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OMSCHRIJVING

Desferal, deferoxaminemesylaat USP, is een ijzerchelerend middel, verkrijgbaar in injectieflacons voor 
intramusculaire, subcutane en intraveneuze toediening. Desferal wordt geleverd als injectieflacons 
met 500 mg en 2 g deferoxaminemesylaat USP in steriele, gevriesdroogde vorm. 
Deferoxaminemesylaat isN-[5-[3-[(5-aminopentyl)hydroxycarbamoyl]propionamido]pentyl]-3-[[5-(N
-hydroxyacetamido)pentyl]carbamoyl]propionohydroxamzuurmonomethaansulfonaat (zout), en de 
structuurformule is

Deferoxaminemesylaat USP is een wit tot gebroken wit poeder. Het is vrij oplosbaar in 
water en slecht oplosbaar in methanol. Het molecuulgewicht is 656,79.

KLINISCHE FARMACOLOGIE
Desferal cheleert ijzer door een stabiel complex te vormen dat voorkomt dat het ijzer verdere 
chemische reacties aangaat. Het cheleert gemakkelijk ijzer uit ferritine en hemosiderine, maar niet 
gemakkelijk uit transferrine; het combineert niet met het ijzer van cytochromen en hemoglobine. 
Desferal veroorzaakt geen aantoonbare toename van de uitscheiding van elektrolyten of 
sporenmetalen. Theoretisch kunnen 100 gewichtsdelen Desferal ongeveer 8,5 gewichtsdelen ferri-
ijzer binden.

Desferal wordt voornamelijk gemetaboliseerd door plasma-enzymen, maar de routes zijn nog niet 
gedefinieerd. Het chelaat is gemakkelijk oplosbaar in water en passeert gemakkelijk de nieren, waardoor de urine een 
karakteristieke roodachtige kleur krijgt. Een deel wordt ook via de gal uitgescheiden in de ontlasting.

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK

Desferal is geïndiceerd voor de behandeling van acute ijzerintoxicatie en chronische ijzerstapeling als gevolg 
van transfusieafhankelijke anemieën.

Acute ijzerintoxicatie

Desferal is een aanvulling op, en geen vervanging voor, standaardmaatregelen die worden gebruikt bij de 
behandeling van acute ijzerintoxicatie, waaronder het volgende: inductie van braken met siroop van ipecac; 
maagspoeling; afzuiging en onderhoud van een vrije luchtweg; beheersing van shock met intraveneuze 
vloeistoffen, bloed, zuurstof en vasopressoren; en correctie van acidose.

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

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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Chronische ijzerstapeling

Desferal kan de ijzeruitscheiding bevorderen bij patiënten met secundaire ijzerstapeling door meerdere 
transfusies (zoals kan voorkomen bij de behandeling van sommige chronische anemieën, waaronder 
thalassemie). Langdurige therapie met Desferal vertraagt   de accumulatie van leverijzer en vertraagt   of 
elimineert de progressie van leverfibrose.

IJzermobilisatie met Desferal is relatief slecht bij patiënten jonger dan 3 jaar met relatief weinig 
ijzerstapeling. Het geneesmiddel mag normaal gesproken niet aan dergelijke patiënten worden gegeven, 
tenzij een significante ijzermobilisatie (bijv. 1 mg of meer ijzer per dag) kan worden aangetoond.

Desferal is niet geïndiceerd voor de behandeling van primaire hemochromatose, aangezien 
flebotomie de voorkeursmethode is voor het verwijderen van overtollig ijzer bij deze aandoening.

CONTRA-INDICATIES
Desferal is gecontra-indiceerd bij patiënten met ernstige nierziekte of anurie, aangezien het geneesmiddel en het 
ijzerchelaat voornamelijk door de nieren worden uitgescheiden. (Zie WAARSCHUWINGEN).

WAARSCHUWINGEN

Oog- en gehoorstoornissen zijn gemeld bij toediening van Desferal gedurende langere tijd, in hoge 
doses of bij patiënten met lage ferritinespiegels. De waargenomen oculaire stoornissen waren 
wazig zien; staar na langdurige toediening bij chronische ijzerstapeling; verminderde 
gezichtsscherpte inclusief gezichtsverlies, visuele defecten, scotoma; verminderde perifere, kleur 
en nachtzicht; optische neuritis, cataract, cornea-troebelheid en retinale pigmentafwijkingen. De 
gemelde auditieve afwijkingen zijn tinnitus en gehoorverlies, waaronder perceptief gehoorverlies 
bij hoge frequenties. In de meeste gevallen waren zowel oculaire als auditieve stoornissen 
omkeerbaar na onmiddellijke stopzetting van de behandeling (zie VOORZORGSMAATREGELEN/
Informatie voor patiënten en ONGEWENSTE
REACTIES/Speciale zintuigen).

Gezichtsscherptetests, spleetlamponderzoeken, funduscopy en audiometrie worden periodiek 
aanbevolen bij patiënten die gedurende langere tijd worden behandeld. De kans op toxiciteit is groter als 
de symptomen of testafwijkingen vroeg worden ontdekt.

Hoge doses Desferal en gelijktijdige lage ferritinespiegels zijn ook in verband gebracht met groeiachterstand. 
Na verlaging van de dosis Desferal kan de groeisnelheid gedeeltelijk worden hervat tot de snelheid van voor de 
behandeling (zie VOORZORGSMAATREGELEN/Gebruik bij kinderen).

Respiratoir distress syndroom bij volwassenen, ook gemeld bij kinderen, is beschreven 
na behandeling met te hoge intraveneuze doses Desferal bij patiënten met acute ijzerintoxicatie 
of thalassemie.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Algemeen

Blozen van de huid, urticaria, hypotensie en shock zijn opgetreden bij enkele patiënten wanneer 
Desferal werd toegediend via een snelle intraveneuze injectie. DAAROM DESFERAL
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DIENT INTRAMUSCULAIRE OF DOOR LANGZAME SUBCUTANE OF INTRAVENEUZE INFUSIE 
TE WORDEN TOEGEDIEND.

IJzerstapeling verhoogt de gevoeligheid van patiënten voorYersinia enterocoliticaen Yersinia 
pseudotuberculosisinfecties. In enkele zeldzame gevallen heeft behandeling met Desferal deze gevoeligheid 
vergroot, wat resulteert in gegeneraliseerde infecties doordat deze bacterie een siderofoor krijgt die anders 
ontbreekt. In dergelijke gevallen moet de behandeling met Desferal worden stopgezet totdat de infectie is 
verdwenen.

Bij patiënten die Desferal kregen, zijn zeldzame gevallen van mucormycose gemeld, waarvan sommige met 
fatale afloop. Als een van de vermoedelijke tekenen of symptomen optreedt, moet Desferal worden stopgezet, 
mycologische tests worden uitgevoerd en onmiddellijk een passende behandeling worden ingesteld.

Bij patiënten met ernstige chronische ijzerstapeling is een verminderde hartfunctie gemeld na 
gelijktijdige behandeling met Desferal en hoge doses vitamine C (meer dan 500 mg per dag bij 
volwassenen). De cardiale disfunctie was omkeerbaar wanneer vitamine C werd stopgezet. De volgende 
voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen wanneer vitamine C en Desferal gelijktijdig worden 
gebruikt:

•

•

Vitamine C-supplementen mogen niet worden gegeven aan patiënten met hartfalen.

Begin pas met aanvullende vitamine C na een eerste maand van regelmatige behandeling met 
Desferal.

• Geef alleen vitamine C als de patiënt Desferal regelmatig krijgt, bij voorkeur kort na het 
instellen van de infuuspomp.

•

•

Overschrijd een dagelijkse dosis vitamine C van 200 mg bij volwassenen, gegeven in verdeelde doses, niet.

Klinische controle van de hartfunctie is aan te raden tijdens een dergelijke combinatietherapie.

Bij patiënten met aluminiumgerelateerde encefalopathie kunnen hoge doses Desferal 
neurologische disfunctie (aanvallen) verergeren, waarschijnlijk als gevolg van een acute toename van 
circulerend aluminium. Desferal kan het begin van dialysedementie versnellen. Behandeling met 
Desferal in aanwezigheid van aluminiumoverbelasting kan leiden tot een verlaagd serumcalcium en 
verergering van hyperparathyreoïdie.

Geneesmiddelinteracties

Vitamine C:Patiënten met ijzerstapeling krijgen meestal een vitamine C-tekort, waarschijnlijk omdat ijzer de 
vitamine oxideert. Als adjuvans bij ijzerchelatietherapie kan vitamine C in doses tot 200 mg voor volwassenen in 
verdeelde doses worden gegeven, te beginnen na een eerste maand van regelmatige behandeling met Desferal 
(zie VOORZORGSMAATREGELEN). Vitamine C verhoogt de beschikbaarheid van ijzer voor chelatie. Over het 
algemeen is 50 mg per dag voldoende voor kinderen onder de 10 jaar en 100 mg per dag voor oudere kinderen. 
Hogere doses vitamine C geven geen extra verhoging van de uitscheiding van ijzercomplex.

Prochloorperazine:Gelijktijdige behandeling met Desferal en prochlorperazine, een 
fenothiazinederivaat, kan leiden tot tijdelijke stoornis van het bewustzijn.

Gallium-67:Beeldvormingsresultaten kunnen vertekend zijn vanwege de snelle uitscheiding via de urine van aan 
Desferal gebonden gallium-67. Het wordt aanbevolen om 48 uur voor de scintigrafie te stoppen met Desferal.
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Informatie voor patiënten

Patiënten die duizeligheid of andere stoornissen van het zenuwstelsel of een verminderd gezichtsvermogen of gehoor 
ervaren, dienen af   te zien van het besturen van een voertuig of het bedienen van mogelijk gevaarlijke machines (zie 
BIJWERKINGEN).

Patiënten moeten worden geïnformeerd dat hun urine af en toe een roodachtige verkleuring kan 
vertonen.

Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid

Er zijn geen carcinogeniteitsonderzoeken op lange termijn bij dieren uitgevoerd met Desferal.

Er kan cytotoxiciteit optreden, aangezien is aangetoond dat Desferal de DNA-synthese remt in
vitro.

Zwangerschap Categorie C

Vertraagde ossificatie bij muizen en skeletafwijkingen bij konijnen werden waargenomen nadat Desferal was 
toegediend in dagelijkse doses tot 4,5 maal de maximale dagelijkse dosis voor de mens. In vergelijkbare onderzoeken 
bij ratten werden geen bijwerkingen waargenomen.

Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen. Desferal mag alleen tijdens de 

zwangerschap worden gebruikt als het mogelijke voordeel opweegt tegen het mogelijke risico voor de foetus.

Moeders die borstvoeding geven

Het is niet bekend of dit geneesmiddel wordt uitgescheiden in de moedermelk. Omdat veel geneesmiddelen in de moedermelk worden 

uitgescheiden, is voorzichtigheid geboden wanneer Desferal wordt toegediend aan een vrouw die borstvoeding geeft.

Pediatrisch gebruik

Pediatrische patiënten die Desferal krijgen, moeten elke 3 maanden worden gecontroleerd op lichaamsgewicht en groei.

De veiligheid en werkzaamheid bij pediatrische patiënten jonger dan 3 jaar zijn niet 
vastgesteld (zie INDICATIES EN GEBRUIK, WAARSCHUWINGEN, VOORZORGSMAATREGELEN / 
Geneesmiddelinteracties/Vitamine C en BIJWERKINGEN ).

Geriatrisch gebruik

Klinische onderzoeken met Desferal omvatten niet voldoende aantallen proefpersonen van 65 jaar en 
ouder om te bepalen of zij anders reageren dan de jongere proefpersonen. Postmarketingrapporten 
suggereren een mogelijke trend voor een verhoogd risico op oogaandoeningen bij de geriatrische 
populatie, met name het optreden van kleurenblindheid, maculopathie en scotoma.

Het is echter onduidelijk of deze oogaandoeningen dosisgerelateerd waren. Hoewel het aantal meldingen 
erg klein was, kunnen bepaalde oudere patiënten vatbaar zijn voor oogaandoeningen wanneer ze Desferal 
gebruiken. Postmarketingrapporten suggereren ook dat er een verhoogd risico op doofheid en gehoorverlies 
kan zijn bij de geriatrische populatie. (zie ONGEWENSTE REACTIES). Over het algemeen moet de dosiskeuze 
voor een oudere patiënt voorzichtig zijn, meestal beginnend bij de lage
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einde van het doseringsbereik, als gevolg van de grotere frequentie van verminderde lever-, nier- of 
hartfunctie en van gelijktijdige ziekte of andere medicamenteuze behandeling.

ONGEWENSTE REACTIES

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen, maar er zijn niet genoeg gegevens om een   schatting van 
hun frequentie te ondersteunen.

Op de injectieplaats:Lokale irritatie, pijn, branderig gevoel, zwelling, verharding, infiltratie, pruritus, 
erytheem, vorming van zwellingen, korst, korst, blaasjes, lokaal oedeem. Reacties op de injectieplaats kunnen 
gepaard gaan met systemische allergische reacties (zie Lichaam als geheel hieronder).

Overgevoeligheidsreacties en systemische allergische reacties:Gegeneraliseerde uitslag, urticaria, 
anafylactische reactie met of zonder shock, angio-oedeem.

Lichaam als geheel:Lokale reacties op de injectieplaats kunnen gepaard gaan met systemische reacties 
zoals artralgie, koorts, hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid, braken, buikpijn of astma.

Zeldzame infecties metYersiniaenMucormycosezijn gemeld in verband met het gebruik van 
Desferal (zie VOORZORGSMAATREGELEN ).

Cardiovasculair:Tachycardie, hypotensie, shock. spijsvertering:

Abdominaal ongemak, diarree, misselijkheid, braken.

hematologisch:Bloeddyscrasie (bijv. gevallen van trombocytopenie en/of leukopenie zijn 
gemeld. Een causaal verband is niet duidelijk vastgesteld).

Musculoskeletaal:Beenkrampen. Groeivertraging en botveranderingen (bijv. metafysaire dysplasie) komen vaak voor bij 
gechelateerde patiënten die doses van meer dan 60 mg/kg krijgen, vooral degenen die in de eerste drie levensjaren met 
ijzerchelatie beginnen. Als de doses op 40 mg/kg of lager worden gehouden, kan het risico worden verminderd (zie 
WAARSCHUWINGEN, VOORZORGSMAATREGELEN/Gebruik bij kinderen).

Zenuwstelsel:Neurologische stoornissen waaronder duizeligheid, perifere sensorische, motorische of 
gemengde neuropathie, paresthesieën; exacerbatie of precipitatie van aluminium-gerelateerde dialyse-
encefalopathie (zie VOORZORGSMAATREGELEN / informatie voor patiënten ).

Speciale zintuigen:Hoogfrequent perceptief gehoorverlies en/of tinnitus komen soms voor als de doseringsrichtlijnen 
niet worden overschreden en als de dosis wordt verlaagd wanneer de ferritinespiegels dalen. Visuele stoornissen zijn 
zeldzaam als de doseringsrichtlijnen niet worden overschreden. Deze kunnen zijn: verminderde scherpte, wazig zien, 
verlies van gezichtsvermogen, dyschromatopsie, nachtblindheid, gezichtsvelddefecten, scotoma, retinopathie 
(pigmentaire degeneratie), optische neuritis en cataracten (zie WAARSCHUWINGEN).

Ademhaling:Acuut ademnoodsyndroom (met kortademigheid, cyanose en/of interstitiële 
infiltraten) (zie WAARSCHUWINGEN).

Huid:Zeer zelden gegeneraliseerde uitslag.

Urogenitaal:Dysurie, verminderde nierfunctie (zie CONTRA-INDICATIES).
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OVERDOSERING

Acute giftigheid

Intraveneuze LD50s (mg/kg): muizen, 287; ratten, 329.

Tekenen en symptomen

Onbedoelde toediening van een overdosis of onbedoelde intraveneuze bolustoediening/snelle 
intraveneuze infusie kan gepaard gaan met hypotensie, tachycardie en gastro-intestinale stoornissen; 
acuut maar voorbijgaand verlies van gezichtsvermogen, afasie, agitatie, hoofdpijn, misselijkheid, 
bleekheid, depressie van het CZS inclusief coma, bradycardie en acuut nierfalen zijn gemeld.

Behandeling

Er is geen specifiek tegengif. Desferal moet worden stopgezet en er moeten passende symptomatische maatregelen 
worden genomen.

Desferal is gemakkelijk dialyseerbaar.

DOSERING EN ADMINISTRATIE

Acute ijzerintoxicatie

Intramusculaire toediening

Deze route heeft de voorkeur en moet worden gebruikt voor ALLE PATINTEN DIE NIET IN SCHOK KOMEN.

Aanvankelijk moet een dosis van 1000 mg worden toegediend. Dit kan worden gevolgd door 500 mg om 
de 4 uur voor twee doses. Afhankelijk van de klinische respons kunnen volgende doses van 500 mg om de 
4-12 uur worden toegediend. De totale toegediende hoeveelheid mag niet hoger zijn dan 6000 mg in 24 
uur. Zie tabel 1 hieronder voor instructies voor reconstitutie voor intramusculaire toediening.

Tabel 1: Voorbereiding voor intramusculaire toediening
RECONSTITUEER DESFERAL MET STERIEL WATER VOOR INJECTIE

Grootte van de flacon Hoeveelheid steriel:
Water voor injectie
Benodigd voor
reconstitutie

Totale medicijninhoud
na reconstitutie

Eindconcentratie per 
ml na reconstitutie

500 mg 2 ml 500 mg/2,35 ml 210 mg/ml
2 gram 8 ml 2 gram/9.4 ml 213 mg/ml

De gereconstitueerde Desferal-oplossing is een geelgekleurde oplossing. Het geneesmiddel moet volledig worden 
opgelost voordat de oplossing wordt teruggetrokken. Desferal gereconstitueerd met steriel water voor injectieIS 
UITSLUITEND VOOR EENMALIG GEBRUIK. Gooi het ongebruikte deel weg.

Intraveneuze toediening
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DEZE ROUTE MOET UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT VOOR PATINTEN IN EEN STAAT VAN 
CARDIOVASCULAIRE INVAL EN DAARNA UITSLUITEND DOOR LANGZAME INFUSIE. DE 
INFUSIEGRAAD MAG NIET HOGER ZIJN DAN 15 MG/KG/HR VOOR DE EERST TOEDIENENDE 1000 
MG. VOLGENDE IV-DOSERING MOET, INDIEN NODIG, IN EEN LAGERE SNELHEID ZIJN, DIE NIET 
MEER DAN 125 MG/HR.

De gereconstitueerde oplossing wordt toegevoegd aan fysiologische zoutoplossing (bijv. 0,9% natriumchloride, 
0,45% natriumchloride), glucose in water of Ringer's lactaatoplossing.

Een aanvangsdosis van 1000 mg moet worden toegediend met een snelheid die NIET MEER DAN 15 mg/kg/uur. 
Dit kan worden gevolgd door 500 mg gedurende 4 uur voor twee doses. Afhankelijk van de klinische respons 
kunnen volgende doses van 500 mg gedurende 4-12 uur worden toegediend. De totale toegediende hoeveelheid 
mag niet hoger zijn dan 6000 mg in 24 uur.

Zodra de klinische toestand van de patiënt het toelaat, dient de intraveneuze toediening te worden 
gestaakt en dient het geneesmiddel intramusculair te worden toegediend. Zie Tabel 2 hieronder voor 
instructies voor reconstitutie voor intraveneuze toediening.

Tabel 2: Voorbereiding voor intraveneuze toedieningen
RECONSTITUEER DESFERAL MET STERIEL WATER VOOR INJECTIE

Grootte van de flacon Hoeveelheid steriel:
Water voor injectie
Benodigd voor
reconstitutie

Totale medicijninhoud
na reconstitutie

Eindconcentratie per 
ml na reconstitutie

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

De gereconstitueerde Desferal-oplossing is een isotone, heldere en kleurloze tot lichtgele oplossing. Het 
geneesmiddel moet volledig worden opgelost voordat de oplossing wordt teruggetrokken. Desferal 
gereconstitueerd met steriel water voor injectieIS UITSLUITEND VOOR EENMALIG GEBRUIK. Gooi het 
ongebruikte deel weg.

Chronische ijzerstapeling

De meest effectieve van de volgende toedieningsroutes moet voor elke patiënt op individuele basis 
worden gekozen.

Intramusculaire toediening

Een dagelijkse dosis van 500-1000 mg dient intramusculair te worden toegediend. Bovendien moet 2000 mg 
intraveneus worden toegediend bij elke eenheid bloedtransfusie; Desferal moet echter apart van het bloed 
worden toegediend. De snelheid van intraveneuze infusie mag niet hoger zijn dan 15 mg/kg/uur. De totale 
dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 1000 mg bij afwezigheid van een transfusie, of 6000 mg, zelfs niet bij 
een transfusie van drie of meer eenheden bloed of samengepakte rode bloedcellen. Zie Tabel 3 hieronder voor 
instructies voor reconstitutie voor intramusculaire toediening.

Tabel 3: Voorbereiding voor intramusculaire toediening
RECONSTITUEER DESFERAL MET STERIEL WATER VOOR INJECTIE

Grootte van de flacon Hoeveelheid steriel: Totale medicijninhoud Eindconcentratie per
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RECONSTITUEER DESFERAL MET STERIEL WATER VOOR INJECTIE
Water voor injectie
Benodigd voor
reconstitutie

na reconstitutie ml na reconstitutie

500 mg 2 ml 500 mg/2,35 ml 210 mg/ml
2 gram 8 ml 2 gram/9.4 ml 213 mg/ml

De gereconstitueerde Desferal-oplossing is een geelgekleurde oplossing. Het geneesmiddel moet volledig worden 
opgelost voordat de oplossing wordt teruggetrokken. Desferal gereconstitueerd met steriel water voor injectieIS 
UITSLUITEND VOOR EENMALIG GEBRUIK. Gooi het ongebruikte deel weg.

Subcutane toediening
Een dagelijkse dosis van 1000-2000 mg (20-40 mg/kg/dag) moet worden toegediend gedurende 8-24 uur, met 
gebruikmaking van een kleine draagbare pomp die in staat is om continue mini-infusie te geven. De duur van 
de infusie moet individueel worden bepaald. Bij sommige patiënten wordt na een korte infusie van 8-12 uur 
evenveel ijzer uitgescheiden als bij dezelfde dosis gedurende 24 uur. Zie Tabel 4 hieronder voor instructies voor 
reconstitutie voor subcutane toediening.

Tabel 4: Voorbereiding voor subcutane toediening
RECONSTITUEER DESFERAL MET STERIEL WATER VOOR INJECTIE

Grootte van de flacon Hoeveelheid steriel:
Water voor injectie
Benodigd voor
reconstitutie

Totale medicijninhoud
na reconstitutie

Eindconcentratie per 
ml na reconstitutie

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

De gereconstitueerde Desferal-oplossing is een isotone, heldere en kleurloze tot lichtgele oplossing. Het 
geneesmiddel moet volledig worden opgelost voordat de oplossing wordt teruggetrokken. Desferal 
gereconstitueerd met steriel water voor injectieIS UITSLUITEND VOOR EENMALIG GEBRUIK. Gooi het 
ongebruikte deel weg.

Stabiliteit na reconstitutie

Het product moet onmiddellijk na reconstitutie worden gebruikt (begin van de behandeling binnen 3 uur) voor 
microbiologische veiligheid. Wanneer reconstitutie wordt uitgevoerd onder gevalideerde aseptische omstandigheden (in 
een steriele afzuigkap met laminaire stroming met behulp van aseptische techniek), mag het product vóór gebruik 
maximaal 24 uur bij kamertemperatuur worden bewaard. De gereconstitueerde oplossing niet in de koelkast bewaren. 
Reconstitueren van Desferal in oplosmiddelen of onder andere omstandigheden dan aangegeven kan leiden tot 
neerslag. Troebele oplossingen mogen niet worden gebruikt.

HOE GELEVERD
Injectieflacons - elk met 500 mg steriel, gevriesdroogd deferoxaminemesylaat

Dozen met 4 injectieflacons………………………………………… NDC 0078-0467-91 

injectieflacons - elk met 2 g steriel, gelyofiliseerd deferoxaminemesylaat
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Dozen met 4 injectieflacons………………………………………… NDC 0078-0347-51 

Bewaren beneden 25°C (77°F).
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