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дефероксамин мезилат за инжекции USP 
флакони
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Информация за предписване

ОПИСАНИЕ
Desferal, дефероксамин мезилат USP, е желязо-хелатиращ агент, наличен във флакони за 
интрамускулно, подкожно и интравенозно приложение. Desferal се доставя като флакони, 
съдържащи 500 mg и 2 g дефероксамин мезилат USP в стерилна, лиофилизирана форма. 
Дефероксамин мезилатът ен-[5-[3-[(5-аминопентил)хидроксикарбамоил]пропионамидо]пентил]-3-[[5-
(н-хидроксиацетамидо)пентил]карбамоил]пропионохидроксамова киселина монометансулфонат 
(сол) и неговата структурна формула е

Дефероксамин мезилат USP е бял до почти бял прах. Той е свободно разтворим във 
вода и слабо разтворим в метанол. Молекулното му тегло е 656,79.

КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

Десферал хелатира желязото, като образува стабилен комплекс, който не позволява на желязото да 
влезе в по-нататъшни химични реакции. Той лесно хелатира желязото от феритин и хемосидерин, 
но не лесно от трансферин; не се свързва с желязото от цитохромите и хемоглобина. Десферал не 
предизвиква видимо увеличение на екскрецията на електролити или следи от метали. Теоретично, 
100 тегловни части Desferal са в състояние да свържат приблизително 8,5 тегловни части 
тривалентно желязо.

Десферал се метаболизира основно от плазмените ензими, но пътищата все още не са 
дефинирани. Хелатът е лесно разтворим във вода и преминава лесно през бъбреците, придавайки на 
урината характерен червеникав цвят. Някои се екскретират и с изпражненията чрез жлъчката.

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

Десферал е показан за лечение на остра интоксикация с желязо и хронично претоварване с желязо 
поради трансфузионно-зависими анемии.

Остра интоксикация с желязо

Десферал е допълнение към, а не заместител на стандартните мерки, използвани при лечение на остра 
интоксикация с желязо, които могат да включват следното: предизвикване на повръщане със сироп от ипека; 
стомашна промивка; засмукване и поддържане на чисти дихателни пътища; контрол на шока с интравенозни 
течности, кръв, кислород и вазопресори; и корекция на ацидозата.
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Хронично претоварване с желязо

Desferal може да насърчи отделянето на желязо при пациенти с вторично претоварване с желязо от множество 

трансфузии (както може да се случи при лечението на някои хронични анемии, включително таласемия). Дългосрочната 

терапия с Десферал забавя натрупването на чернодробно желязо и забавя или елиминира прогресията на 

чернодробната фиброза.

Мобилизирането на желязо с Desferal е сравнително слабо при пациенти на възраст под 3 години с 

относително малко претоварване с желязо. Лекарството обикновено не трябва да се дава на такива пациенти, освен 

ако не може да се докаже значителна мобилизация на желязо (напр. 1 mg или повече желязо на ден).

Десферал не е показан за лечение на първична хемохроматоза, тъй като флеботомията 
е методът на избор за отстраняване на излишното желязо при това заболяване.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Десферал е противопоказан при пациенти с тежко бъбречно заболяване или анурия, тъй като лекарството и 

железният хелат се екскретират предимно през бъбреците. (Вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Съобщавани са очни и слухови нарушения, когато Desferal е прилаган за продължителни периоди от 
време, при високи дози или при пациенти с ниски нива на феритин. Наблюдаваните очни нарушения са 
замъгляване на зрението; катаракта след продължително приложение при хронично претоварване с 
желязо; намалена зрителна острота, включително загуба на зрение, зрителни дефекти, скотома; 
нарушено периферно, цветно и нощно зрение; оптичен неврит, катаракта, непрозрачност на 
роговицата и пигментни аномалии на ретината. Докладваните слухови аномалии са шум в ушите и 
загуба на слуха, включително високочестотна сензорна загуба на слуха. В повечето случаи както очните, 
така и слуховите нарушения са обратими при незабавно прекратяване на лечението (вижте ПРЕДПАЗНИ 
МЕРКИ/Информация за пациенти и НЕЖЕЛАНИ
РЕАКЦИИ/Специални сетива).

При пациенти, лекувани за продължителни периоди от време, се препоръчват периодично тестове за 

зрителна острота, прегледи с прорезна лампа, фундусскопия и аудиометрия. Токсичността е по-вероятно да бъде 

обърната, ако симптомите или аномалиите в теста бъдат открити рано.

Високите дози Desferal и съпътстващите ниски нива на феритин също се свързват със забавяне на 
растежа. След намаляване на дозата Desferal, скоростта на растеж може частично да се възобнови до нивата 
преди лечението (вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ/Педиатрична употреба).

Респираторен дистрес синдром при възрастни, докладван също при деца, е описан след 
лечение с прекомерно високи интравенозни дози Desferal при пациенти с остра интоксикация с 
желязо или таласемия.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Общ
Зачервяване на кожата, уртикария, хипотония и шок са се появили при няколко пациенти, когато 
Desferal е бил прилаган чрез бърза интравенозна инжекция. ЗАТОВА, ОТКАЗВАНЕ
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ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГА ИНТРАМУСКУЛНО ИЛИ ЧРЕЗ БАВНА ПОДКОЖНА ИЛИ 
ИНтравенозна инфузия.

Претоварването с желязо повишава чувствителността на пациентите къмYersinia enterocoliticaи 
Yersinia pseudotuberculosisинфекции. В някои редки случаи лечението с Desferal повишава тази 
чувствителност, което води до генерализирани инфекции, като осигурява на тази бактерия сидерофор, 
който иначе липсва. В такива случаи лечението с Десферал трябва да се преустанови, докато инфекцията 
не се разреши.

При пациенти, получаващи Desferal, са докладвани редки случаи на мукормикоза, някои с фатален 
изход. Ако се появи някой от предполагаемите признаци или симптоми, лечението с Десферал трябва да се 
преустанови, да се извършат микологични изследвания и незабавно да се започне подходящо лечение.

При пациенти с тежко хронично претоварване с желязо се съобщава за увреждане на сърдечната 
функция след едновременно лечение с Desferal и високи дози витамин С (повече от 500 mg дневно при 
възрастни). Сърдечната дисфункция е обратима при прекратяване на приема на витамин С. Следните 
предпазни мерки трябва да се вземат, когато витамин С и Десферал трябва да се използват 
едновременно:

•

•

Добавките с витамин С не трябва да се дават на пациенти със сърдечна недостатъчност.

Започнете да приемате допълнително витамин С само след първи месец редовно лечение с 
Десферал.

• Давайте витамин С само ако пациентът получава Desferal редовно, в идеалния случай скоро след 

настройване на инфузионната помпа.

•

•

Не превишавайте дневната доза витамин С от 200 mg при възрастни, разделена на няколко приема.

По време на такава комбинирана терапия е препоръчително клинично проследяване на сърдечната функция.

При пациенти с енцефалопатия, свързана с алуминия, високи дози Desferal могат да влошат 
неврологичната дисфункция (гърчове), вероятно поради острото повишаване на циркулиращия 
алуминий. Десферал може да ускори появата на диализна деменция. Лечението с Desferal при наличие 
на претоварване с алуминий може да доведе до намаляване на серумния калций и влошаване на 
хиперпаратиреоидизма.

Лекарствени взаимодействия

Витамин Ц:Пациентите с претоварване с желязо обикновено изпитват дефицит на витамин С, вероятно защото 
желязото окислява витамина. Като помощно средство към терапията с хелатиране на желязо, витамин С в дози 
до 200 mg за възрастни може да се дава на разделени дози, като се започне след първи месец редовно лечение с 
Desferal (вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ). Витамин С увеличава наличността на желязо за хелатиране. Като цяло, 50 
mg дневно са достатъчни за деца под 10 години и 100 mg дневно за по-големи деца. По-големите дози витамин С 
не могат да доведат до допълнително увеличаване на екскрецията на железен комплекс.

прохлорперазин:Едновременното лечение с Десферал и прохлорперазин, производно на 
фенотиазин, може да доведе до временно увреждане на съзнанието.

галий-67:Резултатите от изображенията могат да бъдат изкривени поради бързото отделяне с урината на 
свързан с Desferal галий-67. Препоръчително е да спрете приема на Десферал 48 часа преди 
сцинтиграфията.
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Информация за пациентите

Пациенти, които изпитват замаяност или други нарушения на нервната система, или увреждане на 
зрението или слуха, трябва да се въздържат от шофиране или работа с потенциално опасни машини 
(вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ).

Пациентите трябва да бъдат информирани, че понякога урината им може да има червеникаво 

оцветяване.

Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта

Дългосрочни проучвания за канцерогенност при животни не са провеждани с Desferal.

Може да се появи цитотоксичност, тъй като е доказано, че Desferal инхибира синтеза на ДНК в
витро.

Бременност Категория C

Забавена осификация при мишки и скелетни аномалии при зайци са наблюдавани след прилагане на 
Desferal в дневни дози до 4,5 пъти максималната дневна доза при хора. Не са наблюдавани нежелани 
реакции в подобни проучвания при плъхове.

Няма адекватни и добре контролирани проучвания при бременни жени. Десферал трябва да се използва по 
време на бременност само ако потенциалната полза оправдава потенциалния риск за плода.

Кърмещи майки

Не е известно дали това лекарство се екскретира в кърмата. Тъй като много лекарства се 
екскретират в кърмата, трябва да се внимава, когато Десферал се прилага на кърмеща жена.

Педиатрична употреба

Педиатричните пациенти, получаващи Desferal, трябва да се проследяват за телесно тегло и растеж на всеки 3 
месеца.

Безопасността и ефективността при педиатрични пациенти на възраст под 3 години не са 
установени (вижте ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ/Лекарствени 
взаимодействия/Витамин С и НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ).

Гериатрична употреба

Клиничните проучвания на Desferal не включват достатъчен брой субекти на възраст 65 и повече години, 
за да се определи дали те реагират по различен начин от по-младите пациенти. Постмаркетинговите 
доклади предполагат възможна тенденция за повишен риск от очни заболявания при гериатричната 
популация, по-специално появата на цветна слепота, макулопатия и скотома.

Въпреки това, не е ясно дали тези очни нарушения са свързани с дозата. Въпреки че броят на съобщенията е много 

малък, някои пациенти в напреднала възраст може да са предразположени към очни заболявания, когато приемат 

Desferal. Постмаркетинговите доклади също показват, че може да има повишен риск от глухота и загуба на слуха 

при гериатричната популация. (вижте НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ). Като цяло, изборът на доза за пациенти в напреднала 

възраст трябва да бъде внимателен, обикновено започвайки от ниска
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края на диапазона на дозиране, отразяващ по-голямата честота на намалена чернодробна, бъбречна или 

сърдечна функция и на съпътстващо заболяване или друга лекарствена терапия.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Наблюдавани са следните нежелани реакции, но няма достатъчно данни, които да подкрепят 
оценка на тяхната честота.

На мястото на инжектиране:Локализирано дразнене, болка, парене, подуване, втвърдяване, инфилтрация, сърбеж, 

еритема, образуване на цървули, есхар, кора, везикули, локален оток. Реакциите на мястото на инжектиране могат 

да бъдат свързани със системни алергични реакции (вижте тялото като цяло по-долу).

Реакции на свръхчувствителност и системни алергични реакции:Генерализиран обрив, 
уртикария, анафилактична реакция със или без шок, ангиоедем.

Тяло като цяло:Локалните реакции на мястото на инжектиране могат да бъдат придружени от системни 
реакции като артралгия, треска, главоболие, миалгия, гадене, повръщане, коремна болка или астма.

Редки инфекции сЙерсинияиМукормикозаса докладвани във връзка с употребата на 
Desferal (вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).

сърдечно-съдови:Тахикардия, хипотония, шок. храносмилателни:

Дискомфорт в корема, диария, гадене, повръщане.

хематологични:Кръвна дискразия (напр. са докладвани случаи на тромбоцитопения и/или 
левкопения. Причинно-следствена връзка не е ясно установена).

Мускулно-скелетна:Крампи на краката. Забавянето на растежа и костните промени (напр. метафизарна дисплазия) са 

често срещани при хелатни пациенти, на които са дадени дози над 60 mg/kg, особено тези, които започват хелатиране 

на желязо през първите три години от живота. Ако дозите се поддържат до 40 mg/kg или по-ниски, рискът може да бъде 

намален (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ/Педиатрична употреба).

Нервна система:Неврологични нарушения, включително замаяност, периферна сензорна, моторна или 
смесена невропатия, парестезии; обостряне или преципитация на свързана с алуминия диализна 
енцефалопатия (вижте ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ/Информация за пациенти).

Специални сетива:Високочестотната сензорна загуба на слуха и/или шум в ушите са необичайни, ако не се 
надвишават указанията за дозиране и ако дозата се намали, когато нивата на феритин намаляват. Зрителни 
нарушения са редки, ако не се надвишават указанията за дозиране. Те могат да включват намалена острота, 
замъглено зрение, загуба на зрение, дисхроматопсия, нощна слепота, дефекти на зрителното поле, скотома, 
ретинопатия (пигментна дегенерация), оптичен неврит и катаракта (вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

дихателни:Синдром на остър респираторен дистрес (с диспнея, цианоза и/или интерстициални инфилтрати) 
(вижте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

кожа:Много рядко генерализиран обрив.

урогенитални:Дизурия, нарушена бъбречна функция (вижте ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
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ПРЕДОЗИРАНЕ

Остра токсичност

Интравенозен LD50s (mg/kg): мишки, 287; плъхове, 329.

Знаци и симптоми

Непреднамерено приложение на предозиране или неволно интравенозно болус приложение/бърза 
интравенозна инфузия може да бъде свързано с хипотония, тахикардия и стомашно-чревни смущения; 
Съобщава се за остра, но преходна загуба на зрение, афазия, възбуда, главоболие, гадене, бледност, 
депресия на ЦНС, включително кома, брадикардия и остра бъбречна недостатъчност.

Лечение

Няма специфичен антидот. Десферал трябва да се преустанови и да се предприемат подходящи 
симптоматични мерки.

Десферал е лесно диализиран.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Остра интоксикация с желязо

Интрамускулно приложение

Този маршрут е предпочитан и трябва да се използва за ВСИЧКИ ПАЦИЕНТИ, КОИТО НЕ В ШОК.

Първоначално трябва да се приложи доза от 1000 mg. Това може да бъде последвано от 500 mg на всеки 4 
часа за две дози. В зависимост от клиничния отговор, следващите дози от 500 mg могат да се прилагат на 
всеки 4-12 часа. Общото приложено количество не трябва да надвишава 6000 mg за 24 часа. За 
инструкции за разтваряне за интрамускулно приложение вижте Таблица 1 по-долу.

Таблица 1: Подготовка за интрамускулно приложение
ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ DESFERAL СЪС СТЕРИЛНА ВОДА ЗА ИНЖЕКЦИИ

Размер на флакона Количество стерилно
Вода за инжекции
Необходим за
Реконституция

Общо съдържание на наркотици

след Реконституцията
Крайна концентрация 
на mL след разтваряне

500 мг 2 mL 500 mg/2,35 mL 210 mg/mL
2 грама 8 мл 2 грама/9,4 мл 213 mg/mL

Приготвеният разтвор на Desferal е жълто оцветен разтвор. Лекарството трябва да се разтвори 
напълно преди изтеглянето на разтвора. Десферал, разтворен със стерилна вода за инжекцииЕ 
САМО ЗА ЕДНИЧНА УПОТРЕБА. Изхвърлете неизползваната част.

Интравенозно приложение
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ТОЗИ МАРШРУТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА ПАЦИЕНТИ В СЪСТОЯНИЕ НА 
СЪРДЕЧНО-СУДОВ КОЛАПС И ТОГАВА САМО ЧРЕЗ БАВНА ИНФУЗИЯ. СКОРОСТТА НА 
ИНФУЗИЯ НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА 15 MG/KG/HR ЗА ПЪРВИТЕ ПРИЛОЖЕНИ 1000 MG. 
ПОСЛЕДВАЩОТО IV ДОЗИРАНЕ, АКО Е НЕОБХОДИМО, ТРЯБВА ДА БЪДЕ С ПО-БАВНА ТЕСТ, ДА 
НЕ НАДВИШАВА 125 MG/HR.

Реконституираният разтвор се добавя към физиологичен разтвор (напр. 0,9% натриев хлорид, 0,45% 
натриев хлорид), глюкоза във вода или разтвор на лактат на Рингер.

Първоначална доза от 1000 mg трябва да се прилага със скорост, ДА НЕ НАДВИШАВА 15 mg/kg/час. 
Това може да бъде последвано от 500 mg за 4 часа за две дози. В зависимост от клиничния отговор, 
следващите дози от 500 mg могат да се прилагат за 4-12 часа. Общото приложено количество не 
трябва да надвишава 6000 mg за 24 часа.

Веднага щом клиничното състояние на пациента позволява, интравенозното приложение трябва да се 
преустанови и лекарството трябва да се приложи интрамускулно. За инструкции за разтваряне за 
интравенозно приложение вижте Таблица 2 по-долу.

Таблица 2: Подготовка за интравенозно приложение
ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ DESFERAL СЪС СТЕРИЛНА ВОДА ЗА ИНЖЕКЦИИ

Размер на флакона Количество стерилно
Вода за инжекции
Необходим за
Реконституция

Общо съдържание на наркотици

след Реконституцията
Крайна концентрация 
на mL след разтваряне

500 мг 5 mL 500 mg/5,3 mL 95 mg/mL
2 грама 20 мл 2 грама/21,1 мл 95 mg/mL

Приготвеният разтвор на Десферал е изотоничен, бистър и безцветен до леко жълтеникав разтвор. 
Лекарството трябва да се разтвори напълно преди изтеглянето на разтвора. Десферал, разтворен 
със стерилна вода за инжекцииЕ САМО ЗА ЕДНИЧНА УПОТРЕБА. Изхвърлете неизползваната 
част.

Хронично претоварване с желязо

По-ефективният от следните начини на приложение трябва да бъде избран индивидуално за 
всеки пациент.

Интрамускулно приложение

Дневна доза от 500-1000 mg трябва да се прилага интрамускулно. В допълнение, 2000 mg трябва 
да се прилагат интравенозно с всяка прелята кръв; въпреки това, Десферал трябва да се прилага 
отделно от кръвта. Скоростта на интравенозна инфузия не трябва да надвишава 15 mg/kg/час. 
Общата дневна доза не трябва да надвишава 1000 mg при липса на трансфузия или 6000 mg, дори 
ако са преляти три или повече единици кръв или пълни червени кръвни клетки. За инструкции за 
разтваряне за интрамускулно приложение вижте Таблица 3 по-долу.

Таблица 3: Подготовка за интрамускулно приложение
ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ DESFERAL СЪС СТЕРИЛНА ВОДА ЗА ИНЖЕКЦИИ

Размер на флакона Количество стерилно Общо съдържание на наркотици Крайна концентрация на
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ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ DESFERAL СЪС СТЕРИЛНА ВОДА ЗА ИНЖЕКЦИИ
Вода за инжекции
Необходим за
Реконституция

след Реконституцията mL след разтваряне

500 мг 2 mL 500 mg/2,35 mL 210 mg/mL
2 грама 8 мл 2 грама/9,4 мл 213 mg/mL

Приготвеният разтвор на Desferal е жълто оцветен разтвор. Лекарството трябва да се разтвори 
напълно преди изтеглянето на разтвора. Десферал, разтворен със стерилна вода за инжекцииЕ 
САМО ЗА ЕДНИЧНА УПОТРЕБА. Изхвърлете неизползваната част.

Подкожно приложение
Дневна доза от 1000-2000 mg (20-40 mg/kg/ден) трябва да се прилага в продължение на 8-24 часа, като се 
използва малка преносима помпа, способна да осигури непрекъсната мини-инфузия. Продължителността на 
инфузията трябва да бъде индивидуализирана. При някои пациенти след кратка инфузия от 8-12 часа ще се 
отдели толкова желязо, колкото при същата доза, приложена за 24 часа. За инструкции за разтваряне за 
подкожно приложение вижте Таблица 4 по-долу.

Таблица 4: Подготовка за подкожно приложение
ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ DESFERAL СЪС СТЕРИЛНА ВОДА ЗА ИНЖЕКЦИИ

Размер на флакона Количество стерилно
Вода за инжекции
Необходим за
Реконституция

Общо съдържание на наркотици

след Реконституцията
Крайна концентрация 
на mL след разтваряне

500 мг 5 mL 500 mg/5,3 mL 95 mg/mL
2 грама 20 мл 2 грама/21,1 мл 95 mg/mL

Приготвеният разтвор на Десферал е изотоничен, бистър и безцветен до леко жълтеникав разтвор. 
Лекарството трябва да се разтвори напълно преди изтеглянето на разтвора. Десферал, разтворен 
със стерилна вода за инжекцииЕ САМО ЗА ЕДНИЧНА УПОТРЕБА. Изхвърлете неизползваната 
част.

Стабилност след възстановяване

Продуктът трябва да се използва веднага след разтваряне (започване на лечението в рамките на 3 часа) за 
микробиологична безопасност. Когато разтварянето се извършва при валидирани асептични условия (в 
стерилен ламинарен капак, използвайки асептична техника), продуктът може да се съхранява при стайна 
температура за максимален период от 24 часа преди употреба. Не съхранявайте приготвения разтвор в 
хладилник. Разтварянето на Десферал в разтворители или при условия, различни от посочените, може да 
доведе до утаяване. Мътни разтвори не трябва да се използват.

КАК СЕ ДОСТАВЯ

Флакони - всеки съдържащ 500 mg стерилен, лиофилизиран дефероксамин мезилат

Картонени кутии с 4 флакона………………………………………………………NDC 0078-0467-91 

Флакони – всеки съдържа 2 g стерилен, лиофилизиран дефероксамин мезилат
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Картонени опаковки с 4 флакона………………………………………………………NDC 0078-0347-51 Да не 

се съхранява над 25°C (77°F).
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