
Desferal®

deferoxamine mesylate para sa iniksyon na USP 
Vials
Rx lang
Impormasyon sa Pagrereseta

PAGLALARAWAN

Ang desferal, deferoxamine mesylate USP, ay isang iron-chelating agent, na magagamit sa mga vial para sa 
intramuscular, subcutaneous, at intravenous administration. Ang Desferal ay ibinibigay bilang mga vial na 
naglalaman ng 500 mg at 2 g ng deferoxamine mesylate USP sa sterile, lyophilized na anyo. Ang 
Deferoxamine mesylate ayN-[5-[3-[(5-aminopentyl)hydroxycarbamoyl]propionamido]pentyl]- 3-[[5-(N
-hydroxyacetamido)pentyl]carbamoyl]propionohydroxamic acid monomethanesulfonate (asin), at ang 
pormula ng istruktura nito ay

Ang Deferoxamine mesylate USP ay isang puti hanggang puti na pulbos. Ito ay malayang natutunaw sa 
tubig at bahagyang natutunaw sa methanol. Ang molekular na timbang nito ay 656.79.

CLINICAL PHARMACOLOGY
Desferal chelates iron sa pamamagitan ng pagbuo ng isang matatag na complex na pumipigil sa bakal mula sa 
pagpasok sa karagdagang mga kemikal na reaksyon. Ito ay madaling chelates iron mula sa ferritin at hemosiderin 
ngunit hindi kaagad mula sa transferrin; hindi ito pinagsama sa iron mula sa cytochromes at hemoglobin. Ang desferal 
ay hindi nagiging sanhi ng anumang nakikitang pagtaas sa paglabas ng mga electrolyte o trace na metal. Sa teorya, ang 
100 bahagi ng timbang ng Desferal ay may kakayahang magbigkis ng humigit-kumulang 8.5 bahagi ng timbang ng 
ferric na bakal.

Ang desferal ay na-metabolize pangunahin sa pamamagitan ng mga enzyme ng plasma, ngunit ang mga landas ay 

hindi pa natukoy. Ang chelate ay madaling natutunaw sa tubig at madaling dumaan sa bato, na nagbibigay sa ihi ng isang 

katangian na mapula-pula na kulay. Ang ilan ay nailalabas din sa mga dumi sa pamamagitan ng apdo.

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Ang desferal ay ipinahiwatig para sa paggamot ng talamak na pagkalasing sa bakal at ng talamak na iron overload dahil sa 

mga anemia na umaasa sa pagsasalin ng dugo.

Acute Iron Intoxication

Ang desferal ay isang pandagdag sa, at hindi isang pamalit para sa, karaniwang mga hakbang na ginagamit sa paggamot sa matinding 

pagkalasing sa bakal, na maaaring kabilang ang mga sumusunod: induction ng emesis na may syrup ng ipecac; o ukol sa sikmura 

lavage; pagsipsip at pagpapanatili ng isang malinaw na daanan ng hangin; pagkontrol ng pagkabigla gamit ang mga intravenous fluid, 

dugo, oxygen, at mga vasopressor; at pagwawasto ng acidosis.

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

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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Talamak na Iron Overload

Ang desferal ay maaaring magsulong ng iron excretion sa mga pasyente na may pangalawang iron overload mula sa maraming 

pagsasalin (tulad ng maaaring mangyari sa paggamot ng ilang talamak na anemia, kabilang ang thalassemia). Ang 

pangmatagalang therapy na may Desferal ay nagpapabagal sa akumulasyon ng hepatic iron at nagpapatigil o nag-aalis ng pag-

unlad ng hepatic fibrosis.

Ang pagpapakilos ng bakal sa Desferal ay medyo mahirap sa mga pasyenteng wala pang 3 taong gulang na 
may medyo kaunting iron overload. Ang gamot ay karaniwang hindi dapat ibigay sa mga naturang pasyente maliban 
kung ang makabuluhang pagpapakilos ng bakal (hal., 1 mg o higit pa ng bakal bawat araw) ay maipapakita.

Ang desferal ay hindi ipinahiwatig para sa paggamot ng pangunahing hemochromatosis, dahil ang 
phlebotomy ay ang paraan ng pagpili para sa pag-alis ng labis na bakal sa sakit na ito.

MGA KONTRAINDIKASYON

Ang desferal ay kontraindikado sa mga pasyente na may malubhang sakit sa bato o anuria, dahil ang gamot at 
ang iron chelate ay pangunahing pinalabas ng bato. (Tingnan ang MGA BABALA).

MGA BABALA

Naiulat ang mga abala sa mata at pandinig kapag pinangangasiwaan ang Desferal sa mahabang panahon, sa 
mataas na dosis, o sa mga pasyenteng may mababang antas ng ferritin. Ang mga ocular disturbances na 
naobserbahan ay panlalabo ng paningin; katarata pagkatapos ng matagal na pangangasiwa sa talamak na 
labis na bakal; nabawasan ang visual acuity kabilang ang visual loss, visual defects, scotoma; may kapansanan 
sa paligid, kulay, at pangitain sa gabi; optic neuritis, cataracts, corneal opacities, at retinal pigmentary 
abnormalities. Ang mga abnormalidad sa pandinig na iniulat ay ang ingay sa tainga at pagkawala ng pandinig 
kabilang ang mataas na dalas na pagkawala ng pandinig ng sensorineural. Sa karamihan ng mga kaso, ang 
parehong ocular at auditory disturbances ay mababawi sa agarang paghinto ng paggamot (tingnan ang PAG-
Iingat/Impormasyon para sa mga Pasyente at ADVERSE
REAKSYON/Mga Espesyal na Senses).

Ang mga pagsusuri sa visual acuity, slit-lamp na eksaminasyon, funduscopy at audiometry ay pana-panahong 

inirerekomenda sa mga pasyenteng ginagamot sa matagal na panahon. Ang toxicity ay mas malamang na mababaligtad kung 

ang mga sintomas o abnormalidad sa pagsubok ay maagang natukoy.

Ang mataas na dosis ng Desferal at kasabay na mababang antas ng ferritin ay nauugnay din sa pagpapahinto ng 

paglago. Pagkatapos ng pagbabawas ng dosis ng Desferal, ang bilis ng paglaki ay maaaring bahagyang magpatuloy sa mga rate 

ng pretreatment (tingnan ang PAG-Iingat/Paggamit ng Pediatric).

Ang pang-adultong respiratory distress syndrome, na iniulat din sa mga bata, ay inilarawan kasunod ng 
paggamot na may labis na mataas na intravenous na dosis ng Desferal sa mga pasyente na may matinding pagkalasing 
sa bakal o thalassemia.

MGA PAG-IINGAT

Heneral

Ang pag-flush ng balat, urticaria, hypotension, at pagkabigla ay naganap sa ilang mga pasyente nang 
ang Desferal ay pinangangasiwaan ng mabilis na intravenous injection. KAYA, DESFERAL
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DAPAT IBIGAY INTRAMUSCULARLY O NG SLOW SUBCUTANEOUS O 
INTRAVENOUS INFUSION.

Ang sobrang karga ng iron ay nagpapataas ng pagkamaramdamin ng mga pasyenteYersinia enterocoliticaat Yersinia 

pseudotuberculosismga impeksyon. Sa ilang mga bihirang kaso, pinahusay ng paggamot sa Desferal ang pagkamaramdamin na 

ito, na nagreresulta sa mga pangkalahatang impeksyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa bacteria na ito ng siderophore kung 

hindi man ay nawawala. Sa ganitong mga kaso, ang paggamot sa Desferal ay dapat na ihinto hanggang sa malutas ang 

impeksyon.

Sa mga pasyente na tumatanggap ng Desferal, ang mga bihirang kaso ng mucormycosis, ang ilan ay may nakamamatay na 

kinalabasan, ay naiulat. Kung ang alinman sa mga pinaghihinalaang palatandaan o sintomas ay nangyari, ang Desferal ay dapat na ihinto, 

ang mga mycological na pagsusuri ay isinasagawa at ang naaangkop na paggamot ay agad na sinimulan.

Sa mga pasyente na may malubhang talamak na labis na karga ng bakal, ang kapansanan sa paggana 
ng puso ay naiulat kasunod ng kasabay na paggamot sa Desferal at mataas na dosis ng bitamina C (higit sa 500 
mg araw-araw sa mga matatanda). Ang cardiac dysfunction ay nababaligtad nang ang bitamina C ay itinigil. Ang 
mga sumusunod na pag-iingat ay dapat gawin kapag ang bitamina C at Desferal ay dapat gamitin nang sabay:

•

•

Ang mga suplementong bitamina C ay hindi dapat ibigay sa mga pasyente na may pagkabigo sa puso.

Magsimula lamang ng karagdagang bitamina C pagkatapos ng isang unang buwan ng regular na paggamot sa 

Desferal.

• Bigyan lamang ng bitamina C kung ang pasyente ay regular na tumatanggap ng Desferal, mas mabuti sa lalong madaling panahon 

pagkatapos i-set up ang infusion pump.

•

•

Huwag lumampas sa pang-araw-araw na dosis ng bitamina C na 200 mg sa mga nasa hustong gulang, na ibinibigay sa mga hinati na dosis.

Ang klinikal na pagsubaybay sa paggana ng puso ay ipinapayong sa panahon ng naturang pinagsamang therapy.

Sa mga pasyenteng may aluminum-related encephalopathy, ang mataas na dosis ng Desferal ay 
maaaring magpalala ng neurological dysfunction (seizure), marahil dahil sa matinding pagtaas ng circulating 
aluminum. Ang desferal ay maaaring mag-udyok sa simula ng dialysis dementia. Ang paggamot na may 
Desferal sa pagkakaroon ng labis na aluminyo ay maaaring magresulta sa pagbaba ng serum calcium at 
paglala ng hyperparathyroidism.

Interaksyon sa droga

Bitamina C:Ang mga pasyente na may iron overload ay kadalasang nagiging kulang sa bitamina C, marahil dahil ang iron ay nag-oxidize 

sa bitamina. Bilang isang pantulong sa iron chelation therapy, ang bitamina C sa mga dosis na hanggang 200 mg para sa mga nasa 

hustong gulang ay maaaring ibigay sa mga hinati na dosis, simula pagkatapos ng unang buwan ng regular na paggamot sa Desferal 

(tingnan ang PAG-Iingat). Pinapataas ng bitamina C ang pagkakaroon ng iron para sa chelation. Sa pangkalahatan, sapat na ang 50 mg 

araw-araw para sa mga batang wala pang 10 taong gulang at 100 mg araw-araw para sa mas matatandang mga bata. Ang mas 

malalaking dosis ng bitamina C ay hindi nakakagawa ng anumang karagdagang pagtaas sa paglabas ng iron complex.

Prochlorperazine:Ang sabay-sabay na paggamot sa Desferal at prochlorperazine, isang phenothiazine derivative, ay 
maaaring humantong sa pansamantalang kapansanan ng kamalayan.

Gallium-67:Ang mga resulta ng imaging ay maaaring masira dahil sa mabilis na pag-ihi ng 
Desferal-bound gallium-67. Ang paghinto ng Desferal 48 oras bago ang scintigraphy ay 
ipinapayong.
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Impormasyon para sa mga Pasyente

Ang mga pasyenteng nakararanas ng pagkahilo o iba pang mga abala sa sistema ng nerbiyos, o kapansanan sa paningin o 

pandinig, ay dapat na umiwas sa pagmamaneho o pagpapatakbo ng mga potensyal na mapanganib na makina (tingnan ang 

MGA MASAMANG REAKSIYON).

Dapat ipaalam sa mga pasyente na kung minsan ang kanilang ihi ay maaaring magpakita ng mapula-

pula na kulay.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility

Ang mga pangmatagalang pag-aaral ng carcinogenicity sa mga hayop ay hindi isinagawa kasama ng Desferal.

Maaaring mangyari ang cytotoxicity, dahil ang Desferal ay ipinakita na humahadlang sa synthesis ng DNA sa

vitro.

Kategorya ng Pagbubuntis C

Ang naantala na ossification sa mga daga at mga anomalya ng kalansay sa mga kuneho ay naobserbahan pagkatapos na maibigay ang Desferal 

sa pang-araw-araw na dosis hanggang sa 4.5 beses ang maximum na pang-araw-araw na dosis ng tao. Walang masamang epekto ang 

naobserbahan sa mga katulad na pag-aaral sa mga daga.

Walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. Ang desferal ay dapat gamitin sa panahon ng 

pagbubuntis lamang kung ang potensyal na benepisyo ay nagbibigay-katwiran sa potensyal na panganib sa fetus.

Mga Inang Nag-aalaga

Hindi alam kung ang gamot na ito ay excreted sa gatas ng tao. Dahil maraming gamot ang nailalabas sa gatas ng 
tao, ang pag-iingat ay dapat gamitin kapag ang Desferal ay ibinibigay sa isang babaeng nagpapasuso.

Paggamit ng Pediatric

Ang mga pasyenteng pediatric na tumatanggap ng Desferal ay dapat subaybayan para sa timbang at paglaki ng katawan tuwing 3 

buwan.

Ang kaligtasan at pagiging epektibo sa mga pasyenteng pediatric na wala pang 3 taong gulang ay hindi pa 
naitatag (tingnan ang MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT, MGA BABALA, PAG-Iingat/Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga/
Vitamin C, at MGA MASAMANG REAKSIYON).

Geriatric na Paggamit

Ang mga Klinikal na Pag-aaral ng Desferal ay hindi nagsama ng sapat na bilang ng mga paksang may edad na 65 taong 
gulang pataas upang matukoy kung iba ang kanilang pagtugon sa mga mas batang paksa. Ang mga ulat sa 
postmarketing ay nagmumungkahi ng posibleng trend para sa mas mataas na panganib ng mga sakit sa mata sa 
populasyon ng geriatric, partikular na ang paglitaw ng color blindness, maculopathy, at scotoma.

Gayunpaman, hindi malinaw kung ang mga sakit sa mata na ito ay nauugnay sa dosis. Kahit na ang bilang ng mga ulat ay 

napakaliit, ang ilang mga matatandang pasyente ay maaaring may predisposed sa mga sakit sa mata kapag kumukuha ng 

Desferal. Iminumungkahi din ng mga ulat sa postmarketing na maaaring tumaas ang panganib ng pagkabingi at 

pagkawala ng pandinig sa populasyon ng geriatric. (tingnan ang MASAMANG REAKSIYON). Sa pangkalahatan, ang pagpili 

ng dosis para sa isang matatandang pasyente ay dapat maging maingat, karaniwang nagsisimula sa mababa
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dulo ng hanay ng dosing, na sumasalamin sa mas mataas na dalas ng pagbaba ng hepatic, bato, o 
paggana ng puso, at ng magkakatulad na sakit o iba pang therapy sa gamot.

MGA MASAMANG REAKSIYON

Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay naobserbahan, ngunit walang sapat na data upang suportahan ang isang 

pagtatantya ng dalas ng mga ito.

Sa Site ng Injection:Lokal na pangangati, sakit, pagkasunog, pamamaga, induration, infiltration, pruritus, erythema, 
wheal formation, eschar, crust, vesicle, lokal na edema. Ang mga reaksyon sa lugar ng pag-iniksyon ay maaaring 
nauugnay sa mga sistematikong reaksiyong alerhiya (tingnan ang Katawan sa Kabuuan, sa ibaba).

Mga Reaksyon ng Hypersensitivity at Systemic Allergic Reaction:Pangkalahatang pantal, urticaria, anaphylactic 
na reaksyon na mayroon o walang pagkabigla, angioedema.

Katawan sa Kabuuan:Ang mga reaksyon sa lokal na lugar ng iniksyon ay maaaring sinamahan ng mga sistematikong 

reaksyon tulad ng arthralgia, lagnat, sakit ng ulo, myalgia, pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan, o hika.

Mga bihirang impeksyon na mayYersiniaatMucormycosisay naiulat na may kaugnayan sa 
paggamit ng Desferal (tingnan ang PAG-Iingat).

Cardiovascular:Tachycardia, hypotension, shock. Digestive:Hindi 

komportable sa tiyan, pagtatae, pagduduwal, pagsusuka.

Hematologic:Ang dyscrasia ng dugo (hal., ang mga kaso ng thrombocytopenia at/o leukopenia ay 
naiulat. Ang isang sanhi na relasyon ay hindi malinaw na naitatag).

Musculoskeletal:Mga cramp ng binti. Ang pagpapahinto ng paglaki at mga pagbabago sa buto (hal., metaphyseal dysplasia) ay 

karaniwan sa mga pasyenteng may chelated na binibigyan ng mga dosis na higit sa 60 mg/kg, lalo na sa mga nagsisimulang mag-iron 

chelation sa unang tatlong taon ng buhay. Kung ang mga dosis ay pinanatili sa 40 mg/kg o mas mababa, ang panganib ay maaaring 

mabawasan (tingnan ang MGA BABALA, PAG-Iingat/Paggamit ng Pediatric).

Sistema ng nerbiyos:Mga kaguluhan sa neurological kabilang ang pagkahilo, peripheral sensory, motor, o 
mixed neuropathy, paresthesia; exacerbation o precipitation ng aluminum-related na dialysis encephalopathy 
(tingnan ang PAG-Iingat/Impormasyon para sa mga Pasyente).

Mga Espesyal na Senses:Ang mataas na dalas ng pagkawala ng pandinig sa sensorineural at/o tinnitus ay hindi karaniwan 

kung ang mga alituntunin sa dosis ay hindi lalampas at kung ang dosis ay nabawasan kapag bumababa ang mga antas ng 

ferritin. Ang mga visual disturbance ay bihira kung ang mga alituntunin sa dosis ay hindi lalampas. Maaaring kabilang dito ang 

pagbaba ng katalinuhan, malabong paningin, pagkawala ng paningin, dyschromatopsia, night blindness, visual field defects, 

scotoma, retinopathy (pigmentary degeneration), optic neuritis, at cataracts (tingnan ang MGA BABALA).

Panghinga:Acute respiratory distress syndrome (na may dyspnea, cyanosis, at/o interstitial infiltrates) 
(tingnan ang MGA BABALA).

Balat:Napakabihirang pangkalahatang pantal.

Urogenital:Dysuria, may kapansanan sa paggana ng bato (tingnan ang KONTRAINDIKASYON).
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OVERDOSAGE

Talamak na Lason

Intravenous LD50s (mg/kg): mga daga, 287; daga, 329.

Mga Palatandaan at Sintomas

Ang hindi sinasadyang pangangasiwa ng labis na dosis o hindi sinasadyang intravenous bolus administration/mabilis na 
intravenous infusion ay maaaring nauugnay sa hypotension, tachycardia at gastrointestinal disturbances; Ang talamak 
ngunit lumilipas na pagkawala ng paningin, aphasia, pagkabalisa, sakit ng ulo, pagduduwal, pamumutla, depresyon ng 
CNS kabilang ang pagkawala ng malay, bradycardia at talamak na pagkabigo sa bato ay naiulat.

Paggamot

Walang tiyak na antidote. Dapat na ihinto ang desferal at isagawa ang mga naaangkop na 
nagpapakilalang hakbang.

Ang Desferal ay madaling ma-dialyzable.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON

Acute Iron Intoxication

Pangangasiwa ng Intramuscular

Ang rutang ito ay mas pinipili at dapat gamitin para sa LAHAT NG PASYENTE NA HINDI SA SHOCK.

Ang isang dosis ng 1000 mg ay dapat ibigay sa simula. Ito ay maaaring sundan ng 500 mg bawat 4 na oras para sa 
dalawang dosis. Depende sa klinikal na tugon, ang mga kasunod na dosis ng 500 mg ay maaaring ibigay tuwing 4-12 
oras. Ang kabuuang halaga na ibinibigay ay hindi dapat lumampas sa 6000 mg sa loob ng 24 na oras. Para sa mga 
tagubilin sa reconstitution para sa intramuscular administration tingnan ang Talahanayan 1 sa ibaba.

Talahanayan 1: Paghahanda para sa Intramuscular Administration

MULING BAGONG DESFERAL NG STERILE WATER PARA SA INJECTION
Sukat ng vial Dami ng Steril

Tubig para sa Iniksyon
Kinakailangan para sa

Rekonstitusyon

Kabuuang Nilalaman ng Gamot

pagkatapos ng Reconstitution

Pangwakas na Konsentrasyon bawat 

mL pagkatapos ng Reconstitution

500 mg 2 mL 500 mg/2.35 mL 210 mg/mL
2 gramo 8 mL 2 gramo/9.4 mL 213 mg/mL

Ang reconstituted Desferal solution ay isang kulay-dilaw na solusyon. Ang gamot ay dapat na ganap na 
matunaw bago ang solusyon ay bawiin. Ang Desferal ay nilagyan muli ng Sterile Water para sa InjectionAY 
PARA SA ISANG PAGGAMIT LAMANG. Itapon ang hindi nagamit na bahagi.

Intravenous Administration
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ANG RUTA NA ITO AY DAPAT GAMIT LAMANG PARA SA MGA PASYENTE NA NASA STATE OF 
CARDIOVASCULAR COLLAPSE AT PAGKATAPOS LAMANG SA MABABAANG INFUSION. ANG RATE 
NG INFUSION AY HINDI DAPAT HIGIT SA 15 MG/KG/HR PARA SA UNANG 1000 MG NA PINAG-
ARALAN. KASUNOD NA IV DOSING, KUNG KAILANGAN, KAILANGANG MAS MABALI, HINDI HIGIT 
SA 125 MG/HR.

Ang reconstituted solution ay idinagdag sa physiologic saline, (hal., 0.9% sodium chloride, 0.45% 
sodium chloride), glucose sa tubig, o Ringer's lactate solution.

Ang paunang dosis na 1000 mg ay dapat ibigay sa rate na HINDI HIGIT SA 15 mg/kg/hr. Ito ay maaaring sundan 
ng 500 mg sa loob ng 4 na oras para sa dalawang dosis. Depende sa klinikal na tugon, ang mga kasunod na dosis 
ng 500 mg ay maaaring ibigay sa loob ng 4-12 na oras. Ang kabuuang halaga na ibinibigay ay hindi dapat 
lumampas sa 6000 mg sa loob ng 24 na oras.

Sa sandaling ang klinikal na kondisyon ng pasyente ay pinahihintulutan, ang intravenous administration ay dapat na 
ihinto at ang gamot ay dapat ibigay sa intramuscularly. Para sa mga tagubilin sa reconstitution para sa intravenous 
administration tingnan ang Talahanayan 2 sa ibaba.

Talahanayan 2: Paghahanda para sa Intravenous Administration

MULING BAGONG DESFERAL NG STERILE WATER PARA SA INJECTION
Sukat ng vial Dami ng Steril

Tubig para sa Iniksyon
Kinakailangan para sa

Rekonstitusyon

Kabuuang Nilalaman ng Gamot

pagkatapos ng Reconstitution

Pangwakas na Konsentrasyon bawat 

mL pagkatapos ng Reconstitution

500 mg 5 mL 500 mg/5.3 mL 95 mg/mL
2 gramo 20 ML 2 gramo/21.1 mL 95 mg/mL

Ang na-reconstituted na solusyon ng Desferal ay isotonic, malinaw at walang kulay hanggang bahagyang madilaw na 
solusyon. Ang gamot ay dapat na ganap na matunaw bago ang solusyon ay bawiin. Ang Desferal ay nilagyan muli ng 
Sterile Water para sa InjectionAY PARA SA ISANG PAGGAMIT LAMANG. Itapon ang hindi nagamit na bahagi.

Talamak na Iron Overload

Ang mas epektibo sa mga sumusunod na ruta ng pangangasiwa ay dapat piliin sa isang indibidwal na batayan 
para sa bawat pasyente.

Pangangasiwa ng Intramuscular

Ang pang-araw-araw na dosis na 500-1000 mg ay dapat ibigay sa intramuscularly. Bilang karagdagan, ang 2000 mg ay 
dapat ibigay sa intravenously sa bawat yunit ng dugo na nasalinan; gayunpaman, ang Desferal ay dapat ibigay nang 
hiwalay sa dugo. Ang rate ng intravenous infusion ay hindi dapat lumampas sa 15 mg/kg/hr. Ang kabuuang pang-
araw-araw na dosis ay hindi dapat lumampas sa 1000 mg sa kawalan ng pagsasalin, o 6000 mg kahit na nasalinan ng 
tatlo o higit pang mga yunit ng dugo o naka-pack na pulang selula ng dugo. Para sa mga tagubilin sa reconstitution 
para sa intramuscular administration tingnan ang Talahanayan 3 sa ibaba.

Talahanayan 3: Paghahanda para sa Intramuscular Administration

MULING BAGONG DESFERAL NG STERILE WATER PARA SA INJECTION
Sukat ng vial Dami ng Steril Kabuuang Nilalaman ng Gamot Pangwakas na Konsentrasyon bawat
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MULING BAGONG DESFERAL NG STERILE WATER PARA SA INJECTION
Tubig para sa Iniksyon
Kinakailangan para sa

Rekonstitusyon

pagkatapos ng Reconstitution mL pagkatapos ng Reconstitution

500 mg 2 mL 500 mg/2.35 mL 210 mg/mL
2 gramo 8 mL 2 gramo/9.4 mL 213 mg/mL

Ang reconstituted Desferal solution ay isang kulay-dilaw na solusyon. Ang gamot ay dapat na ganap na 
matunaw bago ang solusyon ay bawiin. Ang Desferal ay nilagyan muli ng Sterile Water para sa InjectionAY 
PARA SA ISANG PAGGAMIT LAMANG. Itapon ang hindi nagamit na bahagi.

Pangangasiwa sa ilalim ng balat

Ang pang-araw-araw na dosis na 1000-2000 mg (20-40 mg/kg/araw) ay dapat ibigay sa loob ng 8-24 na oras, gamit ang isang 

maliit na portable pump na may kakayahang magbigay ng tuluy-tuloy na mini-infusion. Ang tagal ng pagbubuhos ay dapat na 

indibidwal. Sa ilang mga pasyente, kasing dami ng iron ang ilalabas pagkatapos ng maikling pagbubuhos ng 8-12 oras tulad 

ng sa parehong dosis na ibinigay sa loob ng 24 na oras. Para sa mga tagubilin sa reconstitution para sa subcutaneous 

administration tingnan ang Talahanayan 4 sa ibaba.

Talahanayan 4: Paghahanda para sa Subcutaneous Administration

MULING BAGONG DESFERAL NG STERILE WATER PARA SA INJECTION
Sukat ng vial Dami ng Steril

Tubig para sa Iniksyon
Kinakailangan para sa

Rekonstitusyon

Kabuuang Nilalaman ng Gamot

pagkatapos ng Reconstitution

Pangwakas na Konsentrasyon bawat 

mL pagkatapos ng Reconstitution

500 mg 5 mL 500 mg/5.3 mL 95 mg/mL
2 gramo 20 ML 2 gramo/21.1 mL 95 mg/mL

Ang na-reconstituted na solusyon ng Desferal ay isotonic, malinaw at walang kulay hanggang bahagyang madilaw na 
solusyon. Ang gamot ay dapat na ganap na matunaw bago ang solusyon ay bawiin. Ang Desferal ay nilagyan muli ng 
Sterile Water para sa InjectionAY PARA SA ISANG PAGGAMIT LAMANG. Itapon ang hindi nagamit na bahagi.

Katatagan pagkatapos ng Reconstitution

Ang produkto ay dapat gamitin kaagad pagkatapos ng reconstitution (pagsisimula ng paggamot sa loob ng 3 oras) para 
sa kaligtasan ng microbiological. Kapag ang reconstitution ay isinasagawa sa ilalim ng validated aseptic na mga 
kundisyon (sa isang sterile laminar flow hood gamit ang aseptic technique), ang produkto ay maaaring itago sa room 
temperature para sa maximum na panahon ng 24 na oras bago gamitin. Huwag palamigin ang reconstituted solution. 
Ang muling pagbuo ng Desferal sa mga solvent o sa ilalim ng mga kundisyon maliban sa ipinahiwatig ay maaaring 
magresulta sa pag-ulan. Hindi dapat gamitin ang mga malabo na solusyon.

PAANO ISUPPLIED

Mga vial - bawat isa ay naglalaman ng 500 mg ng sterile, lyophilized deferoxamine mesylate

Mga karton ng 4 na vial……………………………………………NDC 0078-0467-91 Vial - bawat isa 

ay naglalaman ng 2 g ng sterile, lyophilized deferoxamine mesylate
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Mga karton ng 4 na vial……………………………………………NDC 0078-0347-51 Huwag mag-

imbak sa itaas ng 25°C (77°F).
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