
להזרקה ל"מ/ג"מHemlibra 150  תמיסת
emicizumab קטע

 ידי על לעזור יכול אתה. חדש בטיחות מידע של מהיר זיהוי יאפשר זה. נוסף לניטור כפופה זו תרופה
.לוואי תופעות על לדווח כיצד4  סעיף בסוף עיין. לקבל עשוי שאתה הלוואי תופעות כל על דיווח

 מידע מכיל שהוא מכיוון בתרופה להשתמש שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמרו ●
.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם ●
 המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה ●

.לשלך זהים שלהם
 לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם ●

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות

זה בעלון יש מה
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בהמליברה השימוש לפני לדעת צריך אתה מה2.

בהמליברה להשתמש כיצד3.

אפשריות לוואי תופעות4.

המליברה את לאחסן איך5.

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

שימוש הוראות7.

משמשת היא ולמהHemlibra  מהי1.

המליברה זה מה

 חלבון של סוג הם חד-שבטיים נוגדנים". חד-שבטיים נוגדנים" הנקראות תרופות לקבוצת שייך זה.
Hemlibra הפעיל החומר את מכיל ."emicizumab" בגוף למטרה ונקשר המזהה

Hemlibra משמש למה

Hemlibra עם הגילאים בכל בחולים לטיפול המשמשת תרופה היא
VIII פקטור מעכבי שפיתחוA  המופיליה או ●
-1%).מ נמוכה בדםFVIII  רמת(VIII  פקטור מעכבי פיתחו שלא חמורהA  המופיליה עם או ●

 לדם שדרוש חיוני חומרVIII,  בפקטור מחוסר כתוצאה הנגרם תורשתי מצב היאA  המופיליה
.דימום כל ולעצור להיקרש

.זה מצב עם אנשים אצל דימום אירועי מפחיתה או דימום מונעת התרופה

 עוצרים אשרVIII)  פקטור נגד נוגדנים(VIII  פקטור מעכבי לפתח יכוליםA  המופיליה עם מהחולים חלק
.החלופיVIII  פקטור של פעולתו את
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עובדHemlibra  איך

VIII.פקטור ממעכבי מושפע אינו  Hemlibraלכן VIII, שונה שלו המבנה יעילה דם לקרישת שדרוש 
Hemlibra פקטור חסר של התפקוד את משחזרVIII  מפקטור

בהמליברה השימוש לפני לדעת צריך אתה מה2.

:בהמליברה להשתמש אין

 אם6).  בסעיף המפורטים( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים לאחד או לאמיציזומאב אלרגי אתה אם ●
-Hemlibra.ב השימוש לפני האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, בטוח אינך

זהירות ואמצעי אזהרות

עוקף סוכני"ב השימוש על שלך הרופא עם לדבר מאוד חשוב-Hemlibra, ב להשתמש שתתחיל לפני
 שטיפול היא לכך הסיבה. VIII) מפקטור שונה בצורה פועלות אך דם לקרישת המסייעות תרופות("

 כוללות עוקפות לתרופות דוגמאות. המליברה קבלת בזמן להשתנות להידרש עשוי עוקפות בתרופות
 חמורות לוואי תופעות(rFVIIa).  רקומביננטי-FVIIa ו(aPCC)  משופעל פרוטרומבין קומפלקס תרכיז

 את גם המקבלים בחולים-aPCC ב משתמשים כאשר להתרחש יכולות חיים מסכנות להיות שעלולות
:המליברה

Hemlibra קבלת בזמן-aPCC ב שימוש של פוטנציאליות חמורות לוואי תופעות

)טרומבוטית מיקרואנגיופתיה( אדומים דם תאי של הרס ●
.חיים לסכן שעלול חמור מצב זהו-
 בכלי דם קרישי להתפתח ועלולים להינזק עלולה הדם כלי רירית, זה ממצב סובלים אנשים כאשר-

.אחרים ולאיברים לכליות לנזק לגרום יכול זה, מסוימים במקרים. קטנים דם

 או), ממנו סבל משפחתך בן או, בעבר זה מצב לך היה( זה למצב גבוה בסיכון אתה אם היזהר
 או כינין, ציקלוספורין כגון, זה מצב לפתח הסיכון את להגביר שעלולות תרופות נוטל אתה אם

 שאתה במקרה, טרומבוטית מיקרואנגיופתיה של הסימפטומים את להכיר חשוב. טקרולימוס
).התסמינים לרשימת" אפשריות לוואי תופעות"4,  סעיף ראה( המצב את מפתח

-

-

 בתסמינים מבחינים שלך המטפל או אתה אםלרופא מיד ופנהaPCC, - וHemlibra - ב להשתמש הפסק
.טרומבוטית מיקרואנגיופתיה של כלשהם

)תרומבואמבוליזם( דם קרישי ●
 מסכן להיות שעלול דבר, אותם ולחסום הדם כלי בתוך דם קריש להיווצר עלול נדירים במקרים-

.חיים
( מתפתחים שהם במקרה, כאלה פנימיים דם קרישי של הסימפטומים את להכיר חשוב
).התסמינים לרשימת" אפשריות לוואי תופעות"4,  סעיף ראה

-

 בתסמינים מבחינים שלך המטפל או אתה אםלרופא מיד ופנהaPCC, - וHemlibra - ב להשתמש הפסק
.הדם בכלי דם קרישי של כלשהם
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שנה לגיל מתחת ילדים

 לרשום עשוי שלך הרופא, משנה פחות בן ילדך אם. מתפתחת עדיין הדם מערכת, שנה לגיל מתחת בילדים
.זה במוצר בשימוש הצפויים והסיכונים היתרונות של קפדני שקלול לאחר רק המליברה את

והמליברה אחרות תרופות

.אחרת תרופה בכל להשתמש עשוי או לאחרונה השתמשת, משתמש אתה אם לרוקח או לרופא ספר

המליברה קבלת בזמן עוקף בחומר שימוש ●
 אחר בקפידה ועקוב שלך הרופא עם שוחח-Hemlibra, ב להשתמש שתתחיל לפני-

 צריך אתה שבו והלוח המינון ואת עוקף בחומר להשתמש מתי לגבי שלו ההוראות
 חומר של הנדרש המינון, לכן. שלך הדם של הקרישה יכולת את מגבירה.Hemlibra-להשתמש

Hemlibra . ה התחלת לפני השתמשת שבו מהמינון נמוך להיות עשוי עוקף
 שלך הרופא עם שוחחaPCC,  נדרש אם. אחר בטיפול להשתמש ניתן לאאם רק-aPCCב השתמש
 על נוסף למידעaPCC.  של ג"ק/יחידות-50 מ יותר של סך צריך שאתה מרגיש שאתה במקרה
 להיות שעלולות חמורות לוואי תופעות"2:  בסעיף ראהHemlibra,  קבלת בזמן-aPCC ב שימוש
Hemlibra". קבלת בזמן-aPCC ב בשימוש
rFVIIa  אוaPCC  עם אנטי-פיברינוליטיות תרופות של במקביל במתן מוגבל ניסיון למרות
 באמצעות פקקת לאירועי אפשרות תיתכן כי לדעת עליך-Hemlibra, ב שטופלו בחולים
rFVIIa. אוaPCC  עם בשילוב לווריד הניתנות אנטי-פיברינוליטיות תרופות

-

-

מעבדה בדיקות

 שלך הדם כמה עד למדוד כדי מעבדה בדיקות ביצוע לפני-Hemlibra ב משתמש אתה אם שלך לרופא ספר
 לא לתוצאות ולהוביל, מעבדה בדיקות לכמה להפריע עלולה בדם שהמליברה היא לכך הסיבה. קריש

.מדויקות

והנקה הריון

6  ובמשך בהמליברה הטיפול במהלך) מניעה אמצעי( הריון למניעת יעילה בשיטה להשתמש עליך ●
.המליברה של האחרונה ההזרקה לאחר חודשים

 לפני לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם ●
.לתינוקך הסיכון מולHemlibra  נטילת של היתרון את ישקול שלך הרופא. בתרופה השימוש

במכונות ושימוש נהיגה

.במכונות להשתמש או לנהוג יכולתך על תשפיע לא זו שתרופה סביר

בהמליברה להשתמש כיצד3.

 לטפל מוסמך רופא. בדילול צורך שאין לשימוש מוכנה כתמיסה פעמי חד לשימוש בבקבוקונים מסופקת.
 שלך שהרופא כפי בדיוק בתרופה תמיד השתמש. בהמליברה בטיפול אותך יתחיל המופיליה עם בחולים

Hemlibra בטוח לא אתה אם שלך הרופא עם בדוק. לך אמר

רישום על שמירה

.התרופה של האצווה ומספר השם את רשום-Hemlibra, ב משתמש שאתה פעם בכל
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להשתמשHemlibra  כמה

 של המתאימה הכמות ואת) ג"במ( הכמות את יחשב שלך והרופא שלך במשקל תלויHemlibra  של המינון
:להזרקה) ל"במ(Hemlibra  תמיסת

 פעם מוזרק, שוקל שאתה אחד קילוגרם לכל מיליגרם3  הוא המינון4:  עד1  שבועות: טעינה מינון משטר ●
.בשבוע

 פעם מוזרק, שוקל שאתה קילוגרם לכל מיליגרם1.5  הוא המינון: ואילך5  שבוע: תחזוקה מינון משטר ●
 כל עבור מיליגרם6  או, שבועיים כל מוזרק, שוקל שאתה אחד קילוגרם לכל מיליגרם3 , בשבוע
.שבועות4  כל מוזרק, לשקול. שוקל שאתה קילוגרם

 כל ג"ק/ג"מ6  או, שבועיים כל ג"ק/ג"מ3 , שבועי פעם ג"ק/ג"מ1.5  של תחזוקה במינון להשתמש, ההחלטה
.שלך המטפל עם, הצורך ובמידת, שלך הרופא עם בהתייעצות להיעשות צריכה, שבועות ארבעה

 מרכיבים כאשר אחת בהזרקה לשלב ישצריך לא)ל"מ/ג"מ-150 ו ל"מ/ג"מ(30  שוניםHemlibra  ריכוזי
.להזרקה הכולל הנפח את

.ל"מ-2 מ יותר להיות צריכה לא זריקה בכל הניתנתHemlibra  תמיסת של הכמות

המליברה את נותנים איך

 המטפל או אתה, אותה מזריק שלך המטפל אם או בעצמךHemlibra  את מזריק אתה אם
".שימוש הוראות"7,  בסעיף ההוראות אחר ולעקוב בעיון לקרוא חייבים שלך

●Hemlibra ) עורית תת( לעור מתחת בהזרקה ניתנת.
Hemlibra. להזריק כיצד לך יראו שלך האחות או הרופא ●
.מטפל בעזרת או בעצמך, בבית זו תרופה להזריק מסוגל להיות אמור אתה, הכשרה שעברת לאחר ●

. הפנויה ביד הנקי ההזרקה באתר רפוי עור של קפל צבוט, לעור מתחת המחט את נכון להחדיר כדי ●
( יותר עמוק לא אך) שומן לרקמת( לעור מתחת שתזריק להבטיח כדי חשובה העור   של צביטה
.נוחות לאי לגרום עלולה לשריר הזרקה). לשריר

 יספקו שלך האחות או הרופא. אספטית בטכניקה חיידקים וללא נקיים בתנאים ההזרקה את ותן הכן ●
.כך על נוסף מידע

המליברה את להזריק היכן

Hemlibra. להזרקת מתאימים בגוף אזורים אילו לך יראה שלך הרופא ●
 החיצוניות הזרועות), התחתונה בטן( המותניים של הקדמי החלק: הם להזרקה המומלצים המקומות ●

.להזרקה מומלצים במקומות רק השתמש. הירכיים של הקדמי החלק או העליונות
.הקודמת בפעם בו שהשתמשת מזה בגוף אחר באזור השתמש, הזרקה כל עבור ●
.צלקות או שומות יש שבהם אזורים או קשה, רך, חבול, אדום העור כאשר זריקות לתת אין ●

.אחר באזור לעור מתחת המוזרקת אחרת תרופה כל לתת יש, בהמליברה שימוש בעת ●

ומחטים במזרקים שימוש

-Hemlibra ה תמיסת את לשאוב משמשים הזרקה ומחט מיקרומטר5  מסנן עם העברה מחט, מזרק ●
.לעור מתחת ולהזרקתה למזרק מהבקבוקון

 בסעיף ראה, נוסף למידע. זו בחבילה מסופקים אינם הזרקה ומחטי מסנן עם העברה מחטי, מזרקים ●
".זו בחבילה כלול ואינוHemlibra  למתן נחוץ מה"6

.פעמי חד שימוש לאחר אותה והשליך הזרקה כל עבור חדשה הזרקה במחט משתמש שאתה ודא ●
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Hemlibra. תמיסת ל"מ1  עד של להזרקה ל"מ1  של במזרק להשתמש יש ●
Hemlibra. תמיסת של ל"מ2  ועד ל"מ-1 מ גדולה לזריקה ל"מ3  עד2  של במזרק להשתמש יש ●

נוער ובני בילדים שימוש

.הגילאים בכל וילדים במתבגרים בהמליברה להשתמש ניתן
 המטפל או וההורה הילד של הבריאות שירותי שספק בתנאי בעצמו התרופה את להזריק יכול ילד ●

.מומלצת אינה7  לגיל מתחת לילדים עצמית הזרקה. מסכימים

צריך שאתה ממה בהמליברה יותר משתמש אתה אם

 עלול שאתה היא לכך הסיבה. מיד לרופא ספר, אמור שאתה ממה בהמליברה יותר משתמש אתה אם
 שלך שהרופא כפי בדיוק-Hemlibra ב תמיד השתמש. דם קרישי כגון לוואי תופעות לפתח בסיכון להיות
.בטוח אינך אם האחות או הרוקח, הרופא עם ובדוק, לך אמר

בהמליברה להשתמש שכחת אם

 של היום לפני האפשרי בהקדם שנשכחה המנה את הזריק, שלך המתוכננת הזריקה את שכחת אם ●
 מנות שתי להזריק אין. כמתוכנן התרופה את להזריק המשך, מכן לאחר. הבאה המתוכננת המנה
.שנשכחה מנה על לפצות כדי יום באותו

.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, לעשות מה בטוח אינך אם ●

בהמליברה להשתמש מפסיק אתה אם

 ייתכן, בהמליברה להשתמש תפסיק אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי בהמליברה להשתמש תפסיק אל
.דימום מפני יותר מוגן תהיה שלא

.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

Hemlibra קבלת בזמןaPCC - ב שימוש של חמורות לוואי תופעות

 באחת מבחינים שלך המטפל או אתה אםלרופא מיד ופנהaPCC - וHemlibra - ב להשתמש הפסק
:הבאות הלוואי מתופעות

):טרומבוטית מיקרואנגיופתיה( אדומים דם תאי של הרס ●
 גב או) בטן( בטן כאבי, והעיניים העור של הצהבה, והרגליים הידיים של נפיחות, חולשה, בלבול-

 עשויים אלה תסמינים-  שתן פחות או) הקאה( חולה), בחילה( בחילה תחושת, מעורפלים
.פקקת מיקרואנגיופתיה של סימנים להיות

):תרומבואמבוליזם( דם קרישי ●
 ליד בווריד דם קריש של סימנים להיות עשויים אלה תסמינים-  אדמומיות או כאב, חום, נפיחות-

.העור פני
 אלה תסמינים-  בראייה בעיות או נפיחות או עיניים כאבי, בפנים תחושה חוסר, ראש כאב

.העין מאחורי בווריד דם קריש של סימנים להיות עשויים
.העור ברקמת חמורה לפגיעה סימן להיות עשוי זה סימפטום-  העור השחרת

-

-

בהמליברה שימוש בעת אחרות לוואי תופעות

אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשוי:שכיח מאד
)כאב, גירוד, אודם( הזריקה ניתנת שבו באזור תגובה ●
ראש כאב ●
פרקים כאבי ●
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אנשים10  מכל1  עד על להשפיע עשוי:מׁשְּותףָ

חום ●
שרירים כאבי ●
שלשולים ●

אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי: נדִָיר
)טרומבוטית מיקרואנגיופתיה( אדומים דם תאי של הרס ●
)מערית סינוס פקקת( שלך העין מאחורי בווריד דם קריש ●
)עורי נמק( העור לרקמת חמור נזק ●
)שטחי טרומבופלביטיס( העור פני ליד בווריד דם קריש ●

לוואי תופעות על דיווח

 לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם
 ידי על). למטה פרטים ראה( לוואי תופעות על ישירות לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות

.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה, לוואי תופעות על דיווח

המאוחדת הממלכה

צהובים כרטיסים תוכנית

Store  אוPlay- Google בCard Yellow MHRA  את חפש או yellowcardwww.mhra.gov.uk/:אינטרנט אתר
AppApple

המליברה את לאחסן איך5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

"EXP".  לאחר הבקבוקון ותווית הקרטון גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריך

.תקפא אל8°C).  עד(2°C  במקרר שומרים

.אור מפני להגן כדי המקורית באריזה אחסן

7  עד) ג°-30ל מתחת( החדר בטמפרטורת נפתחו שלא בקבוקונים לשמור ניתן, מהמקרר ההוצאה לאחר
 של הכולל הזמן. למקרר נפתחו שלא בקבוקונים להחזיר ניתן, החדר בטמפרטורת אחסון לאחר. ימים

.ימים-7 מ יותר להיות צריך לא החדר בטמפרטורת התרופה אחסון

.ג30° מעל לטמפרטורות שנחשפו או ימים-7 מ יותר במשך החדר בטמפרטורת שנשמרו בקבוקונים לזרוק

.במזרק התמיסה את לקרר אין-Hemlibra. ב מיד השתמש, למזרק מהבקבוקון ההעברה לאחר

 חסרת להיות צריכה התמיסה. צבע שינוי או חלקיקים עבור התמיסה את בדוק, בתרופה השימוש לפני
.גלויים חלקיקים מכילה או דהויה, עכורה היא אם בתרופה להשתמש אין. מעט צהובה עד צבע

 את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין. כראוי בשימוש שאינה תמיסה כל לזרוק
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח
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נוסף ומידע החבילה תוכן6.

מכיל שהמליברה מה

 של בריכוז ל"מ(0.4  ג"מ60  מכילHemlibra  של בקבוקון כלemicizumab.  הוא הפעיל החומר ●
מ150  של בריכוז ל"מ(1  ג"מ150  או) ל"מ/ג"מ150  של בריכוז ל"מ(0.7  ג"מ105 ), ל"מ/ג"מ150

emicizumab. של) ל"מ/ג"
.לזריקות ומיםacid, poloxamer-aspartic-histidine, L-arginine, L L 188  הם המרכיבים שאר ●

האריזה ותכולתHemlibra  נראית איך

Hemlibra צהוב מעט עד צבע חסר נוזל זהו. להזרקה תמיסה היא.

.אחד זכוכית בקבוקון מכילהHemlibra  של חבילה כל

זו בחבילה כלול ואינוHemlibra  למתן שדרוש מה
 למזרק מהבקבוקון ההמליברה תמיסת את למשוך כדי הזרקה ומחט העברה מחט, במזרק צורך יש

").שימוש הוראות"7,  סעיף ראה( לעור מתחת אותה ולהזריק

מזרקים

ל"מ0.01  סיוםlock ,Luer- קצה עם שקוף פוליקרבונט או פוליפרופילן מזרק:ל"מ1  מזרק●
אֹו

מ0.1  סיוםlock ,Luer- קצה עם שקוף פוליקרבונט או פוליפרופילן מזרק:ל"מ3  עד2  של מזרק●
.ל"

מחטים

'), אינץ(1½  מ"מ35  אורךG, 18  מדlock ,Luer- חיבור עם נירוסטה:מסנן עם העברה מחט●
ו,למחצה קהה קצה עם ועדיף מיקרומטר5  מסנן מכיל

מ9  רצוי אורךgauge), 25-27 : מקובל טווח(G 26  מדlock ,Luer- חיבור עם נירוסטה:הזרקה מחט●
.מחט בטיחות מאפיין כולל רצוי'), אינץ(½  מ"מ13  מקסימום או') אינץ(3/8  מ"

ויצרן שיווק אישור בעל

מ"בע מוצרי רוש
City Garden Welwyn Park

Way, Shire Falcon6
1TWAL7

המאוחדת הממלכה

:השיווק אישור בעל של המקומי לנציג לפנות נא, זו תרופה על מידע לכל

המאוחדת הממלכה

מ"בע מוצרי רוש
1707366000 (0) +44 ': טל

2022 בינואר לאחרונה עודכן זה עלון
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שימוש הוראות7.

מסנן עם מחט העברת
)למזרק מבקבוקוןHEMLIBRA  להעברת(

לשימוש הוראות
המליברה

זריקה
בודדת מנה עם בקבוקונים

 שלך הבריאות שירותי ספקHemlibra.  הזרקת לפני השימוש הוראות אחר ולעקוב להבין, לקרוא עליך
. הראשונה בפעם בו השימוש לפני כראויHemlibra  את ולהזריק למדוד, להכין כיצד לך להראות אמור
.כלשהן שאלות לך יש אם שלך הבריאות שירותי ספק את שאל

:חשוב מידע

.שלך הרופא ידי על זאת לעשות כיצד לך הראה כן אם אלא, אחר למישהו או לעצמך להזריקאל●

.הבקבוקון תווית ועל הקופסה על מופיעHemlibra  שהשם ודא●

 הנכונה התרופה עוצמת את לך שיש לוודא כדי הבקבוקון תווית את קרא, הבקבוקון פתיחת לפני●
 לעצמך לתת כדי אחד מבקבוקון ביותר להשתמש שתצטרך ייתכן. עבורך שנקבע המינון את לתת
.הנכון המינון את

.חלף התפוגה תאריך אם השתמשאל.הבקבוקון תווית ועל הקופסה על התפוגה תאריך את בדוק●

 שנותרה בשימוש שאינה המליברה כל את זרוק, המנה הזרקת לאחר.בלבד אחת פעם בבקבוקון השתמש●
.יותר מאוחר לשימוש בבקבוקון בשימוש שאינה תרופה לשמור אין. בבקבוקון

.רושם שלך הבריאות שרופא ההזרקה ומחטי ההעברה מחטי, במזרקים רק השתמש●

 מזרקים כל לזרוק. בלבד אחת פעם ההזרקה ובמחטי ההעברה במחטי, במזרקים השתמש●
.משומשים ומחטים

 של אחת עורית תת מזריקה יותר לקבל תצטרך, ל"מ-2 מ יותר הוא לך שנקבע המינון אם●
;Hemlibraההזרקה הוראות לקבלת שלך הבריאות שירותי לספק פנה.

●

:ומזרקים מחטיםHemlibra,  בקבוקוני אחסון

.אור מפני התרופה על להגן כדי המקורית בקופסה הבקבוקון את שמור●

.לעור מתחת רקHemlibra  את להזריק עליך

 הבקבוקון את אחסן. ילדים של וההישג הראייה מטווח והמזרקים המחטים, הבקבוקונים את הרחק●
.במקרר
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.הקַּפָאָהאל●

.הבקבוקון את לנעראל●

 לטמפרטורת להגיע לו ואפשר השימוש לפני דקות15  מהמקרר הבקבוקון את הוצא●
.הזרקה הכנת לפני) צלזיוס מעלות-30 ל מתחת( החדר

. ימים7  עד החדר בטמפרטורת נפתח שלא הבקבוקון את לשמור ניתן, מהמקרר הוצאתו לאחר●
 הכולל הזמן משך. למקרר נפתחים לא בקבוקונים להחזיר ניתן החדר בטמפרטורת אחסון לאחר
.ימים7  על יעלה לא החדר ובטמפרטורת קר לאחסון מחוץ

 בטמפרטורות שהיו או ימים-7 מ יותר במשך החדר בטמפרטורת שנשמרו בקבוקונים השלך●
.צלזיוס מעלות30  מעל

.יבשים והמזרק ההזרקה מחט, ההעברה מחט את שמור●

:שלך   והאספקה התרופה בדיקת

.שלך הזריקה את ולתת להכין כדי למטה הרשומה   האספקה כל את אסוף●

 אל.להלן המפורטים החומרים ועל הבקבוקון תווית על, הקופסה על התפוגה תאריךחשבון●
.התפוגה תאריך חלף אםתשתמש

:אם הבקבוקוןתשתמש אל●
.צבעונית או מעורפלת, עכורה התרופה-
.חלקיקים מכילה התרופה-
.חסר הפקק את המכסה המכסה-

.נפלו הם אם או פגומים נראים הם אםתשתמש אל.נזק לאיתור   האספקה את בדוק●

.היטב ומואר נקי שטוח עבודה משטח על החומרים את הנח●

:בקופסה כלול
התרופה את המכיל בקבוקון●

●HEMLIBRAלשימושהוראות
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:בקופסה כלול לא

אלכוהול מגבוני●

 אחד מבקבוקון ביותר להשתמש צריך אתה אם:הערה
 להשתמש עליך, לך שנקבע המינון את להזריק כדי

.בקבוקון לכל חדש אלכוהול במגבון
גזָהָ●
כותנה כדור●

מזַרקֵ●
 a- ב השתמש ל"מ1  עד של הזרקה לכמות:הערה
.ל"מ1  מזרק

 ל"מ-2 ל ל"מ1  בין הזרקה כמות עבור
.ל"מ3  או ל"מ2  מזרקa- ב השתמש

 מסנן עם18G  העברה מחט●
מיקרומטר5

 אחד מבקבוקון ביותר להשתמש צריך אתה אם:הערה
 להשתמש עליך, לך שנקבע המינון את להזריק כדי

.בקבוקון לכל חדשה העברה במחט
 את להזריק כדי ההעברה במחט השתמשאל

.התרופה

בטיחות מגן עם26G  הזרקה מחט●

 את למשוך כדי ההזרקה במחט השתמשאל
.מהבקבוקון התרופה

Sharps סילוק מיכל●
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:להתכונן

כ למשך החדר לטמפרטורת להגיע ים/לבקבוקון הניחו, השימוש לפני●
.ישיר שמש מאור הרחק ונקי ישר משטח על דקות-15

.אחרת בדרך הבקבוקון את לחמם תנסה אל●

.וסבון מים עם היטבידיך את רחץ●

אדמות

:הזרקה מקום של והכנה בחירה

.אלכוהול מגבון באמצעות הנבחר ההזרקה מקום אזור את נקה●

 או לאוורר, לגעת אין. שניות-10 כ להתייבש לעור הניחו●
.ההזרקה לפני הנוקה באזור לנשוף

:ב להשתמש יכול אתה,להזרקה

).ובאמצע מקדימה( ירך●
'ב איור

).טבור( הטבור סביב מ"ס5  למעט), בטן( הבטן אזור●

 את נותן מטפל אם רק( העליונה הזרוע של החיצוני האזור●
).הזריקה

 במרחק, הזרקה כל עבור אחר הזרקה באתר להשתמש עליך●
 הקודמת בהזרקה השתמשת בו מהאזור מ"ס2.5  לפחות של
.שלך

 או חגורה ידי על מגורים להיות שעלולים לאזורים להזריק אין●
 אזורים או חבורות, צלקות, לשומות להזריק אין. מותן חגורת
.שבור שהעור או קשה, אדום, רך העור שבהם

:להזרקה המזרק הכנת

.המכסה הסרת לאחר משטח על אותן להניח או חשופות במחטים לגעת אין●

.מיד להזריק יש, בתרופה המזרק מילוי לאחר ●

 אין. דקות5  תוך לעור מתחת במזרק התרופה את להזריק יש, ההזרקה מחט מכסה הסרת לאחר ●
.כלשהו במשטח נוגעת המחט אם במזרק להשתמש

 ומזרקים להזרקה מחטים מכסי או בקבוקונים, מחטים, משומשים ים/בקבוקון כל לזרוק●
.ניקוב חסין או חד במיכל משומשים
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:ההזרקה לאחר חשוב מידע

.ההזרקה לאחר ההזרקה מקום את לשפשף אין●

 מקום מעל גזה או סטרילי גפן צמר ללחוץ יכול אתה, ההזרקה באתר דם טיפות רואה אתה אם ●
.ייפסק שהדימום עד, לפחות שניות10  למשך ההזרקה

. המקום על קרח שקית בעדינות ללחוץ גם ניתן), לעור מתחת דימום של קטן אזור( חבורות לך יש אם ●
.שלך הרופא עם קשר צור אנא, מפסיק אינו הדימום אם

:והאספקה התרופה סילוק

.ילדים של ידם מהישג הרחק החדים השלכת מיכל את תמיד הרחק: חשוב

 אין. השימוש לאחר מיד חדים חפצים לסילוק במיכל שלך המשומשים והמזרקים המחטים את שים●
.הביתית לאשפה רופפים ומזרקים מחטים לזרוק

:שהוא ביתי במיכל להשתמש יכול אתה, חפצים לסילוק מיכל לך אין אם●
.כבד מפלסטיק עשוי-
.חדים לצאת שיצליחו מבלי, רים'פנצ בפני ועמיד צמוד מכסה עם לסגור ניתן-

 עמיד. השימוש במהלך ויציב זקוף
.דליפות בפני
.המיכל בתוך מסוכנת פסולת מפני להזהיר כדי נכונה תווית

-
-
-

 שלך המקומיות ההנחיות לפי לפעול תצטרך, מלא כמעט שלך החדים סילוק מיכל כאשר●
.שלך החדים סילוק מיכל את להשליך הנכונה לדרך

 המקומיות ההנחיות אם אלא שלך הביתית בפסולת חדים חפצים לסילוק מיכל כל תזרוק אל●
.שלך המשומשים החדים סילוק מיכל את למחזר אין. זאת מתירות
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הכנה1.

העליון החלק את ונקה הבקבוקון מכסה את הסר1.  שלב

.ים/מהבקבוקון המכסה את הסר●

החדים הסילוק מיכל לתוך הבקבוקון מכסה את לזרוק●

.

 מגבון עם ים/הבקבוקון פקק של העליון החלק את נקה●
.אלכוהול
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 מסנן עם ההעברה מחט את חבר2.  שלב
למזרק

 המסנן עם ההעברה מחט את וסובב דחוף●
 מחובר שהוא עד המזרק עלהשעון בכיוון
.במלואו

 אוויר ומשוך הבוכנה את לאחור לאט משוך●
.לך שנקבע למינון זהה בכמות המזרק לתוך

ההעברה מחט מכסה את שחרר3.  שלב

 מופנית ההעברה כשמחט בקנה המזרק את החזק●
.מעלה כלפי

 והרחק ישר ההעברה מחט מכסה את בזהירות משוך●
 מחט מכסה את הנח. הכובע את תזרוק אל.מגופך

 עליך יהיה.ונקי ישר משטח על מטה כלפי ההעברה
.התרופה העברת לאחר ההעברה מחט מכסה את לסגור

 משטח על אותו הנח או המחט קצה אתלגעת אין●
.המחט מכסה הסרת לאחר
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הבקבוקון לתוך אוויר הזרקו4.  שלב

 את והכנס השטוח העבודה משטח על הבקבוקון את שמור●
.הבקבוקון פקק למרכז מטה היישר והמזרק ההעברה מחט

הפוך הבקבוקון את והפוך בבקבוקון המחט את שמור●
.

 להזריק כדי הבוכנה על לחץ, מעלה כלפי פונה כשהמחט●
.התרופה מעלמהמזרק האוויר את

.המזרק בוכנת על מטה כלפי לחוץ האצבע את השאר●

 ליצור עלול שהדבר מכיוון לתרופה אוויר הזרקתאל●
.בתרופה קצף או אוויר בועות
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למזרק התרופה את העבירו5.  שלב

 שיהיה כך מטה כלפי המחט קצה את החלק●
.התרופה בתוך

 בועות למנוע כדי הבוכנה את לאחור משוךלאט●
.קצף/אוויר
 הדרושה התרופה מכמות ביותר המזרק את מלא

.לך שנקבע למינון

.מהמזרק הבוכנה את למשוך לא היזהר●

 התרופה מכמות יותר הוא לך שנקבע המינון אם:חׁשָּוב
 שילוב" אל ולךהתרופה כל את למשוך,בבקבוקון

סעיף" בקבוקונים

.עכַׁשיָו

אוויר בועות הסר6.  שלב
 אוויר בועות יש אם ובדוק בבקבוקון המחט את שמור●

 להפחית יכולה גדולה אוויר בועת. במזרק יותר גדולות
.מקבל שאתה המינון את

 ידי עליותר הגדולות האוויר בועות את הסר●
 עד האצבעות עם המזרק קנה אתהקַׁשָהָ בעדינות
 קצה את הזיזו. המזרק לראש עולות האוויר שבועות
 הבוכנה את באיטיות ודחוף התרופה מעלהמחט
 החוצה האוויר בועות את לדחוף כדי מעלה כלפי

.מהמזרק

 במינון כעת נמצאת במזרק התרופה כמות אם●
 בתוך-ל המחט קצה את הזיזו, מתחתיו או שנקבע

 עד הבוכנה את החזרמׁשְֹוך לאט ולאטהתרופה
 עבורך הדרושה התרופה כמות מאשריותרלך שיש
.שנקבע מינון

.מהמזרק הבוכנה את למשוך לא היזהר●

 בועות את שתסיר עד לעיל השלבים על חזור●
.יותר הגדולות האוויר

 את להשלים כדי במזרק תרופה מספיק לך שיש ודא:הערה
 להסיר יכול אינך אם. הבא לשלב שתעבור לפני שלך המנה
זקוף הבקבוקון את סובב, התרופה כל את

הנותר לסכום להגיע כדי

.ולדימום לכאב לגרום עלול שהדבר מכיוון תרופה להזריק כדי ההעברה במחט השתמשאל
16
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הזרקה2

מחודשת העברה מחט7.  שלב

 המחט את והעביר המזרק את הסר●
.מהבקבוקון

 מחט אתשקופית,אחת יד באמצעות●
 כדי מעלה כלפי לגרוףו הפקק לתוך ההעברה
.המחט את לכסות

 מכסה את דחוף, מכוסה שהמחט לאחר●
 לחבר כדי המזרק לכיוון ההעברה מחט
 פציעה למנוע כדיאחת ידבמלואו אותו

.המחט עם בטעות

ההזרקה אתר את נקה8.  שלב

 מגבון עם שלך ההזרקה אתרלנְקַֹותו בחר●
.אלכוהול

ההעברה מחט את הסר9.  שלב

 ידי על מהמזרק ההעברה מחט את הסר●
.בעדינות ומשיכה השעון כיוון נגד סיבוב

 המשומשת ההעברה מחט את זרוק●
.חדים חפצים לסילוק מיכל לתוך
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למזרק ההזרקה מחט את חבר10.  שלב

 ההזרקה מחט את וסובב דחוף●
 שהיא עד המזרק על השעון בכיוון

.במלואה מחוברת

הבטיחות מגן את הזז11.  שלב

 הבטיחות מגן את הרחק●
המזרק חבית לקִרַאתו מהמחט

.

ההזרקה מחט מכסה את פתח12.  שלב

 מחט מכסה את משוךבקפידה●
.מהמזרק מיד ההזרקה

 לתוך המכסה את לזרוק●
.חדים חפצים סילוק מיכל

 או המחט קצה אתלגעת אין●
.משטח בכל לגעת לו אפשר

ההזרקה מחט מכסה הסרת לאחר●
 במזרק התרופה את להזריק יש,

.דקות5  תוך
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שנקבע למינון הבוכנה את התאם13.  שלב

 מופנית כשהמחט המזרק את החזק ●
 את בעדינות דחףs- ו מעלה כלפי

.לך שנקבע למינון הבוכנה

את להבטיח, שלך המינון את בדוק●
 לסימון תואמת הבוכנה שפתעליון חלק
.שנקבע המינון עבור המזרק על

).לעור מתחת( עורית תת הזרקה14.  שלב

 המחט את והכנס שנבחר ההזרקה מקום את צבט●
 מהירה פעולה עם90° עד45°  של זווית-aב במלואה
 בזמן הבוכנה על לדחוף או להחזיקאל.ותקיפה
.המחט הכנסת

 מקום את ושחרר המזרק של המיקום את החזק●
.הצבוט ההזרקה

.

התרופה את הזרקו15.  שלב

 בעדינות דחיפה ידי על התרופה כל את לאט הזרקו●
.הסוף עד הבוכנה של

 באותה ההזרקה ממקום והמזרק המחט את הסר●
.שהוכנסה כמו זווית
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סילוק3.

בטיחות במגן המחט את מכסים16.  שלב

ב קדימה הבטיחות מגן את הזז●
מהמזרק הרחק-90°,
.חבִָית

 לחץ, אחת ביד המזרק את החזק●
 עלמטה כלפי הבטיחות מגן את

 חזקה בתנועה שטוח משטח
".קליק" שתשמע עד ומהירה

 בדוק, נקישה שומע אינך אם●
 ידי על במלואה מכוסה שהמחט

.הבטיחות מגן

 מגן מאחורי האצבעות את שמור●
 בכל מהמחט והרחק הבטיחות

.עת

הזרקה מחט לנתקאל●

.והמחט המזרק את זרוק17.  שלב

 לסילוק במיכל משומשים ומזרקים מחטיםׁשלֶךְָלׂשִָים●
 עיין נוסף למידע. השימוש לאחר מיד חדים חפצים
".והחומרים התרופה סילוק" בסעיף

 מהמזרק המשומשת ההזרקה מחט את להסיר נסהאל●
.המשומש

.הפקק עם ההזרקה מחט אתתסכם אל●

 החדים השלכת מיכל את תמיד הרחק:חׁשָּוב●
.ילדים של ידם מהישג הרחק

 מחטים, בקבוקונים, משומשים מכסים כל לזרוק●
.ניקוב חסין או חד במיכל ומזרקים
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בקבוקונים שילוב

 את שהוצאת לאחר הבאים השלבים את בצע, לך שנקבע למינון להגיע כדי1  מבקבוקון ביותר להשתמש צריך אתה אם
:הראשון מהבקבוקון התרופה

מחודשת מכסה העברת מחט. א שלב

 מהבקבוקון המחט את והעביר המזרק את הסר●
.הראשון

 לתוך ההעברה מחט את החלק, אחת יד באמצעות●
.המחט את לכסות כדימעלה כלפי לגרוףו המכסה

 מחט מכסה את דחוף, מכוסה שהמחט לאחר●
 ידבמלואו אותו לחבר כדי המזרק לכיוון ההעברה

.המחט עם בטעות פציעה למנוע כדיאחת

ההעברה מחט את הסר' ב שלב

 נגד סיבוב ידי על מהמזרק ההעברה מחט את הסר●
.בעדינות ומשיכה השעון כיוון

 לתוך המשומשת ההעברה מחט את זרוק●
.חדים חפצים לסילוק מיכל

 מסנן עם חדשה העברה מחט חבר. ג שלב
למזרק

 בכל מסנן עם חדשה העברה במחט להשתמש עליך: הערה
.חדש מבקבוקון תרופה מושך שאתה פעם

 השעון כיוון עם המחט את העברחדָׁשָא וסובב דחף●
.במלואה מחוברת שהיא עד המזרק על

 אוויר מעט ומשוך הבוכנה את לאחור לאט משוך●
.המזרק לתוך
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ההעברה מחט את פתח. ד שלב

 ההעברה מחט מכסה כאשר בקנה המזרק את החזק●
.מעלה כלפי מופנה

 והרחק ישר ההעברה מחט מכסה את בזהירות משוך●
 עליך יהיה. רחָֹוק הכובע את תזרוק אל.מגופך
 הוצאת לאחר ההעברה מחט מכסה את לסגור

.התרופה

.המחט קצה אתלגעת אין●

לבקבוקון אוויר הזרקת. ה שלב

, השטוח העבודה משטח על החדש כשהבקבוקון●
 ישר, החדשים והמזרק ההעברה מחט את הכנס
.הבקבוקון פקק שלמרֶּכְזָלתוך למטה

 את והפוך בבקבוקון ההעברה מחט את שמור●
.הפוך הבקבוקון

 האוויר את הזרקו, מעלה כלפי פונה כשהמחט●
.התרופה מעלמהמזרק

 בוכנת על מטה כלפי לחוץ האצבע את השאר●
.המזרק

 עלול שהדבר מכיוון לתרופה אוויר הזרקתאל●
.בתרופה קצף או אוויר בועות ליצור
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למזרק תרופה העברת' ו שלב

 בתוךשיהיה כך מטה כלפי המחט קצה את החלק●
.התרופה

 בועות למנוע כדי הבוכנה את לאחור משוךלאט●
.קצף/אוויר
 התרופה מכמות יותר המזרק חבית את מלא

.לך שנקבע למינון הדרושה

.מהמזרק הבוכנה את למשוך לא היזהר ●

 את להשלים כדי במזרק תרופה מספיק לך שיש ודא:הערה
 להסיר יכול אינך אם. הבאים לשלבים שתמשיך לפני שלך המנה
ל להגיע כדי זקוף הבקבוקון את סובב, התרופה כל את

הנותר הסכום

 כאב כגון לנזק לגרום עלול שהדבר מכיוון תרופה להזריק כדי ההעברה במחט השתמשאל
.ודימום

מ יותר לך שיש עד נוסף בקבוקון כל עםF  עדA  שלבים על חזור
 מוכנסת ההעברה מחט את שמור, השלמתו לאחר. לך שנקבע המינון
הנותרים עם המשך6.  לשלב וחזור לבקבוקון

.צעדים
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