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BESKRIVNING

Desferal, deferoxaminmesylat USP, är ett järnkelaterande medel, tillgängligt i injektionsflaskor 
för intramuskulär, subkutan och intravenös administrering. Desferal levereras som 
injektionsflaskor innehållande 500 mg och 2 g deferoxaminmesylat USP i steril, lyofiliserad form. 
Deferoxaminmesylat ärN-[5-[3-[(5-aminopentyl)hydroxikarbamoyl]propionamido]pentyl]-3-[[5-(N
-hydroxiacetamido)pentyl]karbamoyl]propionohydroxamsyramonometansulfonat (salt), och dess 
strukturformel är

Deferoxamine mesylate USP är ett vitt till benvitt pulver. Det är fritt lösligt i 
vatten och lätt lösligt i metanol. Dess molekylvikt är 656,79.

KLINISK FARMAKOLOGI
Desferal kelerar järn genom att bilda ett stabilt komplex som förhindrar järnet från att 
gå in i ytterligare kemiska reaktioner. Det kelerar lätt järn från ferritin och hemosiderin 
men inte lätt från transferrin; det kombineras inte med järnet från cytokromer och 
hemoglobin. Desferal orsakar ingen påvisbar ökning av utsöndringen av elektrolyter 
eller spårmetaller. Teoretiskt sett kan 100 viktdelar Desferal binda ungefär 8,5 viktdelar 
järn.

Desferal metaboliseras huvudsakligen av plasmaenzymer, men vägarna har ännu 
inte definierats. Kelatet är lättlösligt i vatten och passerar lätt genom njuren, vilket ger 
urinen en karakteristisk rödaktig färg. En del utsöndras även i avföringen via gallan.

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

Desferal är indicerat för behandling av akut järnförgiftning och kronisk järnöverbelastning på grund 
av transfusionsberoende anemier.

Akut järnförgiftning

Desferal är ett komplement till, och inte en ersättning för, standardåtgärder som används vid 
behandling av akut järnförgiftning, vilket kan inkludera följande: induktion av kräkning med sirap av 
ipecac; magsköljning; sug och underhåll av en fri luftväg; kontroll av chock med intravenösa vätskor, 
blod, syre och vasopressorer; och korrigering av acidos.
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Kronisk järnöverbelastning

Desferal kan främja järnutsöndring hos patienter med sekundär järnöverskott från flera 
transfusioner (vilket kan förekomma vid behandling av vissa kroniska anemier, inklusive talassemi). 
Långtidsbehandling med Desferal bromsar ackumuleringen av leverjärn och fördröjer eller eliminerar 
progression av leverfibros.

Järnmobilisering med Desferal är relativt dålig hos patienter under 3 år med relativt 
liten överbelastning av järn. Läkemedlet ska vanligtvis inte ges till sådana patienter om inte 
betydande järnmobilisering (t.ex. 1 mg eller mer järn per dag) kan påvisas.

Desferal är inte indicerat för behandling av primär hemokromatos, eftersom 
flebotomi är den valda metoden för att ta bort överskott av järn vid denna sjukdom.

KONTRAINDIKATIONER

Desferal är kontraindicerat hos patienter med allvarlig njursjukdom eller anuri, eftersom läkemedlet 
och järnkelatet utsöndras huvudsakligen via njurarna. (Se VARNINGAR).

VARNINGAR

Okulära och hörselrubbningar har rapporterats när Desferal administrerats under längre 
tidsperioder, i höga doser eller hos patienter med låga ferritinnivåer. De ögonstörningar som 
observerats har varit dimsyn; grå starr efter långvarig administrering vid kronisk 
järnöverbelastning; minskad synskärpa inklusive synförlust, synfel, skotom; nedsatt perifert syn, 
färg- och mörkerseende; optisk neurit, grå starr, opaciteter i hornhinnan och retinala 
pigmentavvikelser. De hörselavvikelser som rapporterats har varit tinnitus och hörselnedsättning 
inklusive högfrekvent sensorineural hörselnedsättning. I de flesta fall var både ögon- och 
hörselrubbningar reversibla vid omedelbart avbrytande av behandlingen (se 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER/Information för patienter och BIVERKNINGAR
REAKTIONER/Särskilda sinnen).

Synskärpa, undersökningar med spaltlampor, funduskopi och audiometri rekommenderas 
regelbundet hos patienter som behandlas under långa perioder. Det är mer sannolikt att toxiciteten 
vänds om symtom eller testavvikelser upptäcks tidigt.

Höga doser av Desferal och samtidiga låga ferritinnivåer har också associerats med 
tillväxthämning. Efter minskning av desferaldosen kan tillväxthastigheten delvis återgå till 
förbehandlingshastigheten (se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER/Pediatrisk användning).

Adult respiratory distress syndrome, som även rapporterats hos barn, har beskrivits efter 
behandling med för höga intravenösa doser av Desferal hos patienter med akut järnförgiftning 
eller talassemi.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Allmän

Hudrodnad, urtikaria, hypotoni och chock har förekommit hos ett fåtal patienter när 
Desferal administrerades genom snabb intravenös injektion. DÄRFÖR, UTFÖLJANDE
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BÖR GES INTRAMUSKULÄRT ELLER GENOM LÅNGSAM SUBCUTAN ELLER 
INTRAVENÖS INFUSION.

Järnöverbelastning ökar känsligheten hos patienter förYersinia enterocoliticaoch Yersinia 
pseudotuberculosisinfektioner. I vissa sällsynta fall har behandling med Desferal ökat denna 
känslighet, vilket resulterat i generaliserade infektioner genom att förse denna bakterie med en 
siderofor som annars saknas. I sådana fall ska desferalbehandling avbrytas tills infektionen är 
över.

Hos patienter som får Desferal har sällsynta fall av mukormykos, några med dödlig 
utgång, rapporterats. Om något av de misstänkta tecknen eller symtomen uppstår ska Desferal 
avbrytas, mykologiska tester utföras och lämplig behandling inledas omedelbart.

Hos patienter med allvarlig kronisk järnöverbelastning har försämring av 
hjärtfunktionen rapporterats efter samtidig behandling med Desferal och höga doser av C-
vitamin (mer än 500 mg dagligen hos vuxna). Hjärtdysfunktionen var reversibel när C-
vitamin avbröts. Följande försiktighetsåtgärder bör vidtas när vitamin C och Desferal ska 
användas samtidigt:

•

•

C-vitamintillskott ska inte ges till patienter med hjärtsvikt.
Börja med kompletterande C-vitamin först efter en första månads regelbunden behandling med 
Desferal.

• Ge C-vitamin endast om patienten får Desferal regelbundet, helst strax efter att 
infusionspumpen ställts in.

•

•

Överskrid inte en daglig C-vitamindos på 200 mg till vuxna, givet i uppdelade doser.

Klinisk övervakning av hjärtfunktionen rekommenderas under sådan kombinerad behandling.

Hos patienter med aluminiumrelaterad encefalopati kan höga doser av Desferal 
förvärra neurologisk dysfunktion (kramper), troligen på grund av en akut ökning av 
cirkulerande aluminium. Desferal kan utlösa uppkomsten av dialysdemens. Behandling med 
Desferal i närvaro av aluminiumöverbelastning kan resultera i minskat serumkalcium och 
förvärring av hyperparatyreos.

Läkemedelsinteraktioner

C-vitamin:Patienter med järnöverskott får vanligtvis C-vitaminbrist, troligen för att järn oxiderar 
vitaminet. Som en adjuvans till järnkelatbehandling kan C-vitamin i doser upp till 200 mg för 
vuxna ges i uppdelade doser, med början efter en första månads regelbunden behandling med 
Desferal (se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER). Vitamin C ökar tillgängligheten av järn för kelering. I 
allmänhet räcker det med 50 mg dagligen för barn under 10 år och 100 mg dagligen för äldre 
barn. Större doser av C-vitamin ger inte någon ytterligare ökning av utsöndringen av 
järnkomplex.

Proklorperazin:Samtidig behandling med Desferal och proklorperazin, ett 
fenotiazinderivat, kan leda till en tillfällig försämring av medvetandet.

Gallium-67:Avbildningsresultat kan förvrängas på grund av den snabba urinutsöndringen 
av Desferal-bundet gallium-67. Avbrytande av Desferal 48 timmar före scintigrafi är 
tillrådligt.
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Information till patienter

Patienter som upplever yrsel eller andra störningar i nervsystemet, eller nedsatt syn 
eller hörsel, bör avstå från att köra bil eller använda potentiellt farliga maskiner (se 
BIVERKNINGAR).

Patienter bör informeras om att deras urin ibland kan visa en rödaktig 
missfärgning.

Karcinogenes, Mutagenes, Nedsatt fertilitet

Långtidsstudier av karcinogenicitet på djur har inte utförts med Desferal.
Cytotoxicitet kan förekomma, eftersom Desferal har visat sig hämma DNA-syntesen i

vitro.

Graviditetskategori C

Fördröjd förbening hos möss och skelettavvikelser hos kaniner observerades efter att Desferal 
administrerats i dagliga doser upp till 4,5 gånger den maximala dagliga humandosen. Inga negativa 
effekter observerades i liknande studier på råttor.

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Desferal ska endast användas 
under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för fostret.

Ammande mödrar

Det är inte känt om detta läkemedel utsöndras i modersmjölk. Eftersom många läkemedel 
utsöndras i bröstmjölk bör försiktighet iakttas när Desferal ges till en ammande kvinna.

Pediatrisk användning

Pediatriska patienter som får Desferal bör övervakas med avseende på kroppsvikt och tillväxt var tredje 
månad.

Säkerhet och effektivitet hos pediatriska patienter under 3 år har inte fastställts (se 
INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING, VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER/
Läkemedelsinteraktioner/C-vitamin och BIVERKNINGAR).

Geriatrisk användning

Kliniska studier av Desferal inkluderade inte tillräckligt många försökspersoner i åldern 65 år och 
äldre för att avgöra om de svarar annorlunda än de yngre försökspersonerna. Rapporter efter 
marknadsföring tyder på en möjlig trend för en ökad risk för ögonsjukdomar i den geriatriska 
befolkningen, särskilt förekomsten av färgblindhet, makulopati och skotom.
Det är dock oklart om dessa ögonsjukdomar var dosrelaterade. Även om antalet rapporter var 
mycket litet, kan vissa äldre patienter vara predisponerade för ögonsjukdomar när de tar 
Desferal. Rapporter efter marknadsföring tyder också på att det kan finnas en ökad risk för 
dövhet och hörselnedsättning i den geriatriska befolkningen. (se BIVERKNINGAR). Generellt sett 
bör dosval för en äldre patient vara försiktigt, vanligtvis med start vid låg nivå
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slutet av doseringsintervallet, vilket återspeglar den högre frekvensen av nedsatt lever-, njur- eller 
hjärtfunktion, och av samtidig sjukdom eller annan läkemedelsbehandling.

NEGATIVA REAKTIONER

Följande biverkningar har observerats, men det finns inte tillräckligt med data för att stödja en 
uppskattning av deras frekvens.

På injektionsstället:Lokal irritation, smärta, sveda, svullnad, induration, infiltration, klåda, erytem,   
bildning av slingor, skorpa, skorpa, vesikler, lokalt ödem. Reaktioner på injektionsstället kan vara 
associerade med systemiska allergiska reaktioner (se Kroppen som helhet nedan).

Överkänslighetsreaktioner och systemiska allergiska reaktioner:Generaliserade utslag, urtikaria, 
anafylaktisk reaktion med eller utan chock, angioödem.

Kroppen som helhet:Lokala reaktioner på injektionsstället kan åtföljas av systemiska reaktioner 
som artralgi, feber, huvudvärk, myalgi, illamående, kräkningar, buksmärtor eller astma.

Sällsynta infektioner medYersiniaochMukormykoshar rapporterats i samband med användning 
av Desferal (se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

Kardiovaskulär:Takykardi, hypotoni, chock. Matsmältningssystemet:

Abdominalt obehag, diarré, illamående, kräkningar.

Hematologiska:Bloddyskrasi (t.ex. fall av trombocytopeni och/eller leukopeni har 
rapporterats. Ett orsakssamband har inte klarlagts).

Muskuloskeletala:Benkramper. Tillväxthämning och benförändringar (t.ex. metafysisk dysplasi) är 
vanliga hos kelaterade patienter som får doser över 60 mg/kg, särskilt de som påbörjar järnkelation 
under de tre första levnadsåren. Om doserna hålls till 40 mg/kg eller lägre kan risken minska (se 
VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER/Pediatrisk användning).

Nervsystem:Neurologiska störningar inklusive yrsel, perifer sensorisk, motorisk eller blandad 
neuropati, parestesier; exacerbation eller utfällning av aluminiumrelaterad dialysencefalopati 
(se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER/Information för patienter).

Särskilda sinnen:Högfrekvent sensorineural hörselnedsättning och/eller tinnitus är ovanligt 
om doseringsriktlinjerna inte överskrids och om dosen minskas när ferritinnivåerna sjunker. 
Synstörningar är sällsynta om doseringsriktlinjerna inte överskrids. Dessa kan inkludera 
minskad skärpa, dimsyn, synförlust, dyschromatopsi, nattblindhet, synfältsdefekter, skotom, 
retinopati (pigmentär degeneration), synnervsinflammation och grå starr (se VARNINGAR).

Andningsvägar:Akut andnödsyndrom (med dyspné, cyanos och/eller interstitiell 
infiltrat) (se VARNINGAR).

Hud:Mycket sällsynta generaliserade utslag.

Urogenital:Dysuri, nedsatt njurfunktion (se KONTRAINDIKATIONER).
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ÖVERDOSERING

Akut förgiftning

Intravenös LD50s (mg/kg): möss, 287; råttor, 329.

Tecken och symtom

Oavsiktlig administrering av en överdos eller oavsiktlig intravenös bolusadministrering/snabb 
intravenös infusion kan associeras med hypotoni, takykardi och gastrointestinala störningar; 
Akut men övergående synförlust, afasi, agitation, huvudvärk, illamående, blekhet, CNS-
depression inklusive koma, bradykardi och akut njursvikt har rapporterats.

Behandling

Det finns inget specifikt motgift. Utskränkning ska avbrytas och lämpliga symtomatiska 
åtgärder vidtas.

Desferal är lätt dialyserbart.

DOSERING OCH ADMINISTRERING

Akut järnförgiftning

Intramuskulär administrering

Denna väg är att föredra och bör användas för ALLA PATIENTER INTE I CHOCKA.

En dos på 1000 mg bör administreras initialt. Detta kan följas av 500 mg var 4:e timme för två 
doser. Beroende på det kliniska svaret kan efterföljande doser på 500 mg administreras var 
4-12:e timme. Den totala mängden som administreras bör inte överstiga 6000 mg på 24 timmar. 
För beredningsinstruktioner för intramuskulär administrering, se tabell 1 nedan.

Tabell 1: Förberedelse för intramuskulär administrering
KONSTITUTERA DESFERAL MED STERILT VATTEN FÖR INJEKTION

Flaskstorlek Mängd steril
Vatten för injektion
Krävs för
Rekonstitution

Totalt läkemedelsinnehåll
efter rekonstitution

Slutlig koncentration 
per ml efter beredning

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

Den beredda Desferal-lösningen är en gulfärgad lösning. Läkemedlet ska vara helt 
upplöst innan lösningen dras upp. Desferal beredd med sterilt vatten för injektion
ÄR ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK. Kassera oanvänd del.

Intravenös administrering
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DEN HÄR RUTEN SKA ANVÄNDAS ENDAST FÖR PATIENTER I ETT TILLSTÅND AV Hjärt- och 
kärlkollaps och DÅ ENDAST VID LÅNGSAM INFUSION. INFUSIONSHASTIGHETEN BÖR INTE 
ÖVERSTIGA 15 MG/KG/HR FÖR DE FÖRSTA 1000 MG Administreras. EFTERFÖLJANDE IV 
DOSERING MÅSTE OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT GAS I LÅNGSAMT HASTIGHET, FÖR ATT INTE 
ÖVERSTIGA 125 MG/H.

Den rekonstituerade lösningen tillsätts till fysiologisk koksaltlösning (t.ex. 0,9 % natriumklorid, 0,45 
% natriumklorid), glukos i vatten eller Ringers laktatlösning.

En initial dos på 1000 mg bör administreras med en hastighet som INTE ÖVER 15 mg/kg/timme. Detta 
kan följas av 500 mg under 4 timmar för två doser. Beroende på det kliniska svaret kan efterföljande 
doser på 500 mg administreras under 4-12 timmar. Den totala mängden som administreras bör inte 
överstiga 6000 mg på 24 timmar.

Så snart det kliniska tillståndet hos patienten tillåter, bör intravenös administrering 
avbrytas och läkemedlet administreras intramuskulärt. För beredningsinstruktioner 
för intravenös administrering se Tabell 2 nedan.

Tabell 2: Förberedelse för intravenös administrering
KONSTITUTERA DESFERAL MED STERILT VATTEN FÖR INJEKTION

Flaskstorlek Mängd steril
Vatten för injektion
Krävs för
Rekonstitution

Totalt läkemedelsinnehåll
efter rekonstitution

Slutlig koncentration 
per ml efter beredning

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

Den beredda Desferal-lösningen är en isotonisk, klar och färglös till svagt gulaktig 
lösning. Läkemedlet ska vara helt upplöst innan lösningen dras upp. Desferal beredd 
med sterilt vatten för injektionÄR ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK. Kassera oanvänd 
del.

Kronisk järnöverbelastning

Det mer effektiva av följande administreringssätt måste väljas på individuell basis 
för varje patient.
Intramuskulär administrering

En daglig dos på 500-1000 mg bör administreras intramuskulärt. Dessutom bör 2000 mg 
administreras intravenöst med varje enhet blod som transfunderas; Desferal bör dock 
administreras separat från blodet. Hastigheten för intravenös infusion får inte överstiga 15 mg/kg/
timme. Den totala dagliga dosen bör inte överstiga 1 000 mg i avsaknad av transfusion, eller 6 000 
mg även om transfunderas med tre eller fler enheter blod eller packade röda blodkroppar. För 
beredningsinstruktioner för intramuskulär administrering se Tabell 3 nedan.

Tabell 3: Förberedelse för intramuskulär administrering
KONSTITUTERA DESFERAL MED STERILT VATTEN FÖR INJEKTION

Flaskstorlek Mängd steril Totalt läkemedelsinnehåll Slutkoncentration per
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KONSTITUTERA DESFERAL MED STERILT VATTEN FÖR INJEKTION
Vatten för injektion
Krävs för
Rekonstitution

efter rekonstitution ml efter beredning

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

Den beredda Desferal-lösningen är en gulfärgad lösning. Läkemedlet ska vara helt 
upplöst innan lösningen dras upp. Desferal beredd med sterilt vatten för injektion
ÄR ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK. Kassera oanvänd del.

Subkutan administrering
En daglig dos på 1000-2000 mg (20-40 mg/kg/dag) bör administreras under 8-24 timmar, med hjälp 
av en liten bärbar pump som kan ge kontinuerlig miniinfusion. Infusionslängden måste anpassas 
individuellt. Hos vissa patienter kommer lika mycket järn att utsöndras efter en kort infusion på 8-12 
timmar som med samma dos som ges under 24 timmar. För beredningsinstruktioner för subkutan 
administrering se Tabell 4 nedan.

Tabell 4: Förberedelse för subkutan administrering
KONSTITUTERA DESFERAL MED STERILT VATTEN FÖR INJEKTION

Flaskstorlek Mängd steril
Vatten för injektion
Krävs för
Rekonstitution

Totalt läkemedelsinnehåll
efter rekonstitution

Slutlig koncentration 
per ml efter beredning

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

Den beredda Desferal-lösningen är en isotonisk, klar och färglös till svagt gulaktig 
lösning. Läkemedlet ska vara helt upplöst innan lösningen dras upp. Desferal beredd 
med sterilt vatten för injektionÄR ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK. Kassera oanvänd 
del.

Stabilitet efter rekonstitution

Produkten ska användas omedelbart efter beredning (behandlingsstart inom 3 timmar) för 
mikrobiologisk säkerhet. När rekonstitution utförs under validerade aseptiska förhållanden (i en 
steril laminärt flödeshuv med aseptisk teknik), kan produkten förvaras i rumstemperatur i högst 
24 timmar före användning. Förvara inte färdigberedd lösning i kylskåp. Rekonstituering av 
Desferal i lösningsmedel eller under andra förhållanden än vad som anges kan resultera i 
utfällning. Grumliga lösningar bör inte användas.

HUR LEVERERAS

Flaskor - var och en innehåller 500 mg sterilt, lyofiliserat deferoxaminmesylat

Kartonger med 4 injektionsflaskor…………………………………………………………NDC 0078-0467-91 

Flaskor - var och en innehåller 2 g sterilt, frystorkat deferoxaminmesylat
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Kartonger med 4 injektionsflaskor…………………………………………………………NDC 0078-0347-51 

Förvaras vid högst 25°C (77°F).
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