
 
 
 
 
 

 

 
Grūtniecība: i.v. dzelzs preparātus 
nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja 
vien tas nav absolūti nepieciešams. Ja 
esat grūtniece vai domājat, ka Jums 
varētu būt iestājusies grūtniecība, 
pirms šo zāļu lietošanas 
konsultējieties ar savu ārstu. 

 
Jums nekavējoties jāsazinās ar 
savu ārstu vai medmāsu, ja: 
- Jums rodas kādi alerģiskas reakcijas 

simptomi i.v. dzelzs terapijas laikā 
vai neilgi pēc tās 

Piemēram: nātrene vai izsitumi, nieze, 
reibonis, arī viegls reibonis; lūpu, 
mēles, rīkles vai ķermeņa pietūkums; 
apgrūtināta elpošana, elpas trūkums 
vai sēkšana. 

Jūsu ārsts un medicīnas 
personāls ir informēts par šīm 
iespējamām blakusparādībām, 
un Jūs tiksiet uzraudzīts i.v. 
dzelzs ievadīšanas laikā un pēc 
tam. 

 

Ziņošana par blakusparādībām 
 

Jūs varat ziņot par blakusparādībām tieši Zāļu 
valsts aģentūrai (ZVA) elektroniski interneta 
vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz 
izvēlnes “Ziņot par zāļu blaknēm, 
negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci” un 
izvēloties “Iedzīvotājiem”. Tālrunis 
informācijai: 67078400 

Dzelzi saturošas 
zāles 

intravenozai 
lietošanai 

Svarīga informācija pacientiem par 
iespējamu būtisku alerģisku 
reakciju risku, lietojot dzelzi 

intravenozi (i.v. - dzelzi ievada 
injekcijas vai infūzijas veidā vēnā) 

Ferric derisomaltose, Ferric hydroxide dextran 
complex 

 
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo bukletu un pārrunājiet 
visus jautājumus, kas Jums varētu rasties ar savu 

ārstu. 
 

Jums jāizlasa arī pacientam paredzētā 
Lietošanas instrukcija, kas pievienota 

konkrētajam i.v. dzelzs preparātam, kas Jums 
ir parakstītas. Tā satur svarīgu papildu 

informāciju par zālēm. 
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i.v. dzelzi lieto dzelzs deficīta 
ārstēšanai, ja iekšķīgi lietotie dzelzs 
preparāti nav iedarbojušies vai tos 
nevar lietot. 
Ārstēšanas mērķis ir organisma dzelzs 
krājumu papildināšana. 

i.v. dzelzs var izraisīt alerģiskas reakcijas. 
Nelielam skaitam pacientu šīs alerģiskās 
reakcijas var kļūt smagas vai dzīvībai 
bīstamas (pazīstamas kā anafilaktiskas 
reakcijas) un var izraisīt sirdsdarbības un 
asinsspiediena problēmas un/vai izraisīt 
ģīboni vai samaņas zudumu.  

Jūs nedrīkstat saņemt i.v. dzelzs 
preparātu, ja: 

- Jums ir alerģija (paaugstināta 
jutība) pret šo produktu vai kādu 
citu šo zāļu sastāvdaļu 

- Jums iepriekš ir bijušas nopietnas 
alerģiskas (paaugstinātas jutības) 
reakcijas pret citu i.v. dzelzs 
terapiju* 

- Jums ir dzelzs pārslodze (pārāk 
daudz dzelzs organismā) 

- Jūsu anēmiju nav izraisījis dzelzs 
deficīts 

Jums jāpastāsta savam ārstam, pirms 
viņš paraksta/ievada i.v. dzelzs 
preparātu, ja Jums ir kāda no šīm 
alerģijām vai stāvokļiem. 

 
 

* Ir svarīgi zināt, ka reakcija joprojām 
var notikt pat tad, ja Jums iepriekš nav 

bijušas problēmas ievadot i.v. dzelzs 
preparātus. 

Jums var būt paaugstināts 
alerģiskas reakcijas risks, ja Jums 
ir: 
- zināmas alerģijas, tostarp alerģija 

pret zālēm 
-  smaga astma, ekzēma vai citas 

alerģijas slimības vēsturē 
(piemēram, pret putekļiem, 
ziedputekšņiem, dzīvnieku spalvām) 
vai 

- imūnās sistēmas vai iekaisīgas 
slimības (piem., sistēmiskā sarkanā 
vilkēde, reimatoīdais artrīts). 

 
Jums jāpastāsta savam ārstam, pirms 
viņš izraksta vai ievada i.v. dzelzs 
preparātu, ja Jums ir kāda no šīm 
alerģijām vai stāvokļiem. 
Jūsu ārsts izlems, vai i.v. dzelzs 
preparāts Jums ir piemērots. 
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