IV-jern
brukes til å behandle jernmangel når
preparater til å ta gjennom munnen ikke
kan brukes.

Intravenøst (IV)
jernpreparat

IV-jern
kan forårsake allergiske reaksjoner og
må gis av personer som er opplært til å
vurdere og håndtere slike reaksjoner.
Rapportering av bivirkninger
Enkelte pasienter kan få alvorlige
eller livstruende allergiske reaksjoner
(anafylaktiske reaksjoner), som kan
forårsake problemer med hjerte og
blodtrykk og/eller gjøre at du besvimer
eller mister bevisstheten.

Dersom du opplever bivirkninger, må du
snakke med lege eller sykepleier.
Det gjelder også for andre bivirkninger enn
de som står oppført i denne brosjyren eller
i pakningsvedlegget.
Det er også mulig å rapportere om bivirkninger
direkte til Statens legemiddelverk:
www.legemiddelverket.no

...

VIKTIG INFORMASJON
TIL PASIENTER
Mulig risiko for alvorlige allergiske
reaksjoner ved bruk av IV-jern
(medisinsk behandling gitt via nål
gjennom vene)

Denne informasjonen er lagd av produsentene
av IV-jern i Europa.

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for
å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.
Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning.
Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon om
hvordan du melder bivirkninger.

Vennligst les denne brosjyren nøye
og diskuter eventuelle spørsmål
med din lege.

Du kan ha en økt risiko for å få en
allergisk reaksjon hvis du har:
• kjente allergier, inkludert
medikamentallergier
• medisinsk historie med alvorlig astma,
eksem eller andre allergier
(for eksempel støv, pollen, dyrehår)
eller

• immun- eller betennelsestilstander
(f.eks. revmatoid artritt, lupus
erythematosus og andre)

Du bør ikke gis IV-jern dersom:

• du er allergisk (overfølsom) overfor
produktet eller et av de andre
innholdsstoffene i dette legemidlet
• du har opplevd alvorlige allergiske
(overfølsomhet) reaksjoner på andre
behandlinger med IV-jern tidligere*
• du har jernoverskudd (for mye jern i
kroppen)
• anemien ikke er forårsaket av
jernmangel

Dersom du har noen av disse allergiene
eller plagene, må du informere legen
din før du eventuelt blir gitt IV-jern.

Dersom du har noen av disse allergiene
eller plagene, må du informere legen
din før du eventuelt blir gitt IV-jern.
*

Det vil være opp til legen din å vurdere
om fordelen anses for å veie opp for den
potensielle risikoen.

Det er viktig at du er klar over at en
reaksjon kan oppstå selv om du ikke har
hatt noen problemer med IV-jern
tidligere.

Graviditet:
IV-jern bør ikke brukes under graviditet
med mindre det er helt nødvendig.
Hvis du er gravid eller tror at du kan være
gravid, er det viktig at du tar dette opp
med legen din.

Du bør ta umiddelbar kontakt med
lege eller sykepleier dersom:
• du viser tegn eller symptomer på en
allergisk reaksjon under eller kort tid
etter å ha startet behandling med
IV-jern
For eksempel: elveblest eller utslett,
kløe, svimmelhet, ørhet, hevelse i
lepper, tunge, hals eller kropp,
pustevansker, kortpustethet eller
tungpustethet.

Legen din vil overvåke deg for tegn og
symptomer på en allergisk reaksjon i
minst 30 minutter etter injisering, hver
gang du blir gitt IV-jern.

