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Диметил фумарат
произнася се като (dye meth' il fue' ma rate)

защо е предписано това лекарство?

Диметил фумарат се използва за лечение на възрастни с различни форми на множествена склероза (MS; заболяване, при 

което нервите не функционират правилно и хората могат да изпитат слабост, изтръпване, загуба на мускулна 

координация и проблеми със зрението, речта и контрола на пикочния мехур) включително:

клинично изолиран синдром (CIS; епизоди на нервни симптоми, които продължават най-малко 24 часа),

рецидивиращи-ремитентни форми (протичане на заболяването, при което симптомите се появяват от време на време), или

вторично прогресивни форми (протичане на заболяването, при което рецидивите се появяват по-често).

Диметил фумаратът е в клас лекарства, наречени Nrf2 активатори. Действа чрез намаляване на възпалението и предотвратяване 

на увреждане на нервите, което може да причини симптоми на множествена склероза.

как трябва да се използва това лекарство?

Диметил фумарат се предлага като капсула със забавено освобождаване (освобождава лекарството в червата, за да предотврати 

разграждането на лекарството от стомашни киселини), която се приема през устата. Обикновено се приема два пъти на ден. 

Приемайте диметилфумарат приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета с 

рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете диметил фумарат точно 

както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Диметил фумарат може да се приема със или без храна. Въпреки това, ако приемате диметил фумарат с храна или с 

аспирин без ентерично покритие (325 mg или по-малко) 30 минути преди да приемете диметил фумарат, има по-

малък шанс да получите зачервяване по време на лечението.

Поглъщайте капсулите цели; не ги дъвчете и не ги смачквайте. Не отваряйте капсулите и не поръсвайте съдържанието 

върху храната.

Вашият лекар вероятно ще Ви започне с ниска доза диметилфумарат и ще увеличи дозата Ви след 7 дни.

Диметил фумаратът може да помогне за контролиране на множествената склероза, но няма да я излекува. Продължете да приемате 

диметилфумарат, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на диметилфумарат, без да говорите с Вашия лекар.
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Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Диметил фумарат понякога се използва и за лечение на псориазис (кожно заболяване, при което се образуват червени, 

люспести петна върху някои части на тялото). Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на това лекарство за Вашето 

състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете диметил фумарат,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към диметил фумарат, други лекарства или някоя от 
съставките на капсулите диметил фумарат. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете информацията за 
пациента на производителя за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни добавки и 

билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на 

Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате някакъв вид инфекция, включително инфекции, които идват и си отиват и хронични 

инфекции, които не преминават, или ако имате или някога сте имали варицела или херпес зостер (херпес зостер; обрив, 

който може да се появи при хора, които имал варицела в миналото); или нисък брой на белите кръвни клетки.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате диметил фумарат, обадете се на Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Диметил фумарат може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезне:

затопляне, зачервяване, сърбеж или парене на кожата

диария

гадене

повръщане

киселини в стомаха
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Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, спрете приема 
на диметил фумарат и незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

затруднено преглъщане или дишане

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

копривна треска

обрив

сърбеж

дрезгавост

проблеми със зрението

слабост от едната страна на тялото или тромавост на ръцете или краката, която се влошава с времето

промени в зрението

промени във вашето мислене, памет или съзнание, което води до объркване и промени в личността

силна умора, загуба на апетит, болка в горната дясна част на стомаха, тъмна урина или пожълтяване на 
кожата или очите

слабост от едната страна на тялото, която се влошава с течение на времето; тромавост на ръцете или краката; 
промени в мисленето, паметта, ходенето, баланса, речта, зрението или силата, които продължават няколко дни; 
главоболие; гърчове; объркване; или промени в личността

парене, мравучкане, сърбеж или чувствителност на кожата от едната страна на тялото или лицето с болезнен обрив или мехури, 

появяващи се няколко дни по-късно

Диметил фумарат може да причини други странични ефекти. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от светлина, излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и други 

хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това,

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613028.html 3/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/


14.04.22, 15:20 ч Диметилфумарат: Информация за лекарствата MedlinePlus

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи кръвен тест преди да започнете 

лечението и може да назначи определени лабораторни изследвания по време на лечението, за да провери реакцията на тялото 

ви към диметилфумарат.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Tecfidera®

други имена

DMF

Последна редакция - 15.09.2020 г
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