Ferglurom®
50 mg/5 ml
Sirop
Fer(III)
Citi]i cu aten]ie [i în întregime acest prospect înainte de a
începe s\ utiliza]i acest medicament. P\stra]i acest prospect.
S-ar putea s\ fie necesar s\-l reciti]i. Dac\ ave]i orice întreb\ri
suplimentare, adresa]i-v\ medicului dumneavoastr\ sau
farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru
dumneavoastr\. Nu trebuie s\-l da]i altor persoane. Le poate
face r\u, chiar dac\ au acelea[i simptome cu ale
dumneavoastr\. Dac\ vreuna dintre reac]iile adverse devine
grav\ sau dac\ observa]i orice reac]ie advers\ nemen]ionat\
în acest prospect, v\ rug\m s\-i spune]i medicului
dumneavoastr\ sau farmacistului.
În acest prospect g\si]i:
1. Ce este Ferglurom® 50 mg/5 ml [i pentru ce se utilizeaz\
2. Înainte s\ utiliza]i Ferglurom® 50 mg/5 ml
3. Cum s\ utiliza]i Ferglurom® 50 mg/5 ml
4. Reac]ii adverse posibile
5. Cum se p\streaz\ Ferglurom® 50 mg/5 ml
6. Informa]ii suplimentare.
1. Ce este Ferglurom® 50 mg/5 ml [i pentru ce se utilizeaz\
Ferul este un constituent esen]ial al organismului fiind
necesar pentru formarea hemoglobinei [i pentru sus]inerea
proceselor oxidative de la nivelul ]esuturilor. Deficien]a de fer
duce la eritropoiez\ ineficient\ având drept consecin]\
anemia.
Este indicat în:
- tratamentul caren]ei latente de fer [i a anemiei feriprive
(caren]a de fer manifest\);
- profilaxia caren]ei de fer în timpul sarcinii.
2. Înainte s\ utiliza]i Ferglurom® 50 mg/5 ml
Nu utiliza]i Ferglurom® 50 mg/5 ml
- dac\ sunte]i alergic (hipersensibil) la complexul de hidroxid
de fer sau la oricare dintre componentele medicamentului;
- dac\ ave]i supraînc\rcare cu fier (de exemplu
hemocromatoz\, hemosideroz\);
- dac\ ave]i tulbur\ri în utilizarea ferului (anemie
sideroacrestic\, talasemie, anemie saturnin\, porfirie
cutanat\);
- dac\ ave]i anemie care nu este determinat\ de caren]a de
fier (de exemplu anemia hemolitic\, anemia megaloblastic\
determinat\ de caren]a vitaminei B12, tulbur\ri de
eritropoiez\, hipoplazie medular\).
Ave]i grij\ deosebit\ când utiliza]i Ferglurom® 50 mg/5 ml
V\ rug\m s\ spune]i medicului dumneavoastr\ dac\ ave]i o
infec]ie.
Dac\ simptomele nu se amelioreaz\ dup\ o lun\ de
tratament pacientul va fi reevaluat de c\tre medic.
Ingestia accidental\ a preparatelor care con]in fer poate
conduce la intoxica]ie care poate fi letal\ la copiii sub 6 ani, de
aceea medicamentul nu se va l\sa la îndemâna copiilor.
Utilizarea altor medicamente
V\ rug\m s\ spune]i medicului dumneavoastr\ sau
farmacistului dac\ lua]i sau a]i luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f\r\ prescrip]ie
medical\.
Deoarece ferul este legat sub forma unui complex, este pu]in

probabil s\ apar\ interac]iuni ionice cu componentele din
alimente (fitin\, oxala]i, tanin etc.).
Administrarea concomitent\ a tetraciclinelor [i a ferului
determin\ sc\derea biodisponibilit\]ii ambelor produse.
Antiacidele ce con]in aluminiu pot sc\dea de asemenea
absorb]ia ferului. Absorb]ia ferului mai poate fi sc\zut\ de
medicamente care con]in bicarbona]i, carbona]i, oxala]i,
fosfa]i, s\ruri de zinc.
Administrarea concomitent\ a medicamentelor care con]in
fer cu chinolone (ciprofloxacin\, norfloxacin\ sau ofloxacin\)
va sc\dea absorb]ia acestora, prin urmare [i concentra]ia
plasmatic\ [i urinar\ a chinolonelor. De asemenea
administrarea de fer reduce absorb]ia bisfosfona]ilor,
levodopei, metildopei, micofenolatului mofetil [i scade
eficacitatea levotiroxinei.
Vitamina C cre[te absorb]ia ferului la nivelul tractului
gastrointestinal.
Administrarea concomitent\ a ferului cu cloramfenicol poate
determina sc\derea absorb]iei ferului.
Administrarea oral\ a medicamentelor care con]in fer
concomitent cu penicilamina poate cre[te toxicitatea renal\ a
penicilaminei.
Testul haemocult (selectiv pentru hemoglobin\) pentru
detectarea hemoragiilor oculte nu este influen]at, de aceea
tratamentul cu fer nu trebuie întrerupt în cazul în care este
necesar\ efectuarea acestui test.
Ferul polimaltozat cu administrare injectabil\ nu poate fi
administrat concomitent cu preparatele orale de fer deoarece
absorb]ia oral\ a ferului este redus\. Din acest motiv, un
tratament oral cu fer poate fi început numai dup\ cel pu]in o
s\pt\mân\ de la ultima injec]ie.
Utilizarea Ferglurom® 50 mg/5 ml cu alimente [i b\uturi
Acest medicament nu se administreaz\ concomitent cu
b\uturile alcoolice.
Sarcina [i al\ptarea
Adresa]i-v\ medicului dumneavoastr\ sau farmacistului
pentru recomand\ri înainte de a lua orice medicament.
Ferglurom® 50 mg/5 ml, sirop se poate administra în timpul
sarcinii [i al\pt\rii la indica]ia [i în doza recomandat\ de
medicul curant.
Studile controlate efectuate la gravide, dup\ primul trimestru
de sarcin\, nu au ar\tat nici o reac]ie advers\ la mam\ sau la
nou-n\scut. Ferglurom® 50 mg/5 ml poate fi administrat în
timpul sarcinii numai la recomandarea medicului.
Laptele matern con]ine fer legat sub form\ de lactoferin\. Nu
se [tie ce cantitate de fer trece din complexul de hidroxid de
fer(III) - polimaltoz\ în laptele matern, dar este pu]in probabil
s\ determine reac]ii adverse la copilul al\ptat.
Conducerea vehiculelor [i folosirea utilajelor
Ferglurom® 50 mg/5 ml, sirop nu influen]eaz\ capacitatea de
a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Informa]ii importante privind unele componente ale
Ferglurom® 50 mg/5 ml
Acest medicament con]ine zah\r [i sorbitol. Dac\ medicul
dumneavoastr\ v-a aten]ionat c\ ave]i intoleran]\ la unele
categorii de glucide, v\ rug\m s\-l întreba]i înainte de a lua
acest medicament.

De asemenea con]ine para-hidroxibenzoat de metil care
poate provoca reac]ii alergice (chiar întârziate).
3. Cum s\ utiliza]i Ferglurom® 50 mg/5 ml
Utiliza]i întotdeauna Ferglurom® 50 mg/5 ml exact a[a cum
v-a spus medicul dumneavoastr\. Trebuie s\ discuta]i cu
medicul dumneavoastr\ sau cu farmacistul dac\ nu sunte]i

Copii pân\ la 1 an
Copii ^ntre 1 - 12 ani
Copii peste 12 ani, adul]i
Femei gravide

sigur. Dozele administrate precum [i durata tratamentului
depind de severitatea deficitului de fier. Tratamentul î[i
propune s\ aduc\ la valori normale concentra]ia de
hemoglobin\ [i s\ refac\ depozitele de fier. Doza zilnic\
recomandat\ de fer este în medie de 100 mg, dar în formele
severe se pot administra 150-200 mg de fer elemental.

Caren]a de fer manifest\
clinic - anemie
2,5-5 ml/zi (25-50 mg Fer)
5-10 ml/zi (50-100 mg Fer)
10-30 ml/zi (100-300 mg Fer)
20-30 ml/zi (200-300 mg Fer)

Preparatele orale de fer ar trebui administrate, pentru o
absorb]ie maxim\, între mese (cu 2 ore înainte sau cu 1 or\
dup\ mas\). Administrarea se poate face îns\ în timpul mesei
sau imediat dup\ mas\ pentru a minimiza reac]iile adverse
gastrointestinale, când acestea sunt sup\r\toare. De
asemenea, în acela[i scop, se poate începe tratamentul fie cu
doze mai mici dar mai frecvente, fie cu doze crescânde.
Siropul se poate dizolva într-un pahar cu ap\ sau cu suc [i
administra prin intermediul unui pai, pentru a evita colorarea
din]ilor.
Cu dozele terapeutice de fer, simptomele clinice de deficien]\
(astenia [i dispneea) se îmbun\t\]esc în câteva zile. Criza
reticulocitar\ apare în 5-10 zile de la începerea tratamentului.
Concentra]ia hemoglobinei cre[te dup\ aproximativ 2-4
s\pt\mâni, normalizându-se în aproximativ 2 luni.
Tratamentul trebuie continuat pe o perioad\ de 4 pân\ la 6
luni, în scopul refacerii depozitelor de fier, sub controlul
feritinei serice.
Dac\ utiliza]i mai mult decât trebuie din Ferglurom® 50 mg/5
ml
Intoxica]ia acut\ cu fer evolueaz\ în 4 faze. Poate debuta în
10-60 minute de la ingestie sau poate întârzia pân\ la câteva
ore.
În prima faz\ (la 6-8 ore de la ingestie) poate apare irita]ie
gastrointestinal\ manifestat\ prin epigastralgii, grea]\,
v\rs\turi, diaree, hematemez\ sau melen\, asociate cu
somnolen]\, paloare, cianoz\, oboseal\, pân\ la com\.
Eroziunea local\ de la nivelul stomacului [i a intestinului
sub]ire duce la cre[terea absorb]iei ferului.
Dac\ apar astfel de simptome, adresa]i-v\ imediat medicului
dumneavoastr\ sau departamentului de primire urgen]e.
Ar\ta]i medicului prospectul [i/sau ambalajul medicamentului.
Dac\ uita]i s\ utiliza]i Ferglurom® 50 mg/5 ml
Dac\ a]i uitat s\ lua]i o doz\, lua]i urm\toarea doz\ la ora la
care era programat\.
Nu lua]i o doz\ dubl\ pentru a compensa doza uitat\.
Dac\ înceta]i s\ utiliza]i Ferglurom® 50 mg/5 ml
Cere]i sfatul medicului dumneavoastr\ înainte de a întrerupe
administrarea de Ferglurom® 50 mg/5 ml.
Dac\ ave]i orice întreb\ri suplimentare cu privire la acest
medicament, adresa]i-v\ medicului dumneavoastr\ sau
farmacistului.
4. Reac]ii adverse posibile
Ca toate medicamentele, Ferglurom® 50 mg/5 ml poate
determina reac]ii adverse, cu toate c\ nu apar la toate
persoanele.

Caren]a latent\ de fer
2,5-5 ml/zi (25-50 mg Fer)
5-10 ml/zi (50-100 mg Fer)
10 ml/zi (100 mg Fer)

Medicamentele cu fer pot produce, la doze uzuale, tulbur\ri
de tranzit intestinal (constipa]ie sau diaree), închiderea la
culoare (pân\ la negru) a materiilor fecale - f\r\ semnifica]ie
terapeutic\, grea]\, dispepsie, v\rs\turi, epigastralgii. Reac]iile
adverse gastrointestinale dispar de obicei în câteva zile de la
începerea tratamentului. Dac\ este necesar, reac]iile adverse
sup\r\toare pot fi reduse fie prin administrarea ferului dup\
mese, fie prin sc\derea dozei individuale, crescând în schimb
num\rul de doze zilnice. Foarte rar, mai pot apare urticarie,
erup]ii cutanate tranzitorii, exantem, prurit.
Dac\ vreuna dintre reac]iile adverse devine grav\ sau dac\
observa]i orice reac]ie advers\ nemen]ionat\ în acest
prospect, v\ rug\m s\ comunica]i medicului dumneavoastr\
sau farmacistului.
5. Cum se p\streaz\ Ferglurom® 50 mg/5 ml
Nu utiliza]i Ferglurom® 50 mg/5 ml dup\ data de expirare
înscris\ pe ambalaj. Data de expirare se refer\ la ultima zi a
lunii respective.
A se p\stra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
A nu se l\sa la îndemâna [i vederea copiilor.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere
sau a reziduurilor menajere. Întreba]i farmacistul cum s\
elimina]i medicamentele care nu v\ mai sunt necesare.
Aceste m\suri vor ajuta la protejarea mediului.
6. Informa]ii suplimentare
Ce con]ine Ferglurom® 50 mg/5 ml
- Substan]a activ\ este fer (III) 50 mg sub form\ de complex
de hidroxid de fer (III) - polimaltoz\.
- Celealalte componente sunt: propilenglicol, sorbitol, zah\r,
para-hidroxibenzoat de metil, arom\ de caramel, ap\
purificat\.
Cum arat\ Ferglurom® 50 mg/5 ml [i con]inutul ambalajului
Ferglurom® 50 mg/5 ml se prezint\ sub form\ de lichid
siropos, de culoare brun ro[cat închis, cu gust dulce aromat [i
miros caracteristic de caramel.
Cutie cu un flacon din sticl\ brun\ a 100 ml sirop, prev\zut cu
m\sur\ dozatoare gradat\ de la 2,5 - 20 ml.
De]in\torul autoriza]iei de punere pe pia]\ [i produc\torul:
S.C. Biofarm S.A
Str. Logof\tul T\utu nr. 99, sector 3, Bucure[ti, România.
Acest prospect a fost aprobat în martie 2008.

