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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls19458/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DESFERAL
prášek pro přípravu injekčního roztoku

(deferoxamini mesilas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Desferal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desferal používat
3. Jak se přípravek Desferal používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Desferal uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK DESFERAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Desferal patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných chelatační látky.

Přípravek Desferal se používá k odstranění nadbytku železa a hliníku z organizmu. Týká se to 
především pacientů s některými typy anemií, kteří dostávají často transfuze (což může vést k 
nadbytku železa v organizmu) a pacientů s těžkým onemocněním ledvin, u kterých se 
pravidelně provádí dialýza (což může mít za následek nadměrné hromadění hliníku 
v organizmu).

Přípravek Desferal může být používán k léčbě následujících stavů:
 Léčba chronického přetížení (nadměrné zátěže) organismu železem, např.: při častých 

krevních transfuzích u talasemia major.
 Léčba akutní otravy železem.
 Léčba chronického přetížení (nadměrné zátěže) hliníkem u pacientů se závažným 

selháním ledvin na udržovací dialýze.

Přípravek Desferal může být používán k diagnóze přetížení (nadměrné zátěže) organismu 
železem nebo hliníkem.
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Jestliže máte jakékoli otázky týkající se přípravku Desferal, nebo proč Vám byl předepsán, 
zeptejte se svého lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
DESFERAL UŽÍVAT

Dříve, než začnete přípravek Desferal užívat je důležité, abyste si přečetl/a následující otázky 
a odpovědi. Jestliže máte jakékoli jiné zdravotní problémy nebo užíváte jakékoli jiné léky, je 
důležité, abyste o tom informoval/a svého lékaře.

Neužívejte přípravek Desferal

 Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na deferoxamin nebo kteroukoli další složku 
přípravku Desferal, které jsou uvedeny v bodě 6 “Co přípravek Desferal obsahuje”.

Přípravek Desferal je vhodný pro mnoho pacientů, pro některé pacienty však přípravek 
Desferal vhodný není.

Měl/a byste informovat svého lékaře, zda jste v minulosti při užívání přípravku Desferal měl/a 
alergickou reakci (např. kožní vyrážku, nebo jste byl/a dušný/á).

Jestliže si myslíte, že můžete být alergický/á, poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Desferal je zapotřebí
 Nikdy neužívejte přípravek Desferal ve vyšších dávkách nebo koncentracích než Vám 

doporučil lékař. Nesprávné užívání by mohlo být příčinou nežádoucích účinků v místě 
injekce nebo by mohlo negativně ovlivnit Váš zrak a sluch, plíce, nervový systém nebo 
být příčinou zpomalení tělesného růstu.

 Pokud Vám lékař předepíše vitamin C jako doplněk léčby, ujistěte se, že již užíváte 
přípravek Desferal pravidelně nejméně po dobu 1 měsíce a vitamin C užívejte pouze 
v dávkách, které Vám doporučil lékař. Vysoké dávky vitaminu C (více než 500 mg
denně), užívané během léčby přípravkem Desferal pro závažné chronické zatížení 
železem, mohou ovlivnit Vaše srdce.

 Lékař může během léčby provádět vyšetření krve a moči a také vyšetření zraku a sluchu. 
U dětí bude v pravidelných intervalech kontrolovat výšku vzrůstu a tělesnou hmotnost.

 V některých případech může přípravek Desferal zvýšit vnímavost k určitým závažným 
infekcím. Pokud se u Vás objeví během léčby přípravkem Desferal vysoké teploty, bolesti 
v krku, dušnost, bolesti břicha nebo celková nevolnost, mohlo by se jednat o příznaky 
závažné infekce. V těchto případech přestaňte užívat přípravek Desferal a okamžitě 
kontaktujte lékaře.

 Během léčby přípravkem Desferal může dojít k červeno-hnědému zabarvení moči, které je
způsobené zvýšeným výskytem železa ve Vaší moči. Není to nic, čeho byste se měl/a 
obávat, ale pokud se obáváte, měl/a byste pohovořit se svým lékařem nebo zdravotní 
sestrou.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte (např. užíváte-li 
přípravek prochlorperazin) nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou 
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dostupné bez lékařského předpisu. Může být nezbytné změnit dávkování nebo přestat jeden 
z léků užívat. Během léčby přípravkem Desferal neužívejte také vitamin C v dávkách vyšších 
než 200 mg za den.

Starší pacienti
Starší pacienti mohou přípravek Desferal užívat.

Děti
Děti mohou přípravek Desferal užívat.

Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte, měla byste o tom informovat svého 
lékaře. Přípravek Desferal by neměl být užíván během těhotenství nebo kojení, aniž by Vám 
lékař léčbu doporučil. Přípravek Desferal by mohl, zvláště pokud je užíván během prvních 
3 měsíců těhotenství, poškodit nenarozené dítě. Lékař Vám v tomto případě poradí.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Desferal může ovlivnit Váš zrak nebo sluch, může způsobit závratě nebo být 
příčinou poruchy nervové činnosti. Jestliže zpozorujete takovéto účinky, neřiďte dopravní 
prostředek ani neobsluhujte žádné stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DESFERAL POUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Desferal přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Lékař Vám stanoví správnou dávku a způsob podání podle Vašeho zdravotního stavu. Vždy 
užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů lékaře. To Vám pomůže dosáhnout 
nejlepších výsledků léčby a sníží riziko nežádoucích účinků. Pokud máte pochybnosti o léčbě, 
poraďte se se svým lékařem.

Přípravek Desferal by měl být používán jako 10% roztok ve vodě pro injekci. Při doporučené 
10% koncentraci je připravený roztok bezbarvý nebo lehce nažloutlý. Roztok musí být čirý. 
Nepoužívejte opalescentní nebo zakalené roztoky.

Léčba chronického přetížení (nadměrné zátěže) železem
Lékař stanoví dávku přípravku podle Vašeho zdravotního stavu. U většiny pacientů je 
dostačující denní dávka 20-60 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Přípravek Desferal může 
být podáván pomalou podkožní infuzí infuzním dávkovačem, infuzí do žíly nebo injekcí do 
svalu.

Pro dlouhodobou léčbu pacientů s nadměrnou zátěží železem je vhodné podávat přípravek 
Desferal pomalou podkožní infuzí s použitím dávkovače po dobu 8-12 hodin (např. přes noc). 
Dávkovač musí být pečlivě a přesně nastaven. Dodržujte níže uvedené instrukce pro přípravu 
infuzního roztoku a podkožní injekce:

1. Natáhněte vodu pro injekce do stříkačky.
2. Po očištění gumové zátky na lahvičce s přípravkem Desferal alkoholem vstříkněte 

obsah stříkačky do lahvičky.
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3. Zatřepte lahvičkou, abyste přípravek rozpustili.
4. Natáhněte rozpuštěný přípravek do stříkačky.
5. Připojte prodlužovací hadičku ke stříkačce, spojte prodlužovací hadičku

s motýlkovým typem jehly a potom naplňte prázdný prostor trubičky roztokem ze 
stříkačky.

6. Stříkačku umístěte do infuzního dávkovače.
7. Jehlu můžete vpíchnout pod kůži břicha, paže, předloktí nebo stehna.

Před vpichem jehly pečlivě očistěte kůži alkoholem. Jehlu uchopte za křidýlka a 
vpíchněte do kožního záhybu vytvořeného Vaší volnou rukou. Po zavedení by špička 
jehly měla být při pohybu jehlou volně pohyblivá. Pokud není volně pohyblivá, může 
být špička jehly zavedena v kůži, nikoliv pod kůží. V tom případě zkuste jehlu po
pečlivém očištění kůže alkoholem zavést na jiném místě.

8. Potom jehlu upevněte a přelepte.
9. Pacient obvykle nosí dávkovač připevněný na těle páskem nebo v pouzdře zavěšený 

přes rameno. Většina pacientů považuje za nejvýhodnější podávání přípravku přes 
noc.
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Váš lékař může po jednom měsíci pravidelné léčby přípravkem Desferal rozhodnout o tom, že 
byste měl/a také navíc užívat vitamin C. Nejvyšší denní dávka vitaminu C je pro dospělé 
200 mg, podávaná v rozdělených dávkách. Pro děti do deseti let věku je obvykle dostačující 
denní dávka 50 mg a pro starší děti 100 mg.

Léčba akutní otravy železem
Přípravek Desferal může být použit u případů otravy přípravky, které obsahují železo. Tato 
léčba probíhá v nemocnici.

Chronická léčba nadměrné zátěže hliníkem
Podle koncentrace hliníku v krvi je přípravek Desferal obvykle podáván jednou týdně
pomalou nitrožilní infuzí v průběhu posledních 60 minut dialýzy nebo 5 hodin před dialýzou.
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Jestliže se léčíte kontinuální nebo cyklickou peritoneální dialýzou, je vhodné, aby byl v daný 
den přípravek Desferal podán před poslední výměnnou roztoku.

Dávka přípravku Desferal je 5 mg na kilogram tělesné hmotnosti.

Trvání léčby a jakékoli změny Vaší individuální dávky budou záviset na výsledcích vyšetření 
provedených Vaším lékařem.

Desferalový test
Pokud bude chtít Váš lékař zjistit, zda trpíte nadměrnou zátěží železem, bude Vám injekcí do 
svalu podáno 500 mg přípravku Desferal. Poté budete po dobu 6 hodin sbírat moč, ve které 
bude stanoven obsah železa.

U nemocných léčených dialýzou může být prováděno vyšetření přítomnosti nadměrné zátěže 
hliníkem. V tom případě se v průběhu posledních 60 minut dialýzy podává přípravek Desferal 
pomalou nitrožilní infuzí v dávce 5 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Obsah hliníku v krvi 
bude stanoven ve vzorcích krve odebraných těsně před dialýzou a po ní.

Jestliže jste užil/a více přípravku Desferal, než jste měl/a
Jestliže jste náhodně užil/a větší dávku přípravku Desferal než jste měl/a, oznamte to 
neprodleně lékaři.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Deferal
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku přípravku Desferal, oznamte to neprodleně svému lékaři.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka.

Důležité informace o přípravku Desferal
Příliš rychlá nitrožilní infuze přípravku Desferal může být příčinou nepříjemných 
nežádoucích účinků a může vést až ke kolapsu.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Desferal nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.

Neznepokojujte se tímto seznamem nežádoucí účinků. Nemusí se u Vás žádný z nich 
vyskytnout.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné
Níže uvedené nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou postihovat 1 až 10 pacientů z 1000):

 Poruchy sluchu jako je zvonění nebo hučení v uších, ztráta sluchu.

Níže uvedené nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou postihovat 1 až 10 pacientů z 10 000):
 Poruchy zraku jako je neostré vidění, abnormální barevné vidění, noční slepota, černé 

skvrny v zorném poli, defekty v zorném poli nebo snížená ostrost zraku.
 Infekce způsobující horečku doprovázené akutním průjmem, bolestí břicha nebo 

bolestí a zánětem v krku.
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 Závratě, točení hlavy (příznak nízkého tlaku krve, ke kterému může dojít, pokud je lék 
aplikován příliš rychle).

Níže uvedené nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (mohou postihovat méně než 1 z 
10 000 pacientů):

 Dušnost způsobená plicním onemocněním
 Neobvyklé krvácení/výskyt modřin (projev nízkého počtu krevních destiček)
 Horečka, bolesti v krku nebo vřídky v ústech vyvolané infekcí (příznak nízkého počtu 

bílých krvinek)
 Vyrážka, svědění, kopřivka, obtíže pří dýchání nebo polykání, pocit tísně na hrudi se 

sípáním nebo kašlem, závratě, pocení především na obličeji a krku (příznaky závažné 
alergické reakce nebo průduškového astmatu).

 Poruchy nervového systému.

Další hlášené nežádoucí účinky (z dostupných údajů nemohla být frekvence stanovena)
 Závažný pokles množství moči (příznak onemocnění ledvin)
 Křeče (především u pacientů na dialýze).

Pokud zaznamenáte jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, oznamte tuto skutečnost 
neprodleně svému lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté:
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout více než 1 pacienta z 10:

 Reakce v místě injekce jako je bolest, otok, zarudnutí, svědění kůže, nekróza, tvorba 
strupů, malé puchýřky, pálení

 Bolesti kloubů nebo svalů
Jestliže se tyto nežádoucí účinky projeví v závažné míře, řekněte to svému lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou časté:
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100:

 Nevolnost
 Bolest hlavy
 Svědivá vyrážka
 Horečka
 Zpomalení růstu, poruchy kostí

Jestliže se tyto nežádoucí účinky projeví v závažné míře, řekněte to svému lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou méně časté:
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1 000:

 Zvracení
 Bolesti břicha

Jestliže se tyto nežádoucí účinky projeví v závažné míře, řekněte to svému lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné:
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1  pacienta z 10 000:

 Průjem
 Kožní vyrážka
 Pocit znecitlivění nebo brnění prstů rukou a nohou

Jestliže se tyto nežádoucí účinky projeví v závažné míře, řekněte to svému lékaři.
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Další hlášené nežádoucí účinky (z dostupných údajů nemohla být frekvence stanovena)
 Křeče svalů
 Abnormální výsledky funkčních testů jater nebo ledvin

Jestliže se tyto nežádoucí účinky projeví v závažné míře, řekněte to svému lékaři.

Další účinky, které se mohou vyskytnout během Vaší léčby:
Vaše moč může mít červeno-hnědou barvu. Je to způsobeno zvýšeným obsahem železa ve 
Vaší moči. Není to nic, čeho byste se měl/a obávat, ale pokud se obáváte, měl/a byste 
pohovořit se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK DESFERAL UCHOVÁVAT
Originální balení: Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Jedna lahvička je pouze pro jedno použití. Po připravení roztoku (rekonstituci) má být 
přípravek ihned použit (tj. léčba zahájena během 3 hodin). Po přípravě roztoku za přísně
sterilních podmínek může být roztok před zahájením léčby uchováván při pokojové teplotě 
maximálně po dobu 24 hodin.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Desferal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Desferal, pokud si všimnete poškození nebo známek manipulace s 
obalem.
Jakékoli nepoužité lahvičky vraťte lékárníkovi.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Desferal obsahuje
Léčivou látkou je deferoxamini mesilas.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje balení
Přípravek Desferal je dodáván v bezbarvých skleněných lahvičkách, uzavřených gumovou 
zátkou, pertlí a krytem, které obsahují deferoxamini mesilas ve formě prášku. Jedna lahvička 
obsahuje 500 mg (miligramů) nebo 2 g této substance.

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o.
Praha
Česká republika

Výrobce
Novartis s.r.o.
Praha
Česká republika
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Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.12.2010

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci.




