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Feroplex® zapewnia wzrost wartości hemoglobiny 
i większą tolerancję żołądkowo-jelitową1.
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1. Pujol R. et al. An Med Interna 2002; 19(12): 651-652. 2. Haya P et al. Toko-Gin Pract 2001; 60(8): 421-428. 
3.Martinez A. et al. Current Medical Research and Opinion 2020; https://doi.org/10.1080/03007995.2020.1716702

Redukcja

Fe-reduktazy
Fe3+ Fe2+

Fe3+ Fe3+

Fe3+

Fe2+

Mucyna-Integryna β DCT1

p > 0,05 (NS)

Fiolki zawierające roztwór gotowy do spożycia3

Możliwość stosowania na czczo i bezpośrednio po posiłku4,* 

Bezpośrednio 
po posiłku

Na czczo

Na podstawie tabeli nr 1 Deriu L. et al. Riforma Medica 1988 Sep; 103(9): 389-390
* zgodnie z ChPL lek należy przyjmować najlepiej przed jedzeniem lub według zaleceń lekarza3

1. Köpcke W. et al. Arzneimittelforschung. 1995 Nov; 45(11): 1211-6 2. Martinez A. et al. Current Medical Research and Opinion 2020; https://doi.org/10.1080/03007995.2020.1716702. 
3. ChPL Feroplex (09.2020). 4. Deriu L. et al. Riforma Medica 1988 Sep; 103(9): 389-390
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Skuteczność leczenia preparatami żelaza w populacji ogólnej2

Działania niepożądane 
ze strony układu pokarmowego3

Zbiorcza analiza dotycząca tolerancji na podstawie wskaźnika działań niepożądanych i wskaźnika działań niepożądanych ze strony przewodu 
pokarmowego (odpowiednio A i B) uwzględniająca wszystkich pacjentów włączonych do analizy skuteczności. Wartość n odpowiada liczbie osób 
otrzymujących każdy z rodzajów preparatów żelaza, u których obliczano wskaźniki działań niepożądanych i działań niepożądanych ze strony przewodu 
pokarmowego.

Zmodyfikowano na podstawie tabeli 43.

Zbiorcze wyniki skuteczności w zakresie hemoglobiny (A) i ferrytyny (B) w populacji ogólnej.
Skróty: Hb: hemoglobina; Fer: ferrytyna. Etykiety danych wskazują ważoną procentową zmianę dla każdego punktu końcowego w danej populacji 
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Żelazo jest chronione przez białkowy kompleks 
oporny na działanie soku żołądkowego2

MECHANIZM WCHŁANIANIA ŻELAZA 
ZBLIŻONY DO FIZJOLOGICZNEGO2.

• Specyficzny system 
   wchłaniania Fe3+

• Wchłanianie Fe2+ 
   (wcześniejsza redukcja Fe3+)

Zmodyfikowano na podstawie: Cremonesi P. et al. 
Pharmacology and Toxicology 2002, 91(3): 97-10

Mechanizm uwalniania zależny od pH
żelazo jest uwalniane w dwunastnicy, chroniąc błonę śluzową żołądka2

Klinicznie wykazana skuteczność i tolerancja1,2

TOLERANCJA
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