
Пам’ятка для пацієнта, якому призначили препарат заліза для внутрішньовенного 

введення 

Шановний пацієнте! Будь-ласка, прочитайте, уважно цю пам’ятку та при появі запитань задайте їх лікарю. 

Покази до призначення внутрішньовенних препаратів заліза. 

1. Неможливість призначення пероральних препаратів заліза при залізодефіциті 

2. Відсутність ефекту від пероральних форм заліза для лікування залізодефіциту: 

 при непереносимості пероральних препаратів заліза; 

 при запальних захворюваннях шлунково-кишкового тракту, що можуть загострюватися під час 

лікування пероральними препаратами заліза (наприклад, виразковий коліт); 

 при залізодефіцитних станах, що не можуть бути ефективно проліковані пероральними 

формами заліза. 

 

При дотриманні рекомендацій, вказаних в інструкції, внутрішньовенні препарати заліза досить безпечні. 

Однак відомо, що кожний лікарський засіб може мати побічну дію. Зокрема, внутрішньовенні форми заліза 

можуть викликати важкі алергічні реакції (анафілактичний шок/анафілактоїдні реакції). Повідомляли про 

виникнення таких реакцій навіть у випадках, коли попереднє застосування внутрішньовенних препаратів 

заліза проходило без ускладнень.  

Якщо Вам призначено внутрішньовенний препарат заліза, з метою підвищення Вашої безпеки, обов'язково 

повідомте лікаря про наявність наступних захворювань: 

 підвищена чутливість до гідроксид 

сахарозного комплексу або інших 

внутрішньовенних форм заліза; 

 алергічні реакції на інші лікарські засоби; 

 імунологічні чи запальні захворювання 

(наприклад, системний червоний вовчак, 

ревматоїдний артрит); 

 бронхіальна астма тяжкого ступеня, екзема або 

інші атопічні алергічні реакції; 

 будь-який термін вагітності. 

 

Також хочемо повідомити Вам додаткову інформацію про процедуру введення внутрішньовенного 

препарату заліза: 

 перед призначенням препарату, лікар інформує пацієнта про ризики, які пов’язані із застосуванням 

внутрішньовенних форм заліза; 

 лікарський засіб вводять лише при наявності кваліфікованого персоналу, який може надати 

невідкладну допомогу у випадку розвитку анафілактичної реакції; 

 після кожного застосування лікарського засобу, пацієнт повинен знаходитись під ретельним наглядом 

медичного персоналу принаймні 30 хвилин; 

 перед призначенням внутрішньовенних препаратів заліза вагітним жінкам, лікар оцінює 

співвідношення ризик/користь та призначає лікування тільки у випадку якщо потенційна користь 

переважає над ризиком. 

Контакти для зворотнього зв’язку 

Якщо маєте інформацію про побічні реакції на внутрішньовенні препарати заліза, будь-ласка, повідомте: 

 Державний експертний центр МОЗ України, заповнивши карту-повідомлення про побічну реакцію на 

сайті https://aisf.dec.gov.ua. 

У випадку виникнення побічних реакцій при застосуванні лікарського засобу Суфер просимо звертатися до:  

 відділу фармаконагляду ТОВ «Юрія фарм» за адресою: вул. М.Амосова, 10, м. Київ, 03038, тел (044) 

246-83-83 цілодобово або за електронною адресою: vigilance@uf.ua або заповнити карту-повідомлення 

за посиланням http://www.uf.ua/ua/pro-kompaniyu/farmakonaglyad/ 

та/або 

 Державний експертний центр МОЗ України, заповнивши карту-повідомлення про побічну реакцію на 

сайті https://aisf.dec.gov.ua. 
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