ml 2 grame/21,1 ml 95 mg/ml

Soluția Desferal reconstituită este o soluție izotonă, limpede și incoloră până la ușor gălbuie. 
Medicamentul trebuie dizolvat complet înainte ca soluția să fie retrasă. Desferal reconstituit cu apă 
sterilă pentru preparate injectabileESTE NUMAI DE UTILIZARE UNICA. Aruncați porțiunea 
nefolosită.

Supraîncărcare cronică cu fier

Cea mai eficientă dintre următoarele căi de administrare trebuie aleasă individual pentru 
fiecare pacient.

Administrare intramusculară

O doză zilnică de 500-1000 mg trebuie administrată intramuscular. În plus, 2000 mg trebuie administrate 
intravenos cu fiecare unitate de sânge transfuzată; cu toate acestea, Desferal trebuie administrat separat 
de sânge. Viteza de perfuzie intravenoasă nu trebuie să depășească 15 mg/kg/oră. Doza zilnică totală nu 
trebuie să depășească 1000 mg în absența unei transfuzii sau 6000 mg chiar dacă s-au transfuzat trei sau 
mai multe unități de sânge sau de celule roșii din sânge. Pentru instrucțiuni de reconstituire pentru 
administrare intramusculară, vezi Tabelul 3 de mai jos.

Tabelul 3: Pregătirea pentru administrare intramusculară
RECONSTITUIRE DESFERAL CU APA STERILA PENTRU INJECTARE

Dimensiunea flaconului Cantitatea de steril Conținutul total de droguri Concentrație finală per
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RECONSTITUIRE DESFERAL CU APA STERILA PENTRU INJECTARE
Apa pentru injectare
Cerut pentru
Reconstituire

după Reconstituire mL după Reconstituire

500 mg 2 ml 500 mg/2,35 ml 210 mg/ml
2 grame 8 ml 2 grame/9,4 ml 213 mg/ml

Soluția Desferal reconstituită este o soluție de culoare galbenă. Medicamentul trebuie dizolvat 
complet înainte ca soluția să fie retrasă. Desferal reconstituit cu apă sterilă pentru preparate 
injectabileESTE NUMAI DE UTILIZARE UNICA. Aruncați porțiunea nefolosită.

Administrare subcutanată

O doză zilnică de 1000-2000 mg (20-40 mg/kg/zi) trebuie administrată timp de 8-24 ore, utilizând o 
pompă portabilă mică capabilă să ofere mini-infuzie continuă. Durata perfuziei trebuie 
individualizată. La unii pacienți, după o perfuzie scurtă de 8-12 ore va fi excretat la fel de mult fier ca 
la aceeași doză administrată în 24 de ore. Pentru instrucțiuni de reconstituire pentru administrarea 
subcutanată, vezi Tabelul 4 de mai jos.

Tabelul 4: Pregătirea pentru administrare subcutanată
RECONSTITUIRE DESFERAL CU APA STERILA PENTRU INJECTARE

Dimensiunea flaconului Cantitatea de steril
Apa pentru injectare
Cerut pentru
Reconstituire

Conținutul total de droguri
după Reconstituire

Concentrația finală per 
ml după reconstituire

500 mg 5 ml 500 mg/5,3 ml 95 mg/ml
2 grame 20 ml 2 grame/21,1 ml 95 mg/ml

Soluția Desferal reconstituită este o soluție izotonă, limpede și incoloră până la ușor gălbuie. 
Medicamentul trebuie dizolvat complet înainte ca soluția să fie retrasă. Desferal reconstituit cu apă 
sterilă pentru preparate injectabileESTE NUMAI DE UTILIZARE UNICA. Aruncați porțiunea 
nefolosită.

Stabilitate după Reconstituire

Produsul trebuie utilizat imediat după reconstituire (începerea tratamentului în decurs de 3 ore) 
pentru siguranța microbiologică. Atunci când reconstituirea se efectuează în condiții aseptice validate 
(într-o hotă sterilă cu flux laminar folosind tehnica aseptică), produsul poate fi păstrat la temperatura 
camerei pentru o perioadă de maximum 24 de ore înainte de utilizare. Nu păstrați soluția 
reconstituită la frigider. Reconstituirea Desferal în solvenți sau în alte condiții decât cele indicate 
poate duce la precipitare. Soluțiile tulburi nu trebuie folosite.

CUM SE Aprovizionează

Flacoane - fiecare conținând 500 mg de mesilat de deferoxamină steril, liofilizat

Cutii cu 4 flacoane…………………………………………………… NDC 0078-0467-91 Flacoane - 

fiecare conţinând 2 g de mesilat de deferoxamină steril, liofilizat
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Cutii cu 4 flacoane…………………………………………NDC 0078-0347-51 A nu se păstra la 

temperaturi peste 25°C (77°F).
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