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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls9118/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ferion 20 mg/ml 
injekční roztok / koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

ferri oxidum saccharatum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- 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 Ferion a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ferion používat 
3. Jak se přípravek Ferion používá 
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ferion uchovávat
6. Další informace 

1. CO JE PŘÍPRAVEK FERION A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ferion je přípravek určený k intravenóznímu podání (do žíly) obsahující železo a používá se 
k obnovení tělesných zásob železa u pacientů s jeho nedostatkem. 
Je nutné provést krevní testy, které potvrdí vhodnost léčby tímto přípravkem.

Tento přípravek je určen pro použití pouze v následujících případech:

• u pacientů, kteří nemohou užívat přípravky železa podávané ústy 
• u pacientů, u kterých je potřeba rychle doplnit zásoby železa a perorální léčba není účinná
• u pacientů se zánětlivým onemocněním střev, u kterých jsou přípravky železa podávané ústy 
neúčinné nebo je nesnášejí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FERION
POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek Ferion
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na přípravky s železem, které jsou podávány

intramuskulárně (do svalu) nebo intravenózně (do žíly) nebo na kteroukoli další složku přípravku 
Ferion (viz bod 6. Další informace),

- jestliže trpíte nebo jste dříve trpěli astmatem, ekzémem nebo jinou alergií, jelikož je u Vás 
zvýšené riziko alergické reakce,

- při anemii, která není způsobena nedostatkem železa,
- při nadbytku železa nebo u poruch vstřebávání železa,
- během prvních tří měsíců těhotenství.
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ferion je zapotřebí
Informujte svého lékaře před prvním podáním přípravku, jestliže:
- trpíte nebo jste dříve trpěli jaterní cirhózou, hepatitidou (zánět jater) nebo máte zvýšenou hladinu 
jaterních enzymů,
- máte jakoukoli akutní nebo chronickou (dlouhotrvající) infekci, protože by se infekce mohla při 
intramuskulárním nebo intravenózním podání železa zhoršit,
- máte sklon k alergiím,
- trpíte nedostatkem kyseliny listové.

Intramuskulárně nebo intravenózně aplikované přípravky železa mohou vyvolat závažnou alergickou 
reakci, která může být i smrtelná. Proto by mělo být při aplikaci přípravku k dispozici vhodné zařízení 
k akutní léčbě.
Pokud je injekce aplikována příliš rychle, mohou se u některých pacientů objevit příznaky hypotenze.
Alergické reakce, zahrnující někdy bolest kloubů, byly častěji pozorovány při překročení doporučené 
dávky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Přípravek Ferion by se neměl podávat současně s přípravky železa užívanými ústy. Proto, pokud Vám 
bude léčba změněna na podávání železa ústy, měla by být zahájena nejdříve pátý den po poslední 
injekci přípravku Ferion.

Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství
Přípravek Ferion nesmí být užíván během prvních tří měsíců těhotenství a od čtvrtého do devátého 
měsíce těhotenství by se měl užívat podle pokynů Vašeho lékaře.

Kojení
Je nepravděpodobné, že by přípravek Ferion přestupoval do mateřského mléka a proto se neočekávají 
žádné účinky na kojence. Než začnete přípravek užívat, poraďte se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při výskytu závrati, zmatenosti nebo točení hlavy po použití přípravku Ferion byste neměli řídit 
dopravní prostředky a ovládat stroje až do doby, než příznaky odezní.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ferion
Jeden ml neředěného přípravku Ferion obsahuje až 0,028 mmol (0,633 mg) sodíku, tzn., že tento 
přípravek je v podstatě bez obsahu sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FERION POUŽÍVÁ 

Přípravek je podáván zdravotnickým personálem. Před zahájením léčby budou provedeny krevní 
testy, které potvrdí vhodnost léčby tímto přípravkem.

Přípravek Ferion se aplikuje pouze nitrožilně formou pomalé nitrožilní injekce nebo nitrožilní 
(kapací) infuze. Před aplikací první dávky Vám bude podána malá testovací dávka, aby bylo sníženo 
riziko závažných nežádoucích účinků.
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Dospělí a starší jedinci:
Celkové množství přípravku Ferion, které Vám bylo předepsáno,bude rozděleno do několika dávek po 
1 ampuli, podávaných maximálně 3x týdně. V závislosti na závažnosti nedostatku železa v organizmu 
může být dávka zvýšena na 2 ampule podávané maximálně 3x týdně. Účinnost léčby bude 
kontrolována krevními testy.

Vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti není přípravek Ferion doporučen pro 
děti a dospívající (do 18 let).

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

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

Alergické reakce jsou obecně potenciálně nejzávažnější nežádoucí účinky. Pokud zpozorujete krátce 
po zahájení léčby příznaky jako:
- nevolnost, třes, sucho v ústech, pálivý pocit na jazyku, potíže s dýcháním, návaly horka 
- nebo kožní reakce jako svědění, vyrážka nebo kopřivka,
je třeba podávání přípravku zastavit a okamžitě informovat lékaře. Může se jednat o velmi závažný 
nežádoucí účinek, který vyžaduje urgentní lékařskou péči.

Pokud se u Vás vyskytne krátce po aplikaci točení hlavy, závratě nebo mdloby (příznaky sníženého 
krevního tlaku), měli byste okamžitě informovat svého lékaře.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky přípravku Ferion jsou přechodné změny chuti, nízký krevní 
tlak, horečka, třes, reakce v místě vpichu a nevolnost.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s podáním oxidu železitého se sacharózou.

Časté nežádoucí účinky (u více než 1 pacienta ze 100):
Přechodná změna chuti (většinou kovová chuť).

Méně časté nežádoucí účinky (u méně než 1 pacienta ze 100):
Bolesti hlavy, závratě, nízký krevní tlak a kolaps, zrychlený srdeční rytmus, bušení srdce, sípání, 
dechové potíže, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, svědění, kopřivka, vyrážka, zčervenání, 
svalové křeče, bolesti svalů, horečka, třesavka, návaly, bolest na hrudi, pálení, otoky a podobné 
reakce (postihující někdy i žíly) v okolí místa vpichu.

Vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 pacienta z 1 000):
Mravenčení a brnění, mdloby, pocit pálení, vysoký krevní tlak, bolest kloubů, otok rukou a nohou, 
únava, slabost, celkový pocit nemoci, pocit horka, otoky a závažné reakce podobné alergickým
(anafylaktoidní reakce).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 pacienta z 10 000):
Závažné život ohrožující alergické reakce (např. anafylaktický šok), voda na plicích, točení hlavy, 
zmatenost, otok tváře a jazyka, otok rukou, nohou, kloubů, pocení, zimnice, horečka, rychlý nebo 
pomalý srdeční rytmus, reakce v místě vpichu, poruchy čití, bolest zad a boků a abnormální zbarvení 
moči.

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.
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5. JAK PŘÍPRAVEK FERION UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Ferion nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C a chraňte před mrazem.

Zbývající roztok v otevřené ampuli musí být zlikvidován.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.  Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.  Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ferion obsahuje

Léčivou látkou je ferrum. 
Jeden ml roztoku obsahuje ferrum 20 mg ve formě ferri oxidum saccharatum (oxid železitý se 
sacharózou). 

Jedna 5 ml ampule obsahuje ferrum 100 mg ve formě ferri oxidum saccharatum (oxid železitý se 
sacharózou).

Pomocnými látkami jsou voda na injekci a hydroxid sodný.

Jak přípravek Ferion vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Ferion je tmavě hnědý neprůhledný vodný roztok.

Velikost balení: 5 x 5 ml ampule(sklo typ I).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Výrobce
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:  

Ferion: Česká republika, Dánsko, Norsko, Slovensko, Švédsko a Polsko
FerroCare: Německo
Ferrum Orion: Estonsko, Finsko, Lotyšsko a Litva
Parenferro: Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
14.04.2010
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Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Podání:
Přípravek Ferion by měl být podáván pouze v indikacích potvrzených diagnosticky i odpovídajícím 
laboratorním vyšetřením (např. sérového feritinu, sérového železa, hemoglobinu (Hb), MCV = střední 
objem erytrocytu, MCH = střední obsah hemoglobinu v erytrocytech, HRC = hypochromické červené 
krvinky nebo TSAT = saturace transferinu). 

Způsob podání:
Přípravek Ferion smí být podáván pouze pomalou intravenózní injekcí nebo intravenózní infuzí; 
preferovanou cestou podání je infuze, protože může pomoci snížit riziko hypotenzních příhod a 
paravenózního úniku. Před podáním první terapeutické dávky přípravku Ferion novému pacientovi by 
měla být podána testovací dávka.

Při aplikaci přípravku Ferion je třeba zajistit dostupnost vybavení pro kardiopulmonální resuscitaci, 
protože může dojít k výskytu alergických nebo anafylaktoidních reakcí a hypotenzních epizod. Pokud 
se během aplikace objeví příznaky a známky nesnášenlivosti, léčba musí být okamžitě ukončena.

Přípravek Ferion je silně zásaditý roztok a nesmí být za žádných okolností aplikován podkožně nebo 
intramuskulárně. Je nutné se vyvarovat paravenózního úniku podávaného léku, jelikož může v místě 
vpichu způsobit bolest, zánět, nekrózu tkáně, sterilní absces a hnědé zabarvení kůže. 

Intravenózní infuze:
Přípravek Ferion musí být ředěn pouze sterilním 0,9 % roztokem chloridu sodného (fyziologický 
roztok):
Jedna ampule (5 ml) přípravku Ferion (100 mg železa) musí být naředěna ve 100 ml sterilního 0,9 % 
roztoku chloridu sodného. Z důvodu stability není možné ředit přípravek Ferion na nižší koncentraci.
Před první aplikací terapeutické dávky novému pacientovi je třeba v průběhu 15 minut podat 
zkušební dávku 25 mg železa (t.j. 25 ml naředěného roztoku). Pokud se nevyskytnou žádné
nežádoucí účinky, je možné podat zbývající část infuze doporučenou rychlostí nepřesahující 50 ml za 
15 minut.

Intravenózní injekce:
Přípravek Ferion je možné aplikovat pomalou, intravenózní injekcí při doporučené rychlosti 1 ml 
neředěného roztoku za 1 minutu (t.j. 5 minut na 1 ampuli). Injekce může obsahovat maximálně 2 
ampule přípravku Ferion (200 mg železa).
Před podáním pomalé intravenózní injekce novému pacientovi je nutné v průběhu 1 až 2 minut 
aplikovat injekčně testovací dávku 1 ml (20  mg železa). Pokud se během 15  minut nevyskytnou
žádné nežádoucí účinky, může být zbývající část injekce podána doporučovanou rychlostí. 
Po intravenózní injekci je třeba, aby paže pacienta byla natažena a zvednuta a místo injekce stlačeno 
nejméně po dobu 5 minut, aby se omezilo riziko paravenózního úniku.

Injekce do dialyzátoru:
Přípravek Ferion může být během hemodialýzy aplikován do žilní části dialyzátoru za stejných 
podmínek jako při intravenózním podání. 

Kompatibilita
Přípravek Ferion smí být mísen pouze sterilním 0,9 % vodným roztokem chloridu sodného. 
Pro ředění přípravku se nesmějí používat společně s přípravkem Ferion žádné jiné ředicí roztoky nebo 
léky, protože existuje nebezpečí precipitace a/nebo interakce. 
Kompatibilita s jinými než skleněnými, polyetylenovými a PVC obaly není známa.

Doba použitelnosti

Před prvním otevřením: 3 roky.
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Po prvním otevření: Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě po přípravě.

Doba použitelnosti po naředění sterilním 0,9% roztokem chloridu sodného :
Po naředění 0,9 % vodným roztokem chloridu sodného je přípravek při teplotě 15 – 25°C chemicky a 
fyzikálně stabilní po dobu 12 hodin. 
Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě po naředění 0,9 % vodným 
roztokem chloridu sodného. Pokud se tak nestane, je za jeho uchovávání a podmínky před použitím 
odpovědný ten kdo přípravek aplikuje. 

Doporučení pro zacházení
Před použitím je třeba provést zrakovou kontrolu ampulí, zda v nich není patrná usazenina, nebo 
nejsou poškozeny. Smí se používat pouze ampule bez usazenin a s homogenním roztokem. 
Naředěný roztok musí být hnědý a čirý.

Všechen nepoužitý roztok v otevřených ampulích musí být zlikvidován.  
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