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Fumarat de dimetil
pronunțat ca (dye meth' il fue' ma rate)

de ce este prescris acest medicament?

Fumaratul de dimetil este utilizat pentru a trata adulții cu diferite forme de scleroză multiplă (SM; o boală în 
care nervii nu funcționează corect și oamenii pot prezenta slăbiciune, amorțeală, pierderea coordonării 
musculare și probleme cu vederea, vorbirea și controlul vezicii urinare) inclusiv:

sindrom izolat clinic (CIS; episoade de simptome nervoase care durează cel puțin 24 de ore),

forme recidivante-remisive (cursul bolii în care simptomele apar din când în când) sau

forme secundar progresive (cursul bolii în care recidivele apar mai des).

Dimethyl fumarate is in a class of medications called Nrf2 activators. It works by decreasing inflammation and 
preventing nerve damage that may cause symptoms of multiple sclerosis.

ow should this medicine be used?

Dimethyl fumarate comes as a delayed-release (releases the medication in the intestine to prevent break-down 
of the medication by stomach acids) capsule to take by mouth. It is usually taken twice a day. Take dimethyl 
fumarate at around the same times every day. Follow the directions on your prescription label carefully, and 
ask your doctor or pharmacist to explain any part you do not understand. Take dimethyl fumarate exactly as 
directed. Do not take more or less of it or take it more often than prescribed by your doctor.

Fumaratul de dimetil poate fi luat cu sau fără alimente. Cu toate acestea, dacă luați dimetil fumarat cu alimente 
sau cu o aspirină non-enterica (325 mg sau mai puțin) cu 30 de minute înainte de a lua dimetil fumarat, există 
mai puține șanse să aveți înroșirea feței în timpul tratamentului.

Înghițiți capsulele întregi; nu le mestecați și nu le zdrobiți. Nu deschideți capsulele și nu stropiți 
conținutul pe alimente.

Medicul dumneavoastră vă va începe probabil cu o doză mică de fumarat de dimetil și vă va crește doza după 7 

zile.

Fumaratul de dimetil poate ajuta la controlul sclerozei multiple, dar nu o va vindeca. Continuați să luați fumarat de 

dimetil chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați dimetil fumarat fără a discuta cu medicul dumneavoastră.
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Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Fumaratul de dimetil este, de asemenea, utilizat uneori pentru a trata psoriazisul (o boală a pielii în care se formează pete roșii, solzoase pe unele 

zone ale corpului). Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua dimetil fumarat,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la dimetil fumarat, la orice alte medicamente sau la oricare 

dintre ingredientele din capsulele de dimetil fumarat. Întrebați-vă farmacistul sau verificați informațiile despre pacient ale 

producătorului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 

suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie 

nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți orice tip de infecție, inclusiv infecții care vin și dispar și infecții 
cronice care nu dispar sau dacă aveți sau ați avut vreodată varicela sau herpes zoster (zona zoster; o erupție care 
poate apărea la persoanele care au a avut varicela în trecut); sau un număr scăzut de globule albe.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă 
rămâneți gravidă în timp ce luați dimetil fumarat, sunați-vă medicul.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 
peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Fumaratul de dimetil poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

căldură, roșeață, mâncărime sau arsură a pielii

diaree

greaţă

vărsături

arsuri la stomac
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Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, încetați să luați 
dimetil fumarat și sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de 
urgență:

dificultate la înghițire sau la respirație

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

urticarie

eczemă

mâncărime

răguşeală

probleme de vedere

slăbiciune pe o parte a corpului sau stângăcie a brațelor sau picioarelor care se agravează în timp

modificări ale vederii

modificări ale gândirii, memoriei sau conștientizării tale care duc la confuzie și schimbări de personalitate

oboseală extremă, pierderea poftei de mâncare, durere în partea dreaptă sus a stomacului, urină închisă la culoare sau îngălbenirea 
pielii sau a ochilor

slăbiciune pe o parte a corpului care se agravează în timp; stângăcie a brațelor sau picioarelor; modificări ale 
gândirii, memoriei, mersului, echilibrului, vorbirii, vederii sau forței, care durează câteva zile; dureri de cap; 
convulsii; confuzie; sau schimbări de personalitate

arsuri, furnicături, mâncărime sau sensibilitate a pielii pe o parte a corpului sau a feței, cu erupții cutanate dureroase sau vezicule care 
apar câteva zile mai târziu

Fumaratul de dimetil poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de 

raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de lumină, exces de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel
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Cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul 

sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă poate comanda un test de sânge înainte de a 

începe tratamentul și poate comanda anumite teste de laborator în timpul tratamentului pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră 

la fumaratul de dimetil.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Tecfidera®

numele lor

DMF
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