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Vials USPللحقن ميسيالت ديفيروكسامين

Rxفقط
المعلوماتوصف

وصف

في متوفر للحديد ، مخلب عامل هو  USPهو ميسيالت ديفيروكسامين بالتجميد. ومجففة معقمة صورة في

2 و مجم 500 على تحتوي قوارير شكل على ديسفيرال توفير يتم والوريد. الجلد وتحت العضلي لإلعطاء قوارير

3  - [ -5(نUSP mesylate deferoxamine ، Desferalميسيالت ، ديفيروكسامين من جرام

aminopentyl( hydroxycarbamoyl[ propionamido[ pentyl[ -5-]) - 3]5- ]- هيدروكسي - ن

وصيغته  ، )ملح(سلفونات ميثان أحادي حمض بروبيونوهيدروكساميك  ]كاربامويل ]بنتيل )أسيتاميدو

هيالهيكلية

بشكل للذوبان وقابل بحرية الماء في للذوبان قابل للصفرة. مائل أبيض إلى أبيض مسحوق عن .عبارة

656.79USP mesylate Deferoxamine الجزيئي وزنه الميثانول. في طفيف

السريريةالصيدلة

تفاعالت في الدخول من الحديد يمنع مستقر مركب تكوين طريق عن للحديد مخلبّ ديسفيرال

من بسهولة ليس ولكن والهيموسيديرين الفيريتين من بسهولة الحديد يخلب أخرى. كيميائية

يمكن زيادة أي ديسفيرال يسبب ال والهيموجلوبين. السيتوكروم من الحديد مع يتحد ال الترانسفيرين ؛

8.5 حوالي ربط على قادرة ديسفيرال بوزن جزء 100 نظرياً ، النزرة. المعادن أو الشوارد إفراز في إثباتها

الحديدي.الحديد بوزن جزء

يتم لم المسارات لكن البالزما ، إنزيمات بواسطة أساسي بشكل ديسفيرال استقالب يتم

لوناً البول يعطي مما الكلى ، عبر بسهولة ويمر بسهولة الماء في للذوبان قابل المخلبَّ بعد. تحديدها

الصفراء.عبر البراز في أيضاً البعض يفُرز مميزاً. محمراً

واالستخداماالستطبابات

المعتمد الدم فقر بسبب للحديد المزمن الزائد والحمل بالحديد الحاد التسمم لعالج ديسفيرال يوصف

الدم.نقل على

الحادالحديد تسمم

بالحديد ، الحاد التسمم عالج في المستخدمة القياسية لإلجراءات بديال ً، وليس مكمل ، هو ديسفيرال

الهواء مجرى وصيانة شفط المعدة؛ غسيل الذهب. عرق بشراب التقيؤ تحريض يلي: ما تشمل قد والتي

وتصحيح األوعية ؛ وقابضات واألكسجين والدم الوريدية بالسوائل الصدمة على السيطرة النقي ؛

الحماض.

TITLE - DEFEROXAMINE / DESFERRIOXAMINE / DESFERAL MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-deferoxamine-desferrioxamine-desferal-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2007/016267s044lbl.pdf
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المزمنالزائد الحديد

عمليات من الثانوي الحديد فرط من يعانون الذين المرضى عند الحديد إفراز ديسفيرال يعزز أن يمكن

العالج . )الثالسيمياذلك في بما المزمن ، الدم فقر بعض عالج في يحدث قد كما (المتعددة الدم نقل

الكبدي.التليف تطور يزيل أو ويؤخر الكبدي الحديد تراكم من يبطئ ديسفيرال مع األمد طويل

3 عن أعمارهم تقل الذين المرضى في نسبياً ضعيفة ديسفيرال باستخدام الحديد تعبئة تكون

يتم لم ما المرضى هؤالء لمثل الدواء إعطاء عادة ًينبغي ال الزائد. الحديد من نسبياً القليل مع سنوات

.ً)يومياالحديد من أكثر أو مجم 1 المثال ، سبيل على (للحديد كبيرة تعبئة إثبات

الطريقة هو الفصد ألن األولي ، الدموية األصبغة ترسب داء لعالج ديسفيرال يوصف ال

االضطراب.هذا في الزائد الحديد إلزالة المفضلة

موانع

الدواء ألن البول ، انقطاع أو حاد كلوي مرض من يعانون الذين المرضى في ديسفيرال يستعمل ال

.)التحذيراتانظر (الكلى. طريق عن األولى بالدرجة يفرزان الحديد ومخلبّ

تحذيرات

عند أو عالية ، بجرعات طويلة ، لفترات ديسفيرال تناول عند وسمعية بصرية اضطرابات عن اإلبالغ تم

كانت لوحظت التي العينية االضطرابات الفيريتين. من منخفضة مستويات من يعانون الذين المرضى

للحديد ؛ المزمن الزائد الحمل في طويلة لفترات تناوله بعد العين عدسة إعتام الرؤية. في ضبابية

الرؤية ضعف العتمة ؛ ورم البصرية ، والعيوب البصر ، فقدان ذلك في بما البصر حدة انخفاض

تشوهات القرنية ، عتامة العين ، عدسة إعتام البصري ، العصب التهاب والليلي ؛ واللون المحيطية

ذلك في بما السمع وفقدان األذن طنين هي عنها المبلغ السمعية التشوهات كانت الصباغية. الشبكية

والسمعية العينية االضطرابات كانت الحاالت ، معظم في التردد. عالي العصبي الحسي السمع فقدان

)والعكسللمرضى معلومات   /التحذيراتانظر (العالج عن الفوري التوقف عند لالنعكاس قابلة

.)الخاصةالحواس   /الفعلردود

وقياس العين قاع وتنظير الشقي المصباح وفحوصات البصر حدة اختبارات بإجراء يوصى

عكس يتم أن المرجح من الزمن. من طويلة لفترات عولجوا الذين المرضى في دوري بشكل السمع

مبكر.وقت في االختبار تشوهات أو األعراض اكتشاف تم إذا السمية

بتأخر المصاحبة الفيريتين من منخفضة ومستويات ديسفيرال من العالية الجرعات ارتبطت كما

انظر (المسبقة المعالجة معدالت إلى جزئياً النمو سرعة تستأنف قد ديسفيرال ، جرعة تقليل بعد النمو.

.)األطفالاستخدام   /التحذيرات

بعد األطفال ، عند أيضاً عنها اإلبالغ تم التي البالغين ، عند التنفسية الضائقة متالزمة وصف تم

أو بالحديد حاد تسمم من يعانون الذين المرضى في ديسفيرال من الوريد في جداً عالية بجرعات العالج

الثالسيميا.

احتياطات

عام

كان عندما المرضى من قليل عدد لدى حدثت وصدمة الدم ، ضغط انخفاض الشرى ، الجلد ، احمرار

حقيرلذلك ، السريع. الوريدي الحقن طريق عن يعُطى ديسفيرال
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التعزيز.أو الجلد تحت البطيء التسريب طريق عن أو داخلي بشكل إعطاؤه يتم أن يجب

الكاذبالسل يرسينيا  والقولونيرسينيا بهلإلصابة المرضى قابلية من الزائد الحديد يزيد

إلى أدى مما لإلصابة ، القابلية هذه من بديسفيرال العالج عزز النادرة ، الحاالت بعض في االلتهابات.

هذه مثل في ذلك. لوال المفقودة الحديد بحبيبات البكتيريا هذه تزويد طريق عن عامة عدوى حدوث

العدوى.حل يتم حتى ديسفيرال عالج عن التوقف يجب الحاالت ،

الغشاء فطريات داء من نادرة حاالت تسجيل تم بديسفيرال ، عولجوا الذين المرضى في

يجب بها ، المشتبه األعراض أو العالمات من أي حدوث حالة في قاتلة. نتائج له كان بعضها المخاطي ،

الفور.على المناسب العالج وبدء الفطريات اختبارات وإجراء ديسفيرال تناول عن التوقف

وظائف في ضعف عن اإلبالغ تم الشديد ، المزمن الحديد فرط من يعانون الذين المرضى في

عند يوميا ًملغ 500 من أكثر (سي فيتامين من عالية وبجرعات ديسفيرال مع المتزامن العالج بعد القلب

التالية االحتياطات اتخاذ يجب سي. فيتامين توقف عندما لالنعكاس قابال ًالقلب ضعف كان . )البالغين

متزامن:بشكل ديسفيرال و سي فيتامين استخدام عند

•

•

القلب.قصور لمرضى ج فيتامين مكمالت إعطاء ينبغي ال

بديسفيرال.المنتظم العالج من أولي شهر بعد فقط التكميلي ج بفيتامين ابدأ

من قصير وقت بعد ويفضل بانتظام ، ديسفيرال يتلقى المريض كان إذا إال سي فيتامين تعط ال•

التسريب.مضخة تركيب

•

•

مقسمة.بجرعات تعطى للبالغين ، مجم 200 البالغة اليومية سي فيتامين جرعة تتجاوز ال

المركب.العالج هذا أثناء القلب لوظيفة السريرية بالمراقبة ينُصح

من العالية الجرعات تؤدي قد باأللمنيوم ، مرتبط دماغي اعتالل من يعانون الذين المرضى في

دوران في الحادة الزيادة بسبب ربما  ، )النوبات(العصبي الوظيفي الخلل تفاقم إلى ديسفيرال

فرط وجود في ديسفيرال بـ العالج يؤدي قد الكلى. غسيل خرف بظهور ديسفيرال يعجل قد األلمنيوم.

الدرق.جارات نشاط فرط وتفاقم الدم في الكالسيوم نقص إلى األلمنيوم من

األدويةتفاعل

ألن ربما سي ، فيتامين بنقص الحديد فرط من يعانون الذين المرضى يصاب ما عادة سي:فيتامين

بجرعات سي فيتامين إعطاء يمكن الحديد ، باستخالب للعالج مساعد كعامل الفيتامين. يؤكسد الحديد

باستخدام المنتظم العالج من أولي شهر من بدءاً مقسمة ، بجرعات للبالغين مجم 200 إلى تصل

بشكل ثقيل. معدن إزالة عملية أجل من الحديد توافر من ج فيتامين يزيد . )التحذيراتانظر (ديسفيرال

جرعات سناً. األكبر لألطفال يومياً مجم 100 و سنوات 10 سن دون لألطفال يومياً مجم 50 يكفي عام ،

الحديد.مركب إفراز في إضافية زيادة أي إنتاج في تفشل ج فيتامين من أكبر

الفينوثيازين ، مشتقات أحد وبروكلوربيرازين ، ديسفيرال مع المتزامن العالج يؤدي قد بروكلوربيرازين:

الوعي.في مؤقت ضعف إلى

المرتبط -67 للغاليوم السريع البولي اإلفراز بسبب مشوهة التصوير نتائج تكون قد 67:الجاليوم

الومضاني.التصوير من ساعة 48 قبل ديسفيرال بإيقاف ينصح بديسفيرال.
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للمرضىمعلومات

أو البصر ضعف أو األخرى ، العصبي الجهاز اضطرابات أو الدوخة من يعانون الذين المرضى على يجب

.)العكسيةالتفاعالت انظر (خطرة تكون أن يحتمل التي اآلالت تشغيل أو القيادة عن االمتناع السمع ،

الحمرة.إلى البول لون تغير يظهر قد األحيان بعض في أنه المرضى إخبار يجب

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ،

ديسفيرال.باستخدام الطويل المدى على الحيوانات على للسرطان مسببة دراسات إجراء يتم لم

فيالنووي الحمض تخليق يثبط ديسفيرال أن ثبت حيث خلوية ، سمية تحدث قد

المختبر.

جفئة الحمل:

يومية بجرعات ديسفيرال تناول بعد األرانب في الهيكلية والتشوهات الفئران في التعظم تأخر لوحظ

مماثلة دراسات في ضارة آثار أي يالحظ لم لإلنسان. القصوى اليومية الجرعة أضعاف 4.5 إلى تصل

الفئران.على

الحمل أثناء ديسفيرال استخدام يجب الحوامل. النساء عند جيداً ومضبوطة كافية دراسات توجد ال

الجنين.على المحتمل الخطر تبرر المحتملة الفائدة كانت إذا فقط

المرضعاتاألمهات

األم ، لبن في تفُرز األدوية من العديد ألن األم. حليب في يفُرز الدواء هذا كان إذا ما المعروف غير من

تمرض.امرأة إلى ديسفيرال إعطاء عند الحذر توخي يجب

األطفالاستخدام

أشهر.3 كل ونموه الجسم وزن لمراقبة يخضعوا أن يجب ديسفيرال يتلقون الذين األطفال المرضى

انظر (سنوات 3 عن أعمارهم تقل الذين األطفال مرضى في والفعالية السالمة إثبات يتم لم

والتفاعالت ج ، فيتامين   /الدوائيةالتفاعالت   /االحتياطاتالتحذيرات ، واالستخدام ، االستطبابات

.)العكسية

الشيخوخةاستخدام

عاماً 65 أعمارهم تبلغ الذين األشخاص من كافية أعداداً  Desferalلـ السريرية الدراسات تتضمن لم

تقارير تشير سناً. األصغر األشخاص عن مختلف بشكل يستجيبون كانوا إذا ما لتحديد وأكثر

Postmarketing  السن ، كبار لدى العين باضطرابات اإلصابة خطر لزيادة محتمل اتجاه وجود إلى

.العتانيوالورم البقعي ، واالعتالل األلوان ، عمى حدوث وتحديدا ً

عدد أن من بالرغم بالجرعة. مرتبطة هذه العين اضطرابات كانت إذا ما الواضح غير فمن ذلك ، ومع

العين في الضطرابات عرضة يكونون قد المسنين المرضى بعض أن إال جدا ، ضئيال كان البالغات

لإلصابة متزايد خطر هناك يكون قد أنه إلى أيضاً  Postmarketingتقارير تشير ديسفيرال. تناول عند

اختيار يكون أن يجب عام ، بشكل . )العكسيةالتفاعالت انظر (السن. كبار لدى السمع وفقدان بالصمم

األدنىمن يبدأ ما وعادة ًحذراً ، المسن للمريض الجرعة
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وما القلب ، أو الكلى أو الكبد وظائف النخفاض األكبر التكرار يعكس مما الجرعات ، نطاق نهاية

آخر.دوائي عالج أو أمراض من ذلك يصاحب

العكسيةالتفاعالت

تواترها.تقدير لدعم كافية بيانات توجد ال لكن التالية ، العكسية التفاعالت مالحظة تمت

تكونّ حمامي ، حكة ، ارتشاح ، تصلب ، انتفاخ ، حرقة ، ألم ، موضعي ، تهيج الحقن:موقع في

حساسية تفاعالت مع الحقن موقع تفاعالت تترافق قد موضعية. وذمة حويصالت ، قشرة ، شروية ،

.)أدناهككل الجسم انظر (جهازية

تفاعل شرى ، معمم ، جلدي طفح الجهازية:التحسسية الفعل وردود الحساسية فرط تفاعالت

وعائية.وذمة صدمة ، بدون أو مع تأقي

المفاصل ألم مثل جهازية فعل بردود مصحوبة الموضعية الحقن موقع تفاعالت تكون قد ككل:الجسد

الربو.أو البطن وآالم والقيء والغثيان العضلي واأللم والصداع والحمى

( Desferalاستخدام مع باالشتراك عنها اإلبالغ تم الفطرياتداء ويرسينيامعنادرة التهابات
.)التحذيراتانظر

 صدمة.الدم ، ضغط انخفاض القلب ، تسرع الدموية:واألوعية القلب

قيء.غثيان ، إسهال ، البطن ، في انزعاج الهضمي:الجهاز

قلة أو   /والصفيحات نقص حاالت عن اإلبالغ تم المثال ، سبيل على (الدم في خلل الدم:أمراض

.)بوضوحالسببية العالقة تحديد يتم لم البيض. الكريات

 )الميتافيزيقيالتنسج خلل المثال ، سبيل على (العظام وتغيرات النمو تأخر يعتبر الساق. تشنجات الهيكلي:العضلي الجهاز
إزالة عملية بدأوا الذين أولئك خاصة كجم ،   /مجم60 من أعلى جرعات إعطاؤهم تم الذين المخلبين المرضى في شائعاً أمراً

يتم فقد أقل ، أو كجم   /مجم40 إلى بالجرعات االحتفاظ تم إذا العمر. من األولى الثالث السنوات في الحديد من ثقيل معدن

.)األطفالاستخدام   /االحتياطاتالتحذيرات ، انظر (المخاطر تقليل

العصبي واالعتالل المحيطية ، والحسية الدوخة ، ذلك في بما العصبية االضطرابات العصبي:الجهاز

  /التحذيراتانظر (باأللمنيوم المرتبط الكلى غسيل دماغ اعتالل تساقط أو تفاقم وتنمل. المختلط ،

.)للمرضىمعلومات

تجاوز يتم لم إذا شائع غير األذن طنين أو   /والتردد عالي العصبي الحسي السمع فقدان المميزة:الحواس

اضطرابات حدوث النادر من الفيريتين. مستويات انخفاض عند الجرعة تقليل تم وإذا الجرعات إرشادات

وفقدان الرؤية ، وضوح وعدم البصر ، حدة انخفاض ذلك يشمل قد الجرعة. إرشادات تجاوز يتم لم إذا بصرية

(الشبكية واعتالل العتاني ، والورم البصري ، المجال وعيوب الليلي ، والعمى الرؤية ، في وخلل الرؤية ،
.)التحذيراتانظر (العين عدسة وإعتام البصري ، العصب والتهاب  ، )الصبغيالتنكس

انظر ( )خالليارتشاح أو   /وزرقة ، التنفس ، ضيق مع (الحادة التنفسية الضائقة متالزمة تنفسي:

.)التحذيرات

معمم.جلدي طفح جدا نادرا جلد:

.)االستعمالموانع انظر (الكلى وظائف اختالل البول ، عسر التناسلي:البولي الجهاز
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الجرعةفرط

الحادةالسمية

329.الفئران ، 287 ؛ الفئران ، : )كغم  /ملغم(الصورة LD50الوريد طريق عن

واألعراضالعالمات

الوريدي التسريب   /قصدغير عن الوريد في بلعة إعطاء أو زائدة لجرعة المتعمد غير اإلعطاء يترافق قد

عن اإلبالغ تم الهضمي ؛ الجهاز واضطرابات القلب دقات انتظام وعدم الدم ، ضغط انخفاض مع السريع

المركزي العصبي للجهاز تثبيط شحوب ، غثيان ، صداع ، هياج ، حبسة ، للرؤية ، عابر ولكن حاد فقدان

الحاد.الكلوي والفشل القلب بطء الغيبوبة ، ذلك في بما

معاملةاو عالج

لألعراض.مناسبة تدابير واتخاذ  Desferalوقف يجب محدد. ترياق يوجد ال

بسهولة.للتبديل قابل ديسفيرال

االستعمالوطريقة الجرعة

الحادالحديد تسمم

العضليةاإلدارة

بالصدمة.المصابين غير المرضى لجميع استخدامه ويجب مفضل الطريق هذا

لجرعتين. ساعات 4 كل مجم 500 ذلك يتبع أن يمكن البداية. في مجم 1000 مقدارها جرعة إعطاء يجب

أال يجب ساعة. 4-12 كل مجم 500 من الحقة جرعات إعطاء يمكن السريرية ، االستجابة على اعتماداً

لإلدارة البناء إعادة تعليمات على للحصول ساعة. 24 في مجم 6000 المعطاة اإلجمالية الكمية تتجاوز

أدناه.1 الجدول انظر العضلية ،

العضليةلإلدارة التحضير 1: الجدول

للحقنالمعقم بالماء تشكيلها إعادة

معقمةكميةالقارورةحجم

للحقنالماء

لمطلوب

إعادة

المخدراتمحتوى إجمالي

التأسيسإعادة بعد

بعد مل لكل النهائي التركيز

التكوينإعادة

مل  /مجم210مل2.35   /مجم500مل2 مجم500

مل  /مجم213مل9.4   /جرام2مل8 جرام2

سحب قبل تماماً الدواء إذابة يجب اللون. أصفر محلول هو تكوينه المعاد  Desferalمحلول

غير الجزء تجاهل فقط. الفردي لالستخدام للحقنمعقم بماء ديسفيرال تكوين أعيد المحلول.
المستخدم.

الوريد
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عن فقط ذلك وبعد الدموية واألوعية القلب انهيار حالة في للمرضى فقط الطريق هذا استخدام يجب

تتم مجم 1000 ألول ساعة   /كجم  /مجم15 التسريب معدل يتجاوز أال يجب البطيء. التسريب طريق

ساعة.  /مجم125 تتجاوز ال أبطأ ، بمعدل تكون أن يجب األمر ، لزم إذا الالحقة ، الالحقة الجرعة إدارتها.

الصوديوم ، كلوريد 0.9٪ المثال ، سبيل على (فسيولوجي ، ملحي محلول إلى تكوينه المعاد المحلول يضاف

الالكتات.رينجر محلول أو الماء ، في الجلوكوز  ، )الصوديومكلوريد ٪0.45

ذلك يتبع أن يمكن ساعة.   /كجم  /مجم15 يتجاوز ال بمعدل مجم 1000 من أولية جرعة إعطاء يجب

من الحقة جرعات إعطاء يمكن السريرية ، االستجابة على اعتماداً لجرعتين. ساعات 4 مدار على مجم 500

ساعة.24 في مجم 6000 المعطاة اإلجمالية الكمية تتجاوز أال يجب ساعة. 4-12 خالل مجم 500

طريق عن الدواء وإعطاء الوريد في اإلعطاء إيقاف يجب للمريض ، السريرية الحالة تسمح أن بمجرد

أدناه.2 الجدول انظر الوريد ، طريق عن لإلعطاء التكوين إعادة تعليمات على للحصول العضلي. الحقن

الوريديةلإلدارات التحضير 2: الجدول

للحقنالمعقم بالماء تشكيلها إعادة

معقمةكميةالقارورةحجم

للحقنالماء

لمطلوب

إعادة

المخدراتمحتوى إجمالي

التأسيسإعادة بعد

بعد مل لكل النهائي التركيز

التكوينإعادة

مل  /مجم95مل5.3   /مجم500مل5 مجم500

مل  /مجم95مل21.1   /جرام2مل20جرام2

قليال.ً المصفر إلى اللون وعديم وشفاف التوتر متساوي محلول هو تكوينه المعاد ديسفيرال محلول

لالستخدام للحقنمعقم بماء ديسفيرال تكوين أعيد المحلول. سحب قبل تماماً الدواء إذابة يجب
المستخدم.غير الجزء تجاهل فقط. الفردي

المزمنالزائد الحديد

مريض.لكل فردي أساس على فعالية األكثر التالية اإلدارة طرق اختيار يجب

العضليةاإلدارة

مجم 2000 إعطاء يجب ذلك ، إلى باإلضافة العضل. في مجم 500-1000 من يومية جرعة إعطاء يجب

منفصل بشكل ديسفيرال إعطاء يجب ذلك ، ومع المنقول ؛ الدم من وحدة كل مع الوريد طريق عن

الجرعة تتجاوز أال يجب ساعة.   /كجم  /مجم15 الوريدي التسريب معدل يتجاوز أال يجب الدم. عن

أو وحدات ثالث نقل تم لو حتى مجم 6000 أو الدم ، نقل عدم حالة في مجم 1000 اإلجمالية اليومية

انظر العضلية ، لإلدارة البناء إعادة تعليمات على للحصول المكدسة. الحمراء الدم خاليا أو الدم من أكثر

أدناه.3 الجدول

العضليةلإلدارة التحضير 3: الجدول

للحقنالمعقم بالماء تشكيلها إعادة

لكلالنهائي التركيزالمخدراتمحتوى إجماليمعقمةكميةالقارورةحجم
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للحقنالمعقم بالماء تشكيلها إعادة

للحقنالماء

لمطلوب

إعادة

التكوينإعادة بعد ملالتأسيسإعادة بعد

مل  /مجم210مل2.35   /مجم500مل2 مجم500

مل  /مجم213مل9.4   /جرام2مل8 جرام2

سحب قبل تماماً الدواء إذابة يجب اللون. أصفر محلول هو تكوينه المعاد  Desferalمحلول

غير الجزء تجاهل فقط. الفردي لالستخدام للحقنمعقم بماء ديسفيرال تكوين أعيد المحلول.
المستخدم.

الجلدتحت إدارة

ساعة ، 8-24 مدار على  )يوم  /كجم  /مجم20-40 (مجم 1000-2000 من يومية جرعة إعطاء يجب

التسريب مدة تكون أن يجب مستمر. صغير ضخ توفير على قادرة محمولة صغيرة مضخة باستخدام

مع الحال هو كما ساعة 8-12 من قصير تسريب بعد الحديد من الكثير يفُرز المرضى ، بعض في فردية.

تحت لإلدارة التكوين إعادة تعليمات على للحصول ساعة. 24 مدار على تعُطى التي الجرعة نفس

أدناه.4 الجدول انظر الجلد ،

الجلدتحت لإلدارة التحضير 4: الجدول

للحقنالمعقم بالماء تشكيلها إعادة

معقمةكميةالقارورةحجم

للحقنالماء

لمطلوب

إعادة

المخدراتمحتوى إجمالي

التأسيسإعادة بعد

بعد مل لكل النهائي التركيز

التكوينإعادة

مل  /مجم95مل5.3   /مجم500مل5 مجم500

مل  /مجم95مل21.1   /جرام2مل20جرام2

قليال.ً المصفر إلى اللون وعديم وشفاف التوتر متساوي محلول هو تكوينه المعاد ديسفيرال محلول

لالستخدام للحقنمعقم بماء ديسفيرال تكوين أعيد المحلول. سحب قبل تماماً الدواء إذابة يجب
المستخدم.غير الجزء تجاهل فقط. الفردي

التأسيسإعادة بعد االستقرار

السالمة أجل من  )ساعات3 غضون في العالج بدء (التركيب إعادة بعد مباشرة المنتج استخدام يجب

تدفق غطاء في (صحتها من التحقق تم معقمة ظروف ظل في التكوين إعادة إجراء عند الميكروبيولوجية.

24 أقصاها لمدة الغرفة حرارة درجة في المنتج تخزين يمكن  ، )التعقيمتقنية باستخدام معقم رقائقي

في أو مذيبات في  Desferalتكوين إعادة تكوينه. المعاد المحلول بتبريد تقم ال االستخدام. قبل ساعة

العكسية.الحلول استخدام ينبغي ال الترسيب. إلى يؤدي قد إليها المشار غير أخرى ظروف

زودتكيف

بالتجميدالمجففة المعقمة ميسيالت ديفيروكسامين من مجم 500 على منها كل تحتوي - قوارير

- قارورة  91NDC-0467-0078  .. ………………………………………………قوارير 4 من علب

بالتجميدالمجففة المعقمة ميسيالت ديفيروكسامين من جم 2 على منها كل تحتوي
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25 فوق تخزن ال  51NDC-0347-0078 . ………………………………………………………قوارير 4 من علب

.)فهرنهايتدرجة 77 (مئوية درجة
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