
desferal®

enjeksiyon USP Şişeleri için deferoksamin 
mesilat
sadece Rx
Reçete Bilgileri

TANIM
Desferal, deferoksamin mesilat USP, intramüsküler, subkutan ve intravenöz uygulama için 
şişelerde bulunan bir demir şelatlayıcı ajandır. Desferal, steril, liyofilize formda 500 mg ve 2 g 
deferoksamin mesilat USP içeren flakonlar halinde sağlanır. Deferoksamin mesilatN-[5-[3-
[(5-aminopentil)hidroksikarbamoil]propionamido]pentil]- 3-[[5-(N
-hidroksiasetamido)pentil]karbamoil]propionohidroksamik asit monometansülfonat (tuz) ve 
yapısal formülü

Deferoksamin mesilat USP, beyaz ila kirli beyaz bir tozdur. Suda serbestçe 
çözünür ve metanolde az çözünür. Molekül ağırlığı 656.79'dur.

KLİNİK FARMAKOLOJİ
Desferal, demirin başka kimyasal reaksiyonlara girmesini önleyen kararlı bir kompleks 
oluşturarak demiri şelatlar. Demiri ferritin ve hemosiderin'den kolayca şelatlar, ancak 
transferrinden kolayca şelatlamaz; sitokromlardan ve hemoglobinden gelen demir ile birleşmez. 
DESFERAL, elektrolitlerin veya eser metallerin atılımında gözle görülür bir artışa neden olmaz. 
Teorik olarak, ağırlıkça 100 kısım Desferal, ağırlıkça yaklaşık 8.5 kısım ferrik demir bağlama 
kapasitesine sahiptir.

Desferal esas olarak plazma enzimleri tarafından metabolize edilir, ancak yollar 
henüz tanımlanmamıştır. Şelat suda kolayca çözünür ve böbrekten kolayca geçerek idrara 
karakteristik kırmızımsı bir renk verir. Bazıları da safra yoluyla dışkıyla atılır.

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI

DESFERAL, akut demir intoksikasyonunun ve transfüzyona bağlı anemilere bağlı kronik aşırı demir 
yüklenmesinin tedavisinde endikedir.

Akut Demir Zehirlenmesi

Desferal, akut demir intoksikasyonunun tedavisinde kullanılan ve aşağıdakileri içerebilen 
standart önlemlere ektir ve bunların yerine geçmez: ipeka şurubu ile kusma indüksiyonu; 
gastrik lavaj; temiz bir hava yolunun emilmesi ve bakımı; intravenöz sıvılar, kan, oksijen ve 
vazopressörlerle şokun kontrolü; ve asidozun düzeltilmesi.

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

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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Kronik Demir Aşırı Yükü

Desferal, çoklu transfüzyonlardan ikincil aşırı demir yükü olan hastalarda demir atılımını teşvik 
edebilir (talasemi dahil bazı kronik anemilerin tedavisinde meydana gelebileceği gibi). Desferal ile 
uzun süreli tedavi hepatik demir birikimini yavaşlatır ve hepatik fibrozisin ilerlemesini geciktirir veya 
ortadan kaldırır.

Desferal ile demir mobilizasyonu, nispeten az demir yüklenmesi olan 3 yaşın 
altındaki hastalarda nispeten zayıftır. Önemli demir mobilizasyonu (örn. günde 1 mg veya 
daha fazla demir) kanıtlanmadıkça, ilaç normalde bu tür hastalara verilmemelidir.

Desferal, primer hemokromatoz tedavisinde endike değildir, çünkü 
flebotomi bu hastalıkta fazla demiri çıkarmak için tercih edilen yöntemdir.

KONTRENDİKASYONLARI

İlaç ve demir şelat esas olarak böbrekler tarafından atıldığından, şiddetli böbrek hastalığı veya 
anürisi olan hastalarda DESFERAL kontrendikedir. (UYARILAR'a bakın).

UYARILAR
DESFERAL uzun süreler boyunca, yüksek dozlarda veya düşük ferritin düzeyleri olan 
hastalarda uygulandığında oküler ve işitsel rahatsızlıklar bildirilmiştir. Gözlenen oküler 
rahatsızlıklar, görme bulanıklığı; kronik aşırı demir yüklenmesinde uzun süreli 
uygulamadan sonra katarakt; görme kaybı, görme kusurları, skotom dahil görme 
keskinliğinde azalma; periferik, renk ve gece görüşünde bozulma; optik nörit, 
katarakt, kornea opasiteleri ve retinal pigment anormallikleri. Bildirilen işitsel 
anormallikler kulak çınlaması ve yüksek frekanslı sensörinöral işitme kaybı dahil işitme 
kaybıdır. Çoğu durumda, tedavinin hemen kesilmesiyle hem oküler hem de işitsel 
rahatsızlıklar geri döndürülebilirdi (bkz.
REAKSİYONLAR/Özel Duyular).

Uzun süre tedavi gören hastalarda periyodik olarak görme keskinliği testleri, yarık 
lamba muayeneleri, fundoskopi ve odyometri önerilir. Semptomlar veya test anormallikleri 
erken tespit edilirse toksisitenin tersine çevrilmesi daha olasıdır.

Yüksek dozlarda Desferal ve buna eşlik eden düşük ferritin seviyeleri de büyüme geriliği ile 
ilişkilendirilmiştir. Desferal dozunun azaltılmasından sonra, büyüme hızı kısmen tedavi öncesi hızlara 
dönebilir (bkz. ÖNLEMLER/Pediatrik Kullanım).

Akut demir intoksikasyonu veya talasemisi olan hastalarda aşırı yüksek intravenöz 
dozlarda Desferal tedavisini takiben çocuklarda da bildirilen erişkin solunum sıkıntısı 
sendromu tanımlanmıştır.

ÖNLEMLER

Genel

Desferal hızlı intravenöz enjeksiyonla uygulandığında birkaç hastada ciltte 
kızarma, ürtiker, hipotansiyon ve şok meydana gelmiştir. BU NEDENLE, DEFERAL
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KAS İÇİ VEYA YAVAŞ SUBKÜTAN VEYA İNTRAVENÖZ İNFÜZYON İLE 
VERİLMELİDİR.

Aşırı demir yüklenmesi, hastalarınYersinia enterocoliticave Yersinia 
psödotüberkülozenfeksiyonlar. Bazı ender durumlarda, Desferal ile tedavi bu duyarlılığı 
artırmış ve bu bakteriye aksi takdirde eksik olan bir siderofor sağlayarak genel 
enfeksiyonlara neden olmuştur. Bu gibi durumlarda enfeksiyon düzelene kadar 
DESFERAL tedavisi kesilmelidir.

DESFERAL alan hastalarda, bazıları ölümcül olan nadir mukormikoz vakaları 
bildirilmiştir. Şüphelenilen belirti veya semptomlardan herhangi biri meydana gelirse, 
DESFERAL kesilmeli, mikolojik testler yapılmalı ve derhal uygun tedaviye başlanmalıdır.

Şiddetli kronik aşırı demir yüklenmesi olan hastalarda, DESFERAL ve yüksek dozlarda 
C vitamini (yetişkinlerde günde 500 mg'dan fazla) ile eş zamanlı tedaviyi takiben kardiyak 
fonksiyon bozukluğu bildirilmiştir. C vitamini kesildiğinde kardiyak disfonksiyon geri 
dönüşümlüydü. C vitamini ve Desferal birlikte kullanılacağı zaman aşağıdaki önlemler 
alınmalıdır:

•

•

Kalp yetmezliği olan hastalara C vitamini takviyesi verilmemelidir.
C vitamini takviyesine ancak ilk bir aylık düzenli Desferal tedavisinden sonra 
başlayın.

• C vitaminini yalnızca hasta düzenli olarak Desferal alıyorsa, ideal olarak infüzyon pompasını 
kurduktan hemen sonra verin.

•

•

Yetişkinlerde bölünmüş dozlar halinde verilen günlük 200 mg C vitamini dozunu aşmayın.

Bu tür kombine tedavi sırasında kardiyak fonksiyonun klinik olarak izlenmesi tavsiye edilir.

Alüminyumla ilişkili ensefalopatisi olan hastalarda, yüksek dozlarda Desferal, muhtemelen 
dolaşımdaki alüminyumdaki akut artış nedeniyle nörolojik disfonksiyonu (nöbetleri) 
şiddetlendirebilir. Desferal, diyaliz demansının başlangıcını hızlandırabilir. Aşırı alüminyum 
yüklenmesi varlığında DESFERAL ile tedavi, serum kalsiyumunun azalmasına ve 
hiperparatiroidizmin alevlenmesine neden olabilir.

İlaç etkileşimleri

C vitamini:Aşırı demir yükü olan hastalar, muhtemelen demirin vitamini okside etmesi nedeniyle genellikle 
C vitamini eksikliği yaşarlar. Demir şelasyon tedavisine adjuvan olarak, yetişkinler için 200 mg'a kadar olan 
dozlarda C vitamini, DESFERAL ile ilk bir aylık düzenli tedavinin ardından başlanarak bölünmüş dozlar 
halinde verilebilir (bkz. ÖNLEMLER). C vitamini, şelasyon için demirin kullanılabilirliğini artırır. Genel olarak, 
10 yaşın altındaki çocuklar için günde 50 mg ve daha büyük çocuklar için günde 100 mg yeterlidir. Daha 
yüksek dozlarda C vitamini, demir kompleksi atılımında herhangi bir ek artış sağlamaz.

Proklorperazin:Desferal ve bir fenotiyazin türevi olan proklorperazin ile eşzamanlı 
tedavi, geçici bilinç bozukluğuna yol açabilir.
Galyum-67:Desferal'e bağlı galyum-67'nin hızlı idrar atılımı nedeniyle görüntüleme 
sonuçları bozulabilir. Sintigrafiden 48 saat önce Desferal'in kesilmesi tavsiye edilir.



Sayfa 4

Hastalar için Bilgi

Baş dönmesi veya diğer sinir sistemi rahatsızlıkları veya görme veya işitme bozukluğu yaşayan 
hastalar, potansiyel olarak tehlikeli makineler kullanmaktan veya kullanmaktan kaçınmalıdır (bkz. 
ADVERS REAKSİYONLAR).

Hastalara bazen idrarlarında kırmızımsı bir renk değişikliği olabileceği konusunda bilgi 
verilmelidir.

Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması

Desferal ile hayvanlarda uzun süreli karsinojenisite çalışmaları yapılmamıştır.

Desferal'in DNA sentezini inhibe ettiği gösterildiğinden sitotoksisite oluşabilir.
tüp bebek.

Hamilelik Kategorisi C

Desferal, maksimum günlük insan dozunun 4.5 katına kadar günlük dozlarda uygulandıktan sonra 
farelerde gecikmiş kemikleşme ve tavşanlarda iskelet anomalileri gözlenmiştir. Sıçanlarda yapılan benzer 
çalışmalarda herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.

Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışma yoktur. DESFERAL hamilelik sırasında ancak 
potansiyel yararın fetüs üzerindeki potansiyel riske ağır basması durumunda kullanılmalıdır.

Emziren Anneler

Bu ilacın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç insan sütüne 
geçtiğinden, emziren bir kadına DESFERAL uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Pediatrik Kullanım

DESFERAL alan pediyatrik hastalar her 3 ayda bir vücut ağırlığı ve büyüme açısından 
izlenmelidir.

3 yaşın altındaki pediyatrik hastalarda güvenlik ve etkinlik belirlenmemiştir 
(bkz.

Geriatrik Kullanım

Desferal'in Klinik Çalışmaları, genç deneklerden farklı yanıt verip vermediklerini belirlemek 
için 65 yaş ve üzeri yeterli sayıda denek içermemiştir. Pazarlama sonrası raporlar, özellikle 
renk körlüğü, makülopati ve skotom oluşumu olmak üzere geriatrik popülasyonda artan 
göz bozuklukları riskinde olası bir eğilim olduğunu göstermektedir..
Bununla birlikte, bu göz bozukluklarının dozla ilişkili olup olmadığı açık değildir. Rapor sayısı çok 
az olmasına rağmen, bazı yaşlı hastalar DESFERAL alırken göz bozukluklarına yatkın olabilir. 
Pazarlama sonrası raporlar ayrıca geriatrik popülasyonda sağırlık ve işitme kaybı riskinde artış 
olabileceğini düşündürmektedir. (ADVERS REAKSİYONLARA bakınız). Genel olarak, yaşlı bir hasta 
için doz seçimi, genellikle düşük dozdan başlayarak dikkatli olmalıdır.
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hepatik, renal veya kardiyak fonksiyon azalması ve eşlik eden hastalık veya diğer ilaç 
tedavisinin daha yüksek sıklığını yansıtan doz aralığının sonu.

TERS TEPKİLER
Aşağıdaki advers reaksiyonlar gözlemlenmiştir, ancak bunların sıklığına ilişkin bir tahminde bulunmak için 
yeterli veri bulunmamaktadır.

Enjeksiyon Yerinde:Lokal irritasyon, ağrı, yanma, şişme, sertleşme, infiltrasyon, kaşıntı, eritem, 
kabarıklık oluşumu, eskar, kabuk, veziküller, lokal ödem. Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları, sistemik 
alerjik reaksiyonlarla ilişkili olabilir (aşağıdaki Bir Bütün Olarak Vücut bölümüne bakınız).

Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları ve Sistemik Alerjik Reaksiyonlar:Genel döküntü, ürtiker, 
şoklu veya şoksuz anafilaktik reaksiyon, anjiyoödem.

Bir Bütün Olarak Vücut:Lokal enjeksiyon bölgesi reaksiyonlarına artralji, ateş, baş ağrısı, kas 
ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı veya astım gibi sistemik reaksiyonlar eşlik edebilir.

Nadir enfeksiyonlarYersiniavemukormikozDesferal kullanımı ile ilişkili 
olarak bildirilmiştir (bkz. ÖNLEMLER).
Kardiyovasküler:Taşikardi, hipotansiyon, şok. 
Sindirim:Karın rahatsızlığı, ishal, bulantı, kusma.
hematolojik:Kan diskrazisi (örn., trombositopeni ve/veya lökopeni vakaları 
bildirilmiştir. Nedensel bir ilişki açıkça kurulmamıştır).
kas-iskelet sistemi:Bacak ağrısı. Büyüme geriliği ve kemik değişiklikleri (örneğin, metafiz 
displazisi), 60 mg/kg'ın üzerinde doz verilen şelatlı hastalarda, özellikle de demir 
şelasyonuna yaşamın ilk üç yılında başlayanlarda yaygındır. Dozlar 40 mg/kg veya altında 
tutulursa risk azalabilir (bkz. UYARILAR, ÖNLEMLER/Pediatrik Kullanım).

Gergin sistem:Baş dönmesi, periferik duyu, motor veya karışık nöropati, parestezi 
dahil nörolojik rahatsızlıklar; alüminyumla ilişkili diyaliz ensefalopatisinin alevlenmesi 
veya çökelmesi (bkz. ÖNLEMLER/Hastalar için Bilgiler).

Özel Duyular:Dozaj yönergeleri aşılmazsa ve ferritin seviyeleri düştüğünde doz azaltılırsa, 
yüksek frekanslı sensörinöral işitme kaybı ve/veya kulak çınlaması nadirdir. Dozaj yönergeleri 
aşılmadığı takdirde görme bozuklukları nadirdir. Bunlar arasında keskinlikte azalma, bulanık 
görme, görme kaybı, diskromatopsi, gece körlüğü, görme alanı kusurları, skotom, retinopati 
(pigmenter dejenerasyon), optik nörit ve katarakt sayılabilir (bkz. UYARILAR).

Solunum:Akut solunum sıkıntısı sendromu (dispne, siyanoz ve/veya interstisyel infiltratlarla 
birlikte) (UYARILAR'a bakınız).

Deri:Çok nadir yaygın döküntü.

Ürogenital:Dizüri, bozulmuş böbrek fonksiyonu (bkz. KONTRENDİKASYONLAR).
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DOZ AŞIMI

Akut Toksisite

intravenöz LD50s (mg/kg): fareler, 287; fareler, 329.

Belirti ve bulgular

Yanlışlıkla aşırı doz uygulaması veya yanlışlıkla intravenöz bolus uygulaması/hızlı intravenöz 
infüzyon hipotansiyon, taşikardi ve gastrointestinal rahatsızlıklarla ilişkilendirilebilir; akut 
ancak geçici görme kaybı, afazi, ajitasyon, baş ağrısı, bulantı, solgunluk, koma dahil CNS 
depresyonu, bradikardi ve akut böbrek yetmezliği bildirilmiştir.

Tedavi

Spesifik bir antidotu yoktur. DESFERAL kesilmeli ve uygun semptomatik önlemler 
alınmalıdır.

Desferal kolayca diyaliz edilebilir.

DOZAJ VE YÖNETİM

Akut Demir Zehirlenmesi

kas içi uygulama
Bu yol tercih edilir ve ŞOK OLMAYAN TÜM HASTALAR için kullanılmalıdır.

Başlangıçta 1000 mg'lık bir doz uygulanmalıdır. Bunu iki doz için her 4 saatte bir 500 mg 
takip edebilir. Klinik cevaba bağlı olarak, her 4-12 saatte bir 500 mg'lık sonraki dozlar 
uygulanabilir. Uygulanan toplam miktar 24 saatte 6000 mg'ı geçmemelidir. Kas içi 
uygulamaya yönelik yeniden yapılandırma talimatları için aşağıdaki Tablo 1'e bakın.

Tablo 1: Kas İçi Uygulamaya Hazırlık
ENJEKSİYON İÇİN STERİL SU İLE DESFERAL'İ SAĞLAYIN

Şişe Boyutu Steril Miktarı
Enjeksiyonluk su
İçin gerekli olan
sulandırma

Toplam İlaç İçeriği
Sulandırmadan sonra

Sulandırmadan sonra mL 
başına Nihai Konsantrasyon

500 mg 2 ml 500 mg/2.35 mL 210 mg/mL
2 gram 8 ml 2 gram/9.4 mL 213 mg/mL

Sulandırılmış Desferal solüsyonu sarı renkli bir solüsyondur. Çözelti geri çekilmeden 
önce ilaç tamamen çözülmelidir. Enjeksiyonluk Steril Su ile sulandırılmış Desferal
SADECE TEK KULLANIMLIKTIR. Kullanılmayan kısmı atın.

intravenöz uygulama
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BU YOL YALNIZCA KARDİYOVASKÜLER ÇÖKME OLAN HASTALAR İÇİN VE SONRA 
SADECE YAVAŞ İNFÜZYON İLE KULLANILMALIDIR. UYGULANAN İLK 1000 MG İÇİN 
İNFÜZYON HIZI 15 MG/KG/SAAT AŞMAMALIDIR. SONRAKİ IV DOZAJ, GEREKİRSE, 125 
MG/SAAT'İ AŞMAMAK İÇİN DÜŞÜK HIZDA OLMALIDIR.

Sulandırılan solüsyon fizyolojik tuzlu su (örn. %0.9 sodyum klorür, %0.45 sodyum klorür), su 
içinde glikoz veya Ringer laktat solüsyonuna eklenir.

1000 mg'lık bir başlangıç   dozu, 15 mg/kg/saati GEÇMEYEN bir hızda 
uygulanmalıdır. Bunu iki doz için 4 saatte 500 mg takip edebilir. Klinik cevaba bağlı 
olarak, 4-12 saat boyunca 500 mg'lık sonraki dozlar uygulanabilir. Uygulanan toplam 
miktar 24 saatte 6000 mg'ı geçmemelidir.
Hastanın klinik durumu izin verir vermez intravenöz uygulama kesilmeli ve ilaç 
intramüsküler olarak uygulanmalıdır. İntravenöz uygulamaya yönelik sulandırma 
talimatları için aşağıdaki Tablo 2'ye bakın.

Tablo 2: İntravenöz Uygulamalara Hazırlık
ENJEKSİYON İÇİN STERİL SU İLE DESFERAL'İ SAĞLAYIN

Şişe Boyutu Steril Miktarı
Enjeksiyonluk su
İçin gerekli olan
sulandırma

Toplam İlaç İçeriği
Sulandırmadan sonra

Sulandırmadan sonra mL 
başına Nihai Konsantrasyon

500 mg 5 ml 500 mg/5.3 mL 95 mg/mL
2 gram 20 ml 2 gram/21,1 mL 95 mg/mL

Sulandırılmış Desferal solüsyonu izotonik, berrak ve renksiz ila hafif sarımsı bir 
solüsyondur. Çözelti geri çekilmeden önce ilaç tamamen çözülmelidir. Enjeksiyonluk 
Steril Su ile sulandırılmış DesferalSADECE TEK KULLANIMLIKTIR. Kullanılmayan 
kısmı atın.

Kronik Demir Aşırı Yükü

Aşağıdaki uygulama yollarından daha etkili olanı, her hasta için ayrı ayrı 
seçilmelidir.
kas içi uygulama
Günlük 500-1000 mg doz kas içinden uygulanmalıdır. Ayrıca, transfüze edilen her ünite kanla 
birlikte 2000 mg intravenöz olarak uygulanmalıdır; ancak DESFERAL kandan ayrı olarak 
uygulanmalıdır. İntravenöz infüzyon hızı 15 mg/kg/saati geçmemelidir. Toplam günlük doz, 
transfüzyon yokluğunda 1000 mg'ı veya üç veya daha fazla ünite kan veya paketlenmiş kırmızı 
kan hücresi transfüze edilmiş olsa bile 6000 mg'ı geçmemelidir. Kas içi uygulamaya yönelik 
yeniden yapılandırma talimatları için aşağıdaki Tablo 3'e bakın.

Tablo 3: Kas İçi Uygulamaya Hazırlık
ENJEKSİYON İÇİN STERİL SU İLE DESFERAL'İ SAĞLAYIN

Şişe Boyutu Steril Miktarı Toplam İlaç İçeriği başına Nihai Konsantrasyon
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ENJEKSİYON İÇİN STERİL SU İLE DESFERAL'İ SAĞLAYIN
Enjeksiyonluk su
İçin gerekli olan
sulandırma

Sulandırmadan sonra Sulandırmadan sonra mL

500 mg 2 ml 500 mg/2.35 mL 210 mg/mL
2 gram 8 ml 2 gram/9.4 mL 213 mg/mL

Sulandırılmış Desferal solüsyonu sarı renkli bir solüsyondur. Çözelti geri çekilmeden 
önce ilaç tamamen çözülmelidir. Enjeksiyonluk Steril Su ile sulandırılmış Desferal
SADECE TEK KULLANIMLIKTIR. Kullanılmayan kısmı atın.

deri altı uygulama
Günde 1000-2000 mg (20-40 mg/kg/gün) 8-24 saat boyunca, sürekli mini infüzyon 
sağlayabilen küçük bir portatif pompa kullanılarak uygulanmalıdır. İnfüzyon süresi 
kişiselleştirilmelidir. Bazı hastalarda, 8-12 saatlik kısa bir infüzyondan sonra, 24 saat 
boyunca verilen aynı dozdaki kadar demir atılacaktır. Subkutan uygulamaya yönelik 
sulandırma talimatları için aşağıdaki Tablo 4'e bakın.

Tablo 4: Deri Altı Uygulamaya Hazırlık
ENJEKSİYON İÇİN STERİL SU İLE DESFERAL'İ SAĞLAYIN

Şişe Boyutu Steril Miktarı
Enjeksiyonluk su
İçin gerekli olan
sulandırma

Toplam İlaç İçeriği
Sulandırmadan sonra

Sulandırmadan sonra mL 
başına Nihai Konsantrasyon

500 mg 5 ml 500 mg/5.3 mL 95 mg/mL
2 gram 20 ml 2 gram/21,1 mL 95 mg/mL

Sulandırılmış Desferal solüsyonu izotonik, berrak ve renksiz ila hafif sarımsı bir 
solüsyondur. Çözelti geri çekilmeden önce ilaç tamamen çözülmelidir. Enjeksiyonluk 
Steril Su ile sulandırılmış DesferalSADECE TEK KULLANIMLIKTIR. Kullanılmayan 
kısmı atın.

Sulandırmadan Sonra Stabilite

Ürün, mikrobiyolojik güvenlik için sulandırıldıktan hemen sonra (tedavinin başlaması 3 saat 
içinde) kullanılmalıdır. Sulandırma, valide edilmiş aseptik koşullar altında (aseptik teknik 
kullanılarak steril bir laminer akış başlığında) gerçekleştirildiğinde, ürün kullanımdan önce 
maksimum 24 saat boyunca oda sıcaklığında saklanabilir. Sulandırılmış çözeltiyi soğutmayın. 
Desferal'in çözücüler içinde veya belirtilenden farklı koşullar altında sulandırılması 
çökelmeye neden olabilir. Bulanık çözeltiler kullanılmamalıdır.

NASIL TEDARİK EDİLDİ

Şişeler - her biri 500 mg steril, liyofilize deferoksamin mesilat içeren

4 şişelik kartonlar…………………………………………… NDC 0078-0467-91 
Şişeler - her biri 2 g steril, liyofilize deferoksamin mesilat içerir
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4 şişelik kartonlar………………………………………… NDC 0078-0347-51 25°C'nin 

(77°F) üzerinde saklamayın.
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