
KAJ JE ZDRAVILO IROPREM   
 
Zdravilo Iroprem je pripravek za zdravljenje 
slabokrvnosti. Vsebuje železo, vezano na 
ogljikov hidrat. Železo je bistven element, ki 
omogoča, da hemoglobin v rdečih krvničkah 
in mioglobin v mišičnem tkivu prenaša kisik. 
Poleg tega je železo vključeno v številne 
druge funkcije v človeškem telesu, potrebne 
za vzdrževanje življenja.  
Zdravilo Iroprem se uporablja za zdravljenje 
bolnikov s pomanjkanjem železa, kadar so 
peroralni pripravki železa neučinkoviti ali jih 
ni mogoče uporabiti. Cilj zdravljenja je 
dopolniti telesne zaloge železa in ozdraviti 
slabokrvnost, t.j. pomanjkanje rdečih krvničk 
zaradi pomanjkanja železa.   
 
 
KDAJ ZDRAVILA NE SMETE PREJETI  
 
 - Če ste alergični (preobčutljivi) na  
katerokoli sestavino zdravila Iroprem, 
 - če imate anemijo, ki je ne povzroča 
pomanjkanje železa,  
- če ste preobremenjeni z železom (imate v 
telesu preveč železa) ali imate motnje 
izrabe železa.   
− Povejte zdravniku, če imate okužbo, 
astmo, ekcem, alergijo ali bolezen jeter. 
 
UPORABA IROPREMA SKUPAJ Z  
DRUGIMI PRIPRAVKI ŽELEZA  
 
Če se zdravilo Iroprem daje skupaj s 
peroralnimi pripravki železa, bodo ti 
peroralni pripravki mogoče manj učinkoviti.  

Obvestite svojega zdravnika, če jemljete ali ste 
pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če 
ste ga dobili brez recepta.   
 
SPOSOBNOST  UPRAVLJANJA 
 
Ni verjetno, da bi zdravilo Iroprem  
zmanjšalo sposobnost upravljanja vozil in 
strojev.    
 
NAČINI DAJANJA ZDRAVILA IROPREM  
 
Za dajanje zdravila Iroprem  so na voljo tri možni 
načini:  

• nerazredčeno z injekcijo,  
• med dializo 
• razredčeno s kapalno infuzijo. 

 
Če ste na dializi, lahko prejmete zdravilo 
Iroprem tudi po dializiranju. 
V kapalni infuziji lahko prejmete do 20 ml 
zdravila Iroprem, kar ustreza 1.000 mg železa, 
enkrat na teden neposredno v veno.  
Ker je zdravilo Iroprem za kapalno infuzijo 
razredčeno z raztopino natrijevega klorida, ima 
lahko volumen od 250 do 500 ml in je na pogled 
rjava raztopina.   
 

 Za določitev primernega odmerka in izbire     
načina, pogostnosti in trajanja vašega   
zdravljenja je odgovoren zdravnik. 
Pri vas bo spremljal laboratorijske izvide, kot       
so: krvna slika, parametri železa,  serumski   
feritin in transferin. 

 
    

 
 
 

STRANSKI UČINKI  ZDRAVILA  
 
Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo 
Iroprem neželene učinke, ki pa se ne 
pojavijo pri vseh bolnikih.   
Neželeni učinki, o katerih poročajo so : 
glavobol, omotičnost, slabost, bolečina v 
trebuhu, zaprtje, driska, izpuščaj, reakcije na 
mestu injiciranja.   
Nizek ali visok krvi tlak, motnje okušanja, 
bruhanje, prebavne motnje, vetrovi, srbenje, 
koprivnica (urtikarija), bolečine v mišicah, 
bolečina v hrbtu, bolečine v sklepih, vročina, 
utrujenost, bolečina v prsih, tresavica, 
splošno slabo počutje, periferni edemi, 
preobčutljivost in resne alergijske reakcije.   
Spremembe parametrov krvi - višanje 
vrednosti nekaterih jetrnih encimov. 
 
Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali 
če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni 
omenjen v tem navodilu, obvestite svojega 
zdravnika. 
   
 
PREVIDNOSTNI UKREPI IN OPOZORILA 

 
Iroprem se lahko zaradi slabe žilne stene izlije v 
okolico vene, kar lahko povzroči nekrozo tkiva 
in rjavo obarvanost kože na mestu injiciranja. 
Takrat je potrebno mesto vboda močno stisniti, 
da se prepreči širjenje izlitja v podkožje. Na 
boleče mesto je priporočeno polagati led ali 
hladne obkladke, lahko tudi heparin gel. 
 
V roki (v katero ste prejeli injekcijo Iroprem) ne 
nosite večjih vreč ali torbic še 2 uri po prejemu 
injekcije. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ob vašem prihodu bo medicinska sestra 
uredila vso dokumentacijo. Nato boste prejeli 
kartonček, na katerega se vpiše datum in uro 

nadaljnjega prejemanja zdravila. 
 
Prosimo, bodite točni. Potrudili se bomo, da 

vas bomo sprejeli ob navedeni uri. 
 

V primeru, da po injekcijo ne morete priti, 
nam to sporočite  na tel. 02/ 321 28 89. 

 
 

Uspeh zdravljenja je odvisen od 
rednih obiskov v ambulanti ter 
upoštevanja navodil, ki jih prejmete v 
procesu obravnave. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

»Če ni zdravja,  
ni modrosti,  
ni umetnosti,  

moč za boj pojenja,  
bogastvo postane brezkoristno in inteligenca 

neuporabna.« 
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