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Vials
Rx เท่านั้น
ข้อมูลการสั่งจ่าย

คําอธิบาย
Desferal, deferoxamine mesylate USP เป็นสารคเีลตธาตุเหล็ก มีอยู่ในขวดสําหรับฉีดเข้ากล้าม 
ฉีดใตผ้ิวหนัง และฉีดเข้าเส้นเลือดดํา Desferal เป็นขวดที่มี deferoxamine mesylate USP 500 มก
. และ 2 กรัมในรูปแบบปลอดเชื้อและแห้ง ดีเฟโรซามีน เมไซเลต isนู๋-[5-[3-[(5-aminopentyl)ไฮดรอกซี
คาร์บาโมอิล]โพรพิโอนามิโด]เพนทิล]- 3-[[5-(นู๋-ไฮดรอกซีอะซีตามิโด)เพนทิล]คาร์บาโมอิล]โพรพิโอโนไฮ
ดรอกซามิกแอซิดโมโนมีเทนซัลโฟเนต (เกลือ) และสูตรโครงสร้างของมันคือ

Deferoxamine mesylate USP เป็นผงสีขาวถึงขาว สามารถละลายได้ง่ายในนํ้าและ
ละลายไดเ้ล็กน้อยในเมทานอล นํ้าหนักโมเลกุลของมันคือ 656.79

เภสัชวิทยาคลินิก
เหล็กคเีลต Desferal โดยสร้างสารเชิงซ้อนที่เสถียรซึ่งป้องกันไม่ให้เหล็กทําปฏิกิริยาเคมเีพิ่มเติม มัน
เตรียมคีเลตเหล็กจากเฟอริตินและเฮโมซิเดรินไดอ้ย่างง่ายดาย แต่ไม่สามารถคีเลตเหล็กไดอ้ย่างง่ายดาย
จากทรานเฟอร์ริน ไม่รวมกับธาตุเหล็กจากไซโตโครมและเฮโมโกลบิน Desferal ไม่ทําให้การขับอิเล็กโทร
ไลต์หรือโลหะตามรอยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นไดช้ัด ตามทฤษฎีแล้ว Desferal 100 ส่วนโดยนํ้าหนักสามารถผูก
เหล็กเฟอริกได้ประมาณ 8.5 ส่วนโดยนํ้าหนัก

Desferal ถูกเผาผลาญโดยส่วนใหญ่โดยเอนไซม์ในพลาสมา แต่ยังไม่ได้กําหนดวิถี คีเลต
สามารถละลายได้ง่ายในนํ้าและไหลผ่านไตได้ง่าย ทําให้ปัสสาวะมีสีแดง บางชนิดก็ถูกขับออกทางอุจจาระ
ผ่านทางนํ้าดเีช่นกัน

ข้อบ่งใช้และการใชง้าน
Desferal มีไว้สําหรับการรักษาภาวะมึนเมาของธาตเุหล็กเฉียบพลันและภาวะธาตเุหล็กเกินเรื้อรังอันเนื่องมา
จากภาวะโลหิตจางจากการถ่ายเลือด

พิษเหล็กเฉียบพลัน

Desferal เป็นส่วนเสริมและไม่ใช้แทนมาตรการมาตรฐานที่ใช้ในการรักษาภาวะมึนเมาจากธาตุเหล็ก
เฉียบพลัน ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้: การชักนําให้เกิดอาการอาเจียนด้วยนํ้าเชื่อมของ ipecac; ล้างกระเพาะ; 
การดูดและการบํารุงรักษาทางเดินหายใจที่ชัดเจน ควบคุมภาวะช็อกด้วยของเหลวทางเส้นเลือด เลือด 
ออกซิเจน และยาขยายหลอดเลือด และการแก้ไขภาวะความเป็นกรด
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ภาวะเหล็กเกินเรื้อรัง

Desferal สามารถส่งเสริมการขับธาตุเหล็กในผู้ป่วยทีม่ีภาวะธาตเุหล็กเกินจากการถ่ายเลือดหลายครั้ง (
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการรักษาโรคโลหิตจางเรื้อรังบางชนิดรวมถึงธาลัสซีเมีย) การรักษาระยะยาวด้วย 
Desferal จะชะลอการสะสมของธาตุเหล็กในตับและชะลอหรือขจัดความก้าวหน้าของการเกิดพังผืดใน
ตับ

การรวมตัวของธาตุเหล็กกับ Desferal นั้นค่อนข้างไม่ดใีนผู้ป่วยทีม่ีอายุตํ่ากว่า 3 ปีทีม่ธีาตุ
เหล็กเกินค่อนข้างน้อย โดยปกติ ไมค่วรให้ยาแก่ผู้ป่วยดังกล่าว เว้นแต่จะสามารถแสดงให้เห็นการระดม
ธาตเุหล็กที่มีนัยสําคัญ (เช่น ธาตุเหล็ก 1 มก. หรือมากกว่าต่อวัน)

ยา Desferal ไมไ่ด้ระบุไวส้ําหรับการรักษา primary hemochromatosis เนื่องจาก 
phlebotomy เป็นวิธีการทางเลือกในการกําจัดธาตุเหล็กส่วนเกินในโรคนี้

ข้อห้าม
ห้ามใช้ Desferal ในผูป้่วยทีเ่ป็นโรคไตวายเรื้อรังหรือเป็นเนื้องอกในมดลูก เนื่องจากยาและธาตุเหล็กคี
เลตจะถูกขับออกทางไตเป็นหลัก (ดูคํา เตือน )

คําเตือน
มีรายงานการรบกวนทางตาและการได้ยินเมื่อให้ยา Desferal เป็นเวลานาน ในปริมาณมาก หรือในผู้
ป่วยที่มีระดับเฟอร์ริตินตํ่า การรบกวนของตาที่สังเกตไดท้ําใหก้ารมองเห็นพร่ามัว ต้อกระจกหลังจาก
การบริหารเป็นเวลานานในภาวะเหล็กเกินเรื้อรัง การมองเห็นลดลงรวมถึงการสูญเสียการมองเห็น, 
ความบกพร่องทางสายตา, scotoma; อุปกรณ์ต่อพ่วง สี และการมองเห็นในตอนกลางคืนบกพร่อง 
โรคประสาทอักเสบตา, ต้อกระจก, ความทึบของกระจกตาและความผิดปกตขิองเม็ดสีม่านตา ความผิด
ปกติของการได้ยินที่รายงานเป็นหูอื้อและการสูญเสียการได้ยินรวมถึงการสูญเสียการได้ยินทาง
ประสาทสัมผัสความถีสู่ง ในกรณีส่วนใหญ่ ความผิดปกติของตาและหูสามารถย้อนกลับได้เมื่อหยุดการ
รักษาทันที (ดู ข้อควรระวัง/ ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย และ อาการไม่พึงประสงค์

ปฏิกิริยา/สัมผัสพิเศษ).
แนะนําใหท้ําการทดสอบการมองเห็น การตรวจสลิตไลต์ การส่องกล้องตรวจฟัน และการวัด

เสียงเป็นระยะในผูป้่วยทีร่ักษาเป็นเวลานาน ความเป็นพิษมีแนวโน้มที่จะกลับคืนมาหากตรวจพบอาการ
หรือความผิดปกติของการทดสอบตั้งแต่เนิ่นๆ

ปริมาณที่สูงของ Desferal และระดับเฟอรร์ิตินตํ่าที่มีร่วมกันนั้นสัมพันธ์กับการชะลอการเจริญ
เติบโตเช่นกัน หลังจากลดขนาดยา Desferal ความเร็วในการเจริญเติบโตอาจกลับสู่อัตราก่อนการรักษาบาง
ส่วน (ดูคําแนะนําในการใช้ ข้อควรระวัง / การใช้ในเด็ก )

กลุ่มอาการหายใจลําบากในผู้ใหญ่ ซึ่งมีรายงานในเด็กด้วยเช่นกัน ไดร้ับการอธิบายภายหลังการ
รักษาด้วยยา Desferal ทีใ่หท้างหลอดเลือดดําสูงเกินไปในผู้ป่วยที่มีภาวะพิษจากธาตุเหล็กเฉียบพลัน
หรือธาลัสซีเมีย

ข้อควรระวัง

ทั่วไป

ผู้ป่วยบางรายมีอาการฟลัชผิวหนัง ลมพิษ ความดันเลือดตํ่าและช็อก ดังนั้น DEFERAL
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ควรได้รับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือทางเส้นเลือดอย่างช้าๆ

ภาวะเหล็กเกินจะเพิ่มความอ่อนแอของผูป้่วยต่อYersinia enterocoliticaและ Yersinia 
pseudotuberculosisการติดเชื้อ ในบางกรณซีึ่งพบไมบ่่อยนัก การรักษาด้วย Desferal ได้เพิ่มความ
อ่อนไหวนี้ ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อทั่วๆ ไปโดยให้แบคทีเรียชนิดนี้มี siderophore หายไป ในกรณีเช่นนี้ 
ควรยุตกิารรักษาด้วย Desferal จนกว่าการติดเชื้อจะไดร้ับการแก้ไข

ในผู้ป่วยที่ได้รับ Desferal มีรายงานกรณีของ mucormycosis ทีห่ายาก ซึ่งบางรายอาจถึงแก่
ชีวิตได้ หากมอีาการหรืออาการแสดงทีน่่าสงสัยใดๆ เกิดขึ้น ควรหยุดใช้ Desferal ดําเนินการทดสอบ
ทางเชื้อราและให้การรักษาที่เหมาะสมทันที

ในผู้ป่วยที่มีภาวะธาตุเหล็กเกินเรื้อรังอย่างรุนแรง มีรายงานการด้อยค่าของการทํางานของหัวใจ
หลังการรักษาร่วมกับ Desferal และวิตามินซีในปริมาณสูง (มากกว่า 500 มก. ต่อวันในผู้ใหญ)่ ความ
ผิดปกติของหัวใจสามารถย้อนกลับได้เมื่อหยุดวิตามินซี ข้อควรระวังต่อไปนี้ควรใชเ้มื่อใชว้ิตามินซแีละ 
Desferal ควบคูก่ันไป:

•

•

ไม่ควรใหอ้าหารเสริมวิตามินซีแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
เริ่มการเสริมวิตามินซีหลังจากเดือนแรกของการรักษาด้วย Desferal เป็นประจําเท่านั้น

• ให้วิตามินซีเฉพาะในกรณทีีผู่้ป่วยไดร้ับ Desferal เป็นประจํา ไม่ควรให้หลังจากตั้งค่าปั๊มแช่

•

•

ผู้ใหญ่ไมค่วรเกินปริมาณวิตามินซี 200 มก. ต่อวัน โดยแบ่งให้รับประทาน
ควรทําการตรวจสอบการทํางานของหัวใจทางคลินิกในระหว่างการรักษาแบบผสมผสานดังกล่าว

ในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองอักเสบจากอะลูมิเนียม การให้ Desferal ในปริมาณสูงอาจทําใหค้วาม
ผิดปกติของระบบประสาทแย่ลง (อาการชัก) อาจเป็นเพราะอะลูมิเนียมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่าง
เฉียบพลัน Desferal อาจกระตุ้นให้เกิดภาวะสมองเสื่อมจากการฟอกไต การรักษาด้วย Desferal 
เมื่อมอีะลูมิเนียมเกินพิกัดอาจส่งผลใหแ้คลเซียมในเลือดลดลงและทําใหภ้าวะพาราไทรอยด์ทํางานเกิน
กําเริบ

ปฏิกิริยาระหว่างยา

วิตามินซ:ีผู้ป่วยที่มภีาวะธาตุเหล็กเกินมักจะขาดวิตามินซี อาจเป็นเพราะธาตเุหล็กออกซไิดซ์วิตามิน ใน
ฐานะที่เป็นยาเสริมการบําบัดด้วยธาตุเหล็ก วิตามินซีในขนาดสูงถึง 200 มก. สําหรับผู้ใหญอ่าจไดร้ับใน
ปริมาณที่แบ่ง โดยเริ่มหลังจากเดือนแรกของการรักษาด้วย Desferal เป็นประจํา (ดู ข้อควรระวัง ) 
วิตามินซีช่วยเพิ่มความพร้อมของธาตุเหล็กสําหรับคีเลชั่น โดยทั่วไป 50 มก. ต่อวันเพียงพอสําหรับเด็ก
อายุตํ่ากว่า 10 ปีและ 100 มก. ต่อวันสําหรับเด็กโต ปริมาณวิตามินซทีี่มากขึ้นไม่สามารถทําใหก้ารขับธาตุ
เหล็กเพิ่มขึ้นได้อีก

โปรคลอเพอราซีน:การรักษาพร้อมกันด้วย Desferal และ prochlorperazine ซึ่งเป็นอนพุันธ์ของฟี
โนไทอาซีน อาจทําให้หมดสติชั่วคราว
แกลเลียม-67:ผลการถ่ายภาพอาจบิดเบี้ยวเนื่องจากการขับถ่ายของแกลเลียม-67 ทีจ่ับกับ 
Desferal อย่างรวดเร็ว แนะนําให้หยุดใช้ Desferal 48 ชั่วโมงก่อนทํา scintigraphy
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ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย

ผู้ป่วยทีม่ีอาการวิงเวียนศีรษะหรือความผิดปกติของระบบประสาทอื่น ๆ หรือความบกพร่องทางสายตา
หรือการได้ยินควรงดเว้นจากการขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรที่อาจเป็นอันตราย (ดู อาการไมพ่ึงประสงค์ )

ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งว่าบางครั้งปัสสาวะของพวกเขาอาจมีการเปลี่ยนสีเป็นสีแดง

การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์, การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์

ยังไม่มีการศึกษาการก่อมะเร็งในระยะยาวในสัตวก์ับ Desferal
ความเป็นพิษต่อเซลลอ์าจเกิดขึ้น เนื่องจาก Desferal ได้แสดงให้เห็นว่ายับยั้งการสังเคราะห์ DNA ใน

หลอดแก้ว

หมวดหมูก่ารตั้งครรภ์ C

ขบวนการสร้างกระดูกที่ล่าช้าในหนูและความผิดปกติของโครงกระดูกในกระต่ายถูกสังเกตหลังจากที่ 
Desferal ได้รับในปริมาณรายวันสูงถึง 4.5 เท่าของขนาดยาสูงสุดต่อวันของมนุษย์ ไม่พบผลข้าง
เคียงในการศึกษาทีค่ล้ายกันในหนู
ไม่มีการศึกษาที่เพียงพอและมีการควบคุมอย่างดีในหญิงตั้งครรภ์ ควรใช้ Desferal ในระหว่างตั้ง
ครรภเ์ฉพาะเมื่อผลประโยชน์ทีเ่ป็นตัวกําหนดความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์

แม่พยาบาล

ไม่ทราบว่ายานี้ถูกขับออกมาในนมของมนุษยห์รือไม่ เนื่องจากยาหลายชนิดถูกขับออกมาในนมของมนุษย์ 
ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อให้ยา Desferal แก่หญิงชรา

การใชใ้นเด็ก

ผู้ป่วยเด็กทีไ่ด้รับ Desferal ควรได้รับการตรวจสอบนํ้าหนักตัวและการเจริญเติบโตทุกๆ 3 เดือน

ความปลอดภัยและประสิทธิผลในผู้ป่วยเด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปยีังไม่ไดร้ับการจัดตั้งขึ้น (ดคูํา
แนะนําและการใช้ คํา เตือน ข้อควรระวัง / ปฏิกิริยาระหว่างยา / วิตามินซี และ อาการไมพ่ึงประสงค์ )

การใชผู้้สูงอายุ
การศึกษาทางคลินิกของ Desferal ไม่ไดร้ะบุจํานวนผูป้่วยที่อายุ 65 ปขีึ้นไปเพียงพอเพื่อตรวจสอบว่า
พวกเขาตอบสนองแตกต่างจากผู้ที่มีอายนุ้อยกว่าหรือไม่ รายงานหลังการขายเสนอแนวโน้มที่เป็นไปได้
สําหรับความเสี่ยงทีเ่พิ่มขึ้นของความผิดปกติของดวงตาในประชากรสูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิด
ขึ้นของตาบอดสี maculopathy และ scotoma.
อย่างไรก็ตาม ยังไมช่ัดเจนว่าความผิดปกตขิองดวงตาเหล่านีเ้กี่ยวข้องกับขนาดยาหรือไม่ แม้ว่า
จํานวนรายงานจะมีน้อยมาก แต่ผูป้่วยสูงอายุบางรายอาจมีอาการผิดปกติทางตาเมื่อรับประทาน 
Desferal รายงานหลังการตลาดยังแนะนําด้วยว่าอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่ออาการหหูนวกและสูญ
เสียการได้ยินในประชากรสูงอายุ (ดู อาการไมพ่ึงประสงค์). โดยทั่วไป การเลือกขนาดยาสําหรับผู้ป่วย
สูงอายคุวรระมัดระวัง โดยมักจะเริ่มต้นที่ระดับตํ่า
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สิ้นสุดช่วงการใหย้า ซึ่งสะท้อนถึงความถี่ที่มากขึ้นของการทํางานของตับ ไต หรือการทํางานของ
หัวใจที่ลดลง และการเกิดโรคร่วมกันหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ

อาการไมพ่ึงประสงค์
สังเกตอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้ แต่มขี้อมูลไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการประมาณความถี่ของอาการ
เหล่านี้
ที่จุดฉีด:การระคายเคืองเฉพาะที,่ ความเจ็บปวด, การเผาไหม้, บวม, การแข็งตัว, การแทรกซึม, อาการคัน, 
ผื่นแดง, การก่อตัวของ wheal, eschar, เปลือก, ถุง, อาการบวมนํ้าเฉพาะที่ ปฏิกิริยาในบริเวณทีฉ่ีดอาจ
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการแพอ้ย่างเป็นระบบ (ดู Body as a Whole ด้านล่าง)

ปฏิกิริยาภูมไิวเกินและปฏิกิริยาการแพต้่อระบบ:ผื่นทั่วไป ลมพิษ ปฏิกิริยาอะนาไฟแล็กติกโดยมี
หรือไม่มีอาการช็อก แองจิโออีดีมา
ร่างกายโดยรวม:ปฏิกิริยาในบริเวณที่ฉีดอาจเกิดร่วมกับปฏิกิริยาทางระบบ เช่น ปวดข้อ มีไข้ ปวด
ศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หรือหอบหืด

การติดเชื้อที่หายากด้วยเยร์ซิเนียและโรคเยื่อเมือกมีรายงานเกี่ยวกับการใช้ Desferal (ดู ข้อ
ควรระวัง )
หัวใจและหลอดเลือด:อิศวร, ความดันเลือดตํ่า, ช็อต ย่อยอาหาร:ไม่
สบายท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
โลหิตวิทยา:มีรายงานความผิดปกติของเลือด (เช่น กรณีของภาวะเกล็ดเลือดตํ่าและ/หรือเม็ดเลือดขาว
ได้รับการรายงาน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุยังไม่เป็นที่แน่ชัด)

กล้ามเนื้อและกระดูก:ปวดขา. การชะลอการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของกระดูก (เช่น 
metaphyseal dysplasia) เป็นเรื่องปกตใินผู้ป่วยคีเลตทีไ่ดร้ับยาเกิน 60 มก./กก. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ทีเ่ริ่มใหธ้าตุเหล็กในช่วงสามปีแรกของชีวิต ถ้าขนาดยาถูกเก็บไว้ที่ 40 มก./กก. หรือตํ่ากว่า ความเสี่ยง
อาจลดลง (ดูคํา เตือน ข้อควรระวัง/ การใชง้านในเด็ก )
ระบบประสาท:การรบกวนทางระบบประสาทรวมถึงอาการวิงเวียนศีรษะประสาทสัมผัสส่วนปลายมอเตอร์หรือ
โรคระบบประสาทผสม paresthesias; อาการกําเริบหรือการตกตะกอนของเอนเซ็ปฟาโลพาทีสําหรับการฟอกไตที่
เกี่ยวข้องกับอะลูมิเนียม (ดู ข้อควรระวัง/ ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย )

ความรู้สึกพิเศษ:การสูญเสียการได้ยินจากประสาทสัมผัสความถี่สูงและ/หรือหูอื้อเป็นเรื่องผิดปกติหากไม่
เกินแนวทางการใช้ยาและหากปริมาณยาลดลงเมื่อระดับเฟอร์รติินลดลง การรบกวนทางสายตานั้นเกิดขึ้นได้
ยากหากไม่เกินแนวทางการใช้ยา สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงความรุนแรงที่ลดลง ตาพร่ามัว สูญเสียการมองเห็น 
dyschromatopsia ตาบอดกลางคืน ข้อบกพร่องของช่องมองเห็น scotoma จอประสาทตา (การเสื่อม
สภาพของเม็ดส)ี โรคประสาทอักเสบแก้วนําแสงและต้อกระจก (ดูคํา เตือน )

ระบบทางเดินหายใจ:กลุ่มอาการหายใจลําบากเฉียบพลัน (ที่มีอาการหายใจลําบาก อาการตัวเขียว และ/หรือการแทรกซึมของ
สิ่งของคั่นระหว่างหน้า) (ดูคํา เตือน )

ผิว:ผื่นทั่วไปที่หายากมาก
อวัยวะเพศ:Dysuria, การทํางานของไตบกพร่อง (ดู CONTRAITICATIONS )
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ยาเกินขนาด

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LD ทางหลอดเลือดดํา50s (มก./กก.): หนู 287; หนู 329.

สัญญาณและอาการ

การให้ยาเกินขนาดหรือการให้ยาลูกกลอนทางหลอดเลือดดําโดยไมไ่ด้ตั้งใจ/การใหท้างหลอดเลือดดําอย่างรวดเร็วโดยไม่
ได้ตั้งใจอาจสัมพันธ์กับความดันเลือดตํ่า หัวใจเต้นเร็ว และความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร มีรายงานการสูญเสีย
การมองเห็นเฉียบพลันแตช่ั่วคราว ความพิการทางสมอง ความปั่นป่วน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ สีซีด ภาวะซึมเศร้าของระบบ
ประสาทส่วนกลาง รวมทั้งอาการโคม่า หัวใจเต้นช้า และภาวะไตวายเฉียบพลันได้รับรายงาน

การรักษา

ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ ควรยุติการใหย้าขับปัสสาวะและดําเนินมาตรการตามอาการทีเ่หมาะสม

Desferal สามารถ dialyzable ไดอ้ย่างง่ายดาย

ปริมาณและการบริหาร

พิษเหล็กเฉียบพลัน

การบริหารกล้ามเนื้อ
เส้นทางนีเ้ป็นทีต่้องการและควรใช้สําหรับผู้ป่วยทุกคนทีไ่ม่อยู่ในภาวะช็อก
ควรใหย้าขนาด 1,000 มก. ในขั้นต้น อาจตามด้วย 500 มก. ทุก 4 ชั่วโมงสําหรับสองโดส อาจให้ยา 500 
มก. ทุก 4-12 ชั่วโมงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองทางคลินิก ปริมาณรวมไม่ควรเกิน 6000 มก. ใน 24 
ชั่วโมง สําหรับคําแนะนําในการคืนสภาพสําหรับการบริหารกล้ามเนื้อให้ดูตารางที่ 1 ด้านล่าง

ตารางที่ 1: การเตรียมตัวสําหรับการบริหารกล้ามเนื้อ
สร้าง DESFERAL ใหม่ด้วยนํ้าหมันเพื่อฉีด

ขนาดขวด ปริมาณปลอดเชื้อ
นํ้าฉีด
จําเป็นสําหรับ
การสร้างใหม่

เนื้อหายาทั้งหมด
หลังการคืนสภาพ

ความเข้มข้นสุดท้ายต่อ
มิลลิลิตรหลังการสร้างใหม่

500 มก. 2 มล 500 มก./2.35 มล. 210 มก./มล.
2 กรัม 8 มล 2 กรัม/9.4 มล. 213 มก./มล.

สารละลาย Desferal ทีส่ร้างใหมเ่ป็นสารละลายสีเหลือง ควรละลายยาให้หมดก่อนทีส่ารละลายจะถูก
ถอนออก Desferal สร้างใหม่ด้วยนํ้าปราศจากเชื้อสําหรับฉีดสําหรับการใชง้านเพียงครั้งเดียว
เท่านั้น ทิ้งส่วนที่ไมไ่ด้ใช้

การบริหารทางหลอดเลือดดํา
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เส้นทางนีค้วรใชเ้ฉพาะสําหรับผู้ป่วยทีอ่ยู่ในภาวะหัวใจล้มเหลวและหลังจากนั้นก็ให้การฉีดช้าๆเท่านั้น อัตรา
การใหย้าไม่ควรเกิน 15 มก./กก./ชม. สําหรับ 1,000 มก. แรกที่ไดร้ับการดูแล การให้ยา IV ภายหลัง 
หากจําเป็น จะต้องอยู่ในอัตราทีช่้าลง ไม่เกิน 125 มก./ชม.

สารละลายที่สร้างใหมจ่ะถูกเติมลงในนํ้าเกลือทางสรีรวิทยา (เช่น โซเดียมคลอไรด์ 0.9%, โซเดียมคลอ
ไรด์ 0.45%) กลูโคสในนํ้า หรือสารละลายริงเกอร์สแลกเตต
ควรใหย้าเริ่มต้นขนาด 1,000 มก. ในอัตราไม่เกิน 15 มก./กก./ชม. ซึ่งอาจตามด้วย 500 มก. ใน 4 
ชั่วโมงสําหรับสองโดส อาจใหย้า 500 มก. ในครั้งต่อๆ ไปใน 4-12 ชั่วโมง ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับการตอบสนอง
ทางคลินิก ปริมาณรวมไม่ควรเกิน 6000 มก. ใน 24 ชั่วโมง

ทันททีี่สภาพทางคลินิกของผู้ป่วยอนุญาต ควรหยุดการให้ยาทางหลอดเลือดดําและควรให้ยาเข้ากล้าม
เนื้อ สําหรับคําแนะนําในการคืนสภาพสําหรับการบริหารทางหลอดเลือดดําดตูารางที่ 2 ด้านล่าง

ตารางที่ 2: การเตรียมการให้ทางหลอดเลือดดํา
สร้าง DESFERAL ใหม่ด้วยนํ้าหมันเพื่อฉีด

ขนาดขวด ปริมาณปลอดเชื้อ
นํ้าฉีด
จําเป็นสําหรับ
การสร้างใหม่

เนื้อหายาทั้งหมด
หลังการคืนสภาพ

ความเข้มข้นสุดท้ายต่อ
มิลลิลิตรหลังการสร้างใหม่

500 มก. 5 มล 500 มก./5.3 มล. 95 มก./มล.
2 กรัม 20 มล 2 กรัม/21.1 มล. 95 มก./มล.

สารละลาย Desferal ทีส่ร้างใหมเ่ป็นสารละลายไอโซโทนิก ใส ไม่มีสีถึงมีสีเหลืองเล็กน้อย ควรละลายยา
ใหห้มดก่อนทีส่ารละลายจะถูกถอนออก Desferal สร้างใหม่ด้วยนํ้าปราศจากเชื้อสําหรับฉีดสําหรับการ
ใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ทิ้งส่วนที่ไมไ่ด้ใช้

ภาวะเหล็กเกินเรื้อรัง

ต้องเลือกเส้นทางการบริหารต่อไปนีใ้ห้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นรายบุคคลสําหรับผู้ป่วยแต่ละราย

การบริหารกล้ามเนื้อ
ควรใหย้าวันละ 500-1000 มก. เข้ากล้ามเนื้อ นอกจากนี้ 2,000 มก. ควรไดร้ับการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา
โดยแต่ละหน่วยของการถ่ายเลือด อย่างไรก็ตามควรให้ Desferal แยกจากเลือด อัตราการให้ยาทาง
หลอดเลือดดําต้องไม่เกิน 15 มก./กก./ชม. ปริมาณรวมรายวันไม่ควรเกิน 1,000 มก. ในกรณทีี่ไม่มี
การถ่ายเลือด หรือ 6000 มก. แม้ว่าจะถ่ายเลือดสามหน่วยขึ้นไปหรือเซลลเ์ม็ดเลือดแดงที่บรรจไุว้
ก็ตาม สําหรับคําแนะนําในการคืนสภาพสําหรับการบริหารกล้ามเนื้อให้ดตูารางที่ 3 ด้านล่าง

ตารางที่ 3: การเตรียมตัวสําหรับการบริหารกล้ามเนื้อ
สร้าง DESFERAL ใหม่ด้วยนํ้าหมันเพื่อฉีด

ขนาดขวด ปริมาณปลอดเชื้อ เนื้อหายาทั้งหมด ความเข้มข้นสุดท้ายต่อ
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สร้าง DESFERAL ใหม่ด้วยนํ้าหมันเพื่อฉีด
นํ้าฉีด
จําเป็นสําหรับ
การสร้างใหม่

หลังการคืนสภาพ มล. หลังการคืนสภาพ

500 มก. 2 มล 500 มก./2.35 มล. 210 มก./มล.
2 กรัม 8 มล 2 กรัม/9.4 มล. 213 มก./มล.

สารละลาย Desferal ทีส่ร้างใหมเ่ป็นสารละลายสีเหลือง ควรละลายยาให้หมดก่อนทีส่ารละลายจะถูก
ถอนออก Desferal สร้างใหม่ด้วยนํ้าปราศจากเชื้อสําหรับฉีดสําหรับการใชง้านเพียงครั้งเดียว
เท่านั้น ทิ้งส่วนที่ไมไ่ด้ใช้
การบริหารใต้ผิวหนัง
ควรใหย้าขนาด 1000-2000 มก. (20-40 มก./กก./วัน) ต่อวันในช่วง 8-24 ชั่วโมง โดยใชเ้ครื่องสูบนํ้า
แบบพกพาขนาดเล็กทีส่ามารถให้ยาฉีดขนาดเล็กไดอ้ย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาของการแช่จะต้องเป็นราย
บุคคล ในผู้ป่วยบางราย ธาตุเหล็กจะถูกขับออกมากหลังจากให้ยาสั้นๆ 8-12 ชั่วโมง เช่นเดียวกับใน
ขนาดเดียวกันที่ให้ตลอด 24 ชั่วโมง สําหรับคําแนะนําในการคืนสภาพสําหรับการบริหารใตผ้ิวหนัง ดู
ตารางที่ 4 ด้านล่าง

ตารางที่ 4: การเตรียมการใต้ผิวหนัง
สร้าง DESFERAL ใหม่ด้วยนํ้าหมันเพื่อฉีด

ขนาดขวด ปริมาณปลอดเชื้อ
นํ้าฉีด
จําเป็นสําหรับ
การสร้างใหม่

เนื้อหายาทั้งหมด
หลังการคืนสภาพ

ความเข้มข้นสุดท้ายต่อ
มิลลิลิตรหลังการสร้างใหม่

500 มก. 5 มล 500 มก./5.3 มล. 95 มก./มล.
2 กรัม 20 มล 2 กรัม/21.1 มล. 95 มก./มล.

สารละลาย Desferal ทีส่ร้างใหมเ่ป็นสารละลายไอโซโทนิก ใส ไม่มีสีถึงมีสีเหลืองเล็กน้อย ควรละลายยา
ใหห้มดก่อนทีส่ารละลายจะถูกถอนออก Desferal สร้างใหม่ด้วยนํ้าปราศจากเชื้อสําหรับฉีดสําหรับการ
ใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ทิ้งส่วนที่ไมไ่ด้ใช้

ความเสถียรหลังการคืนสภาพ

ควรใช้ผลิตภัณฑท์ันทีหลังจากคืนสภาพ (เริ่มการรักษาภายใน 3 ชั่วโมง) เพื่อความปลอดภัยทางจุล
ชีววิทยา เมื่อทําการคืนสภาพภายใตส้ภาวะปลอดเชื้อที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (ในตู้ดูดควันแบบลามิเนต
ปลอดเชื้อโดยใชเ้ทคนิคปลอดเชื้อ) ผลิตภัณฑ์อาจถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมหิ้องเป็นระยะเวลาสูงสุด 24 ชั่วโมง
ก่อนใชง้าน ห้ามแชเ่ย็นสารละลายที่สร้างใหม่ การสร้าง Desferal ขึ้นใหม่ในตัวทําละลายหรือภายใต้
สภาวะอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้อาจส่งผลให้เกิดการตกตะกอน ไมค่วรใช้สารละลายขุ่น

วิธีการจัดหา
ขวด - แต่ละขวดมี deferoxamine mesylate ที่ผ่านการฆ่าเชื้อและเยือกแข็ง 500 มก

กล่องใส่ขวด 4 ขวด…………………………………………… NDC 0078-0467-91 ขวด - แต่ละขวด

บรรจุ deferoxamine mesylate ทีผ่่านการฆ่าเชื้อและแช่เยือกแข็ง 2 กรัม
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กล่องบรรจุ 4 ขวด………………………………………………………… NDC 0078-0347-51 ห้ามเก็บทีอุ่ณหภูมิสูงกว่า 25 
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