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1. What Interferon Beta-1a is and what it is used for 

Interferon beta-1a is in a class of medications called immunomodulators and is used in adults with 
relapsing forms of multiple sclerosis to  

 Decrease flare-ups of symptoms (such as balance problems, numbness or weakness)  

 Help to slow disease worsening. 
 

General information 

 

What is multiple sclerosis 

It is a condition that can affect the brain and spinal cord, causing a wide range of potential symptoms, 

including problems with vision, arm or leg movement, sensation or balance. It's a lifelong condition that 

can sometimes cause serious disability, although it can occasionally be mild. 

2. What you need to know before you take Interferon Beta-1a 

Do not take Interferon Beta-1b: 

If you are allergic to interferon beta, human albumin, or any of the ingredients.    

Warnings and precautions  

 

Talk to your doctor or pharmacist before taking Interferon Beta-1a if you: 

 Have depression or suicide signs and symptoms 

 Have liver problems  

 Have bleeding problems or blood clots 

 Have thyroid problems 

 Are at risk for seizures  



 Are breastfeeding or plan to breastfeed 

 

Other medicines and Interferon Beta-1a 

Tell your doctor or pharmacist about all medicines you take, including prescription and over-the-counter 
medicines, vitamins and herbal supplements. 

 Interferon Beta-1a and other medicines may affect each other causing side effects. 

 Caution with medicinal products that have a narrow therapeutic index like digoxin, lithium, 
warfarin, and phenytoin. 
 
 Pregnancy and Breastfeeding 
 
 

If you are pregnant or breastfeeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask 
your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine. 
 
Driving and using machines  
Interferon Beta 1-a can have side effects and the symptoms may make you unfit to drive (dizziness). Do 
not drive or operate machinery unless you are feeling well. 

 
 
3.   How to take Interferon Beta-1 a 
 
 

 
Adults above 18 years of age 
 
The usual dose is: 1 dose injection in the muscle once a week 

 

 It is given by injection in the muscle. 

 After reconstitution, avoid shaking, check if the solution is clear to slightly yellow and 

without particles.  

 Discard the product if it contains particulate matter or is discolored.  

 Inject exactly as your healthcare provider tells you.  

 Do not inject more than your healthcare provider tells you to.  

 Rotate sites for intramuscular injections with each injection to minimize the likelihood of 

injection site reactions.  

 Do not inject into an area of the body where the skin is irritated, reddened, bruised, infected 

or scarred in any way.   

 Check the injection site after 2 hours for redness, swelling, or tenderness. 

 Do not use any other needle with the autoinjector. 

If you forget to take Interferon Beta 1-a 

Take the missed dose as soon as you remember. 



If it is too close to the next dose, skip it. 

Do not take two doses at the same time. 

 

 

4. Possible side effects 

 

 

Like all medicines, this can cause side effects, although not everybody gets them. The side effects below 

may happen with this medicine. 

Stop taking Interferon Beta 1-a if: 

 Serious allergic and skin reaction occurs (rash, swelling of the face or throat causing 

difficulty breathing) 

 Signs and symptoms of liver failure (loss of appetite, dark urine or stools, yellowing of the 

skin) 

 Behavioral health problems (depression, thoughts of hurting yourself) 

 

Common side effects 

 

 Skin reaction at the site of injection (itching, swelling, color change)  

 Abdominal pain  

 Influenza like symptoms (fever, cough, sore throat, headaches). 
 

5. How to store Interferon Beta 1-a 

 

Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

 It should be stored in a 2°C to 8°C (36°F to 46°F) refrigerator.  

 If refrigeration be unavailable, vials of can be stored at 25°C (77°F) for a period of up to 30 

days.  

 Do not expose to high temperatures. Do not freeze. Protect from light.  

 Do not use beyond the expiration date stamped on the vial. Following reconstitution, it is 

recommended the product be used as soon as possible within 6 hours stored at 2°C to 8°C 

(36°F to 46°F).  

 Do not use external heat sources such as hot water to warm in a prefilled syringe. 

 Should refrigeration be unavailable, a prefilled syringe can be stored at ≤ 25°C (77°F) for a 

period up to 7 days. 

 

 



 

 

 

 

 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 

Call Center                   19999 

Phone                           0118806000-0112038222 

Free Phone                  8002490000 

Email: webmaster@sfda.gov.sa 

Postal address 

Saudi Food & Drugs Authority  

(3292) North Road – Al Nafal  

Unit (1) 

Riyadh 13312-6288 

Saudi Arabia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لنشرة الدوائية، معلومات للمريضا

30 mcg a –1 انترفيرون بيت   

 
 

 ماذا في هذه النشرة ؟
 

 
 وما هو استخدمهa –1 انترفيرون بيتا  . ما هو 1

 a –1 انترفيرون بيتا  . ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول 2

 a –1 انترفيرون بيتا  .كيف تأخذ 3

 .األثار الجانبية المحتملة4

 a –1 انترفيرون بيتا  . كيف تخزين 5

 
 

 وما هو استخدامهa –1 انترفيرون بيتا  ما هو  .1
 
 

أ إلى فئة من األدوية تسمى أجهزة المناعة ويستخدم في البالغين المصابين بأشكال االنتكاس من  1ينتمي إنترفيرون بيتا 
 :تصلب متعدد 

  (مثل مشاكل التوازن أو التنميل أو الضعف)تساعد الحد من تفجر األعراض 

  المرضتساعد على إبطاء تفاقم 

 معلومات عامة

 

 ما هو التصلب المتعدد

إنها حالة يمكن أن تؤثر على الدماغ والنخاع الشوكي ، وتسبب مجموعة واسعة من األعراض المحتملة ، بما في ذلك مشاكل 
إعاقة في الرؤية أو حركة الذراع أو الساق أو اإلحساس أو التوازن. إنها حالة تستمر مدى الحياة ويمكن أن تسبب أحيانًا 

 .خطيرة ، على الرغم من أنها قد تكون خفيفة في بعض األحيان

 

 a –1 انترفيرون بيتا  ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول  .2

 

 أ 1ال تتناول إنترفيرون بيتا 
 .أ أو الزالل البشري أو أي من المكونات 1إذا كنت تعاني من حساسية تجاه إنترفيرون بيتا 

 



 
 المحاذير واإلحتياطات

 
 

 :أ إذا كنت 1تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول إنترفيرون بيتا 

 لديك عالمات وأعراض االكتئاب أو االنتحار 

 لديك مشاكل في الكبد 

 لديك مشاكل نزيف أو جلطات دموية 

 لديك مشاكل في الغدة الدرقية 

 معرض لخطر النوبات 

 الرضاعة الطبيعية أو التخطيط للرضاعة الطبيعية 
 
 
 أ 1إنترفيرون بيتا  األخرى و ألدويةا

 
 

أخبر طبيبك أو الصيدلي عن جميع األدوية التي تتناولها ، بما في ذلك األدوية التي تصرف دون وصفة طبية والفيتامينات 
 .والمكمالت العشبية

  أ وأدوية أخرى على بعضها البعض مسببة آثاًرا جانبية 1قد يؤثر إنترفيرون بيتا. 

  الطبية التي لها مؤشر عالجي ضيق مثل الديجوكسين والليثيوم والوارفارين والفينيتوينالحذر من المنتجات. 
 
 
 الحمل والرضاعة 
 

  
إذا كنت حامالً أو مرضعة، تظنين في أنك قد تكونين حامالً أو تخططين إلنجاب طفل، اطلبي من طبيبك أو الصيدلي نصيحة 

 .قبل تناول هذا الدواء
 
 .الحمل فقط إذا كانت الفائدة المحتملة تبرر المخاطر المحتملة على الجنينجب استخدامه أثناء ي

 
 القيادة واستخدام اآلالت

ال تقود السيارة أو تشغل (. الدوخة)أ آثار جانبية وقد تجعلك األعراض غير مؤهل للقيادة -1يمكن أن يكون إلنترفيرون بيتا 
    .اآلالت إال إذا كنت على ما يرام

 
 
 أ 1كيف تأخذ إنترفيرون بيتا  .3
 
 

 .مرة واحدة في األسبوع حقنة واحدة في العضلة: الجرعة المعتادة هيسنة  18البالغين الذين اعمارهم أكثر من 
 
 

 يعطى عن طريق الحقن في العضل. 

 بعد إعادة التركيب ، تجنب الرج ، تحقق مما إذا كان المحلول صافياً إلى أصفر قليالً وبدون جزيئات. 

 تجاهل المنتج إذا كان يحتوي على جسيمات أو تغير لونه. 

 قم بالحقن تماًما كما يخبرك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. 

 ال تحقن أكثر مما يخبرك به مقدم الرعاية الصحية. 



 قم بتدوير المواقع للحقن العضلي مع كل حقنة لتقليل احتمالية حدوث تفاعالت في موقع الحقن. 

 قة من الجسم يكون فيها الجلد متهيجاً أو محمراً أو مصاباً بكدمات أو ملتهب أو مشوه بأي شكل ال تحقن في منط
 .من األشكال

 أ 1إنترفيرون بيتا إذا نسيت تناول 
 

 .خذ الجرعة الفائتة حالما تتذكر
 .إذا كان قريبًا جًدا من الجرعة التالية ، فتخطه

 .ال تأخذ جرعتين في نفس الوقت
 
 
 الجانبية المحتملةاآلثار   .4
  

 
اآلثار الجانبية أدناه قد . مثل جميع األدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاًرا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع

 .تحدث مع هذا الدواء
 

 :إذا أ 1إنترفيرون بيتا توقف عن تناول 

  (أو الحلق يسبب صعوبة في التنفسطفح جلدي ، تورم في الوجه )حدوث حساسية خطيرة وتفاعل جلدي 

  فقدان الشهية ، البول الداكن أو البراز ، اصفرار الجلد)عالمات وأعراض فشل الكبد(  

  االكتئاب ، أفكار إيذاء النفس)المشاكل الصحية السلوكية.( 
 

 اآلثار الجانبية الشائعة

 )تفاعل الجلد في موقع الحقن )حكة ، تورم ، تغير اللون 

 وجع بطن 

 عراض تشبه أعراض األنفلونزا )الحمى والسعال والتهاب الحلق والصداع(.أ 
 
 
 أ 1إنترفيرون بيتا  تخزين كيفية  .5
 
 
 .بعيًدا عن أنظار ومتناول األطفالاحفظ هذا الدواء 

  2ينبغي أن تخزن في الثالجة  °C  8إلى  °C (36 ° F 46 ° F). 

  درجة  77)درجة مئوية  25إذا التبريد تكون غير متوفرة، قارورة من يمكن تخزينها في درجة حرارة
 .يوما 30لمدة تصل إلى ( فهرنهايت

 احم من الضوء. ال تجمد. ال تعرض لدرجات حرارة عالية. 

 تستخدم المنتج في  بعد إعادة، فمن المستحسن أن. ال تستخدم بعد تاريخ انتهاء الصالحية المطبوع على القارورة
 .C (36 ° F 46 ° F)°  8إلى  C°  2ساعات المخزنة في  6أقرب وقت ممكن في غضون 

 ال تستخدم مصادر الحرارة الخارجية مثل الماء الساخن لتدفئة في حقنة مملوءة مسبقا. 

 25≥ غير متوفرة التبريد، في  ذاأحقنة مملوءة مسبقا  يمكن تخزين  °C (77 ° F)  أيام 7لمدة تصل إلى. 
 
 



 


