
Hemlibra 150 mg/mL solução para injeção
eção emicizumabe

Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isso permitirá a identificação rápida de novas informações de 

segurança. Você pode ajudar relatando quaisquer efeitos colaterais que possa ter. Consulte o final da seção 4 para saber como relatar 

os efeitos colaterais.

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém 
informação importante para si.

● Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
● Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
● Este medicamento foi prescrito apenas para você. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que seus 

sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
● Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 

colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

O que tem neste folheto

1. O que é Hemlibra e para que é utilizado
2. O que você precisa saber antes de usar Hemlibra
3. Como usar Hemlibra
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar Hemlibra
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
7. Instruções de uso

1. O que é Hemlibra e para que é utilizado

O que é Hemlibra

Hemlibra contém a substância ativa “emicizumab”. Este pertence a um grupo de medicamentos denominado 
“anticorpos monoclonais”. Os anticorpos monoclonais são um tipo de proteína que reconhece e se liga a um 
alvo no corpo.

Para que é utilizado Hemlibra

Hemlibra é um medicamento utilizado no tratamento de pacientes de todas as idades com

● ou hemofilia A que desenvolveram inibidores do fator VIII
● ou com hemofilia A grave que não desenvolveu inibidores do fator VIII (o nível sanguíneo de 

FVIII é inferior a 1%).

A hemofilia A é uma condição hereditária causada pela falta de fator VIII, uma substância essencial necessária para 
que o sangue coagule e pare qualquer sangramento.

O medicamento previne o sangramento ou reduz os episódios de sangramento em pessoas com essa condição.

Alguns doentes com hemofilia A podem desenvolver inibidores do fator VIII (anticorpos contra o fator VIII) que 
impedem o funcionamento do fator VIII de substituição.

TITLE - EMICIZUMAB / HEMLIBRA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-emicizumab-hemlibra-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.9043.pdf


Como funciona o Hemlibra

Hemlibra restaura a função do fator VIII ativado ausente que é necessário para uma coagulação sanguínea 
eficaz. Sua estrutura é diferente do fator VIII, portanto, Hemlibra não é afetado pelos inibidores do fator VIII.

2. O que você precisa saber antes de usar Hemlibra

Não use Hemlibra:

● se tem alergia ao emicizumab ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6). Se 
tiver dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de utilizar Hemlibra.

Avisos e Precauções

Antes de começar a usar Hemlibra, é muito importante conversar com seu médico sobre o uso de “agentes de 
desvio”(medicamentos que ajudam a coagular o sangue, mas que funcionam de forma diferente do fator VIII). Isso 
ocorre porque o tratamento com agentes de bypass pode precisar ser alterado durante o tratamento com 
Hemlibra. Exemplos de agentes de desvio incluem concentrado de complexo de protrombina ativado (aPCC) e FVIIa 
recombinante (rFVIIa). Efeitos colaterais graves e potencialmente fatais podem ocorrer quando o aPCC é usado em 
pacientes que também estão recebendo Hemlibra:

Efeitos colaterais potencialmente graves do uso de aPCC durante o tratamento com Hemlibra

● Destruição de glóbulos vermelhos (microangiopatia trombótica)
- Esta é uma condição séria e potencialmente fatal.
- Quando as pessoas têm esta condição, o revestimento dos vasos sanguíneos pode ser danificado e coágulos 

sanguíneos podem se desenvolver em pequenos vasos sanguíneos. Em alguns casos, isso pode causar danos 
aos rins e outros órgãos.
Seja cauteloso se você estiver em alto risco para esta condição (teve esta condição no passado, ou 
um membro de sua família sofreu com isso), ou se você estiver tomando medicamentos que 
podem aumentar o risco de desenvolver esta condição, como ciclosporina, quinina ou tacrolimus. É 
importante conhecer os sintomas da microangiopatia trombótica, caso desenvolva a doença (ver 
secção 4, “Efeitos secundários possíveis” para uma lista de sintomas).

-

-

Pare de usar Hemlibra e aPCC e fale com um médico imediatamentese você ou seu cuidador notar 
quaisquer sintomas de microangiopatia trombótica.

● Coágulos sanguíneos (tromboembolismo)
- Em casos raros, um coágulo sanguíneo pode se formar dentro dos vasos sanguíneos e bloqueá-los, o que 

pode ser fatal.
É importante conhecer os sintomas de tais coágulos sanguíneos internos, caso se desenvolvam (ver 
secção 4, “Efeitos secundários possíveis” para uma lista de sintomas).

-

Pare de usar Hemlibra e aPCC e fale com um médico imediatamentese você ou seu cuidador notar quaisquer sintomas de 
coágulos sanguíneos nos vasos sanguíneos.
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Crianças com menos de 1 ano

Em crianças com menos de um ano de idade, o sistema sanguíneo ainda está em desenvolvimento. Se seu filho tiver menos de 
um ano de idade, seu médico poderá prescrever Hemlibra somente após avaliar cuidadosamente os benefícios e riscos 
esperados do uso deste produto.

Outros medicamentos e Hemlibra

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar, tiver utilizado recentemente ou se vier a utilizar outros medicamentos.

● Usando um agente de desvio ao receber Hemlibra
- Antes de começar a usar Hemlibra, converse com seu médico e siga cuidadosamente as instruções 

sobre quando usar um agente de desvio e a dose e o horário que você deve usar.. Hemlibra aumenta 
a capacidade de coagulação do sangue. Portanto, a dose necessária do agente de bypass pode ser menor 
do que a dose que você usou antes de iniciar Hemlibra.
Use um PCCsomente senenhum outro tratamento pode ser usado. Se for necessário aPCC, fale com o seu médico caso 

ache que precisa de um total de mais de 50 unidades/kg de aPCC. Para obter mais informações sobre o uso de aPCC 

durante o tratamento com Hemlibra, consulte a seção 2: “Efeitos colaterais potencialmente graves do uso de aPCC 

durante o tratamento com Hemlibra”.

Apesar da experiência limitada com a administração concomitante de antifibrinolíticos com aPCC 
ou rFVIIa em pacientes tratados com Hemlibra, você deve saber que pode haver a possibilidade 
de eventos trombóticos usando antifibrinolíticos administrados por via intravenosa em 
combinação com aPCC ou rFVIIa.

-

-

Testes laboratoriais

Informe o seu médico se estiver a utilizar Hemlibra antes de fazer análises laboratoriais para medir a forma como o seu sangue 
está a coagular. Isso ocorre porque Hemlibra no sangue pode interferir em alguns exames laboratoriais, levando a resultados 
imprecisos.

Gravidez e amamentação

● Você deve usar um método contraceptivo eficaz (contracepção) durante o tratamento com 
Hemlibra e por 6 meses após sua última injeção de Hemlibra.

● Se estiver grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu 
médico ou farmacêutico antes de utilizar este medicamento. O seu médico irá considerar o 
benefício de tomar Hemlibra contra o risco para o seu bebé.

Condução e utilização de máquinas

Não é provável que este medicamento afete a sua capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.

3. Como usar Hemlibra

Hemlibra é fornecido em frascos de uso único como solução pronta para uso que não precisa ser diluída. Um 
médico qualificado para cuidar de pacientes com hemofilia iniciará o tratamento com Hemlibra. Sempre use 
este medicamento exatamente como seu médico lhe disse. Verifique com seu médico se você não tiver certeza.

Mantendo um registro

Cada vez que você usar Hemlibra, registre o nome e o número do lote do medicamento.
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Quanto Hemlibra usar

A dose de Hemlibra depende do seu peso e o seu médico calculará a quantidade (em mg) e a quantidade 
correspondente de solução de Hemlibra (em mL) a ser injetada:

● Regime de dose de carga: Semanas 1 a 4: A dose é de 3 miligramas para cada 1 quilograma de peso, injetada 
uma vez por semana.

● Regime de dose de manutenção: Semana 5 em diante: A dose é de 1,5 miligramas para cada 1 quilograma que você 
pesa, injetado uma vez por semana, 3 miligramas para cada 1 quilograma que você pesa, injetado a cada 2 
semanas, ou 6 miligramas para cada 1 quilograma que você pesa. pesar, injetado a cada 4 semanas.

A decisão de usar a dose de manutenção de 1,5 mg/kg uma vez por semana, 3 mg/kg a cada duas semanas ou 6 
mg/kg a cada quatro semanas deve ser tomada em consulta com seu médico e, quando aplicável, com seu 
cuidador.

Diferentes concentrações de Hemlibra (30 mg/mL e 150 mg/mL)não deveriaser combinados em uma única 
injeção para completar o volume total a ser injetado.

A quantidade de solução de Hemlibra administrada em cada injeção não deve ser superior a 2 mL.

Como Hemlibra é administrado

Se você mesmo injetar Hemlibra ou se seu cuidador o injetar, você ou seu cuidador devem 
ler atentamente e seguir as instruções na seção 7, “Instruções de uso”.

● Hemlibra é administrado por injeção sob a pele (por via subcutânea).
● O seu médico ou enfermeiro irá mostrar-lhe como injetar Hemlibra.
● Depois de receber formação, deverá ser capaz de injetar este medicamento em casa, sozinho ou com a 

ajuda de um cuidador.
● Para inserir corretamente a agulha sob a pele, aperte uma dobra de pele solta no local de injeção limpo com a 

mão livre. Beliscar a pele é importante para garantir que você injete sob a pele (no tecido adiposo), mas 
não mais profundo (no músculo). Injetar em um músculo pode causar desconforto.

● Prepare e aplique a injeção em condições limpas e livres de germes usando técnica asséptica. O seu médico ou 
enfermeiro dar-lhe-ão mais informações sobre este assunto.

Onde injetar Hemlibra

● Seu médico mostrará quais áreas do corpo são adequadas para injetar Hemlibra.
● Os locais recomendados para aplicar uma injeção são: a frente da cintura (baixo ventre), a parte superior 

externa dos braços ou a frente das coxas. Use apenas locais recomendados para injeção.
● Para cada injeção, use uma área do corpo diferente daquela que você usou da última vez.
● Não administre injeções onde a pele estiver vermelha, machucada, sensível, dura ou em áreas onde existam verrugas 

ou cicatrizes.
● Ao usar Hemlibra, qualquer outro medicamento injetado sob a pele deve ser administrado em uma área diferente.

Usando seringas e agulhas

● Uma seringa, uma agulha de transferência com filtro de 5 micrômetros e uma agulha de injeção são usadas 
para retirar a solução de Hemlibra do frasco para a seringa e injetá-la sob a pele.

● Seringas, agulhas de transferência com filtro e agulhas de injeção não são fornecidas nesta embalagem. Para obter mais 
informações, consulte a seção 6 “O que é necessário para a administração de Hemlibra e não está contido nesta 
embalagem”.

● Certifique-se de usar uma nova agulha de injeção para cada injeção e descarte-a após um único uso.
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● Uma seringa de 1 mL deve ser usada para uma injeção de até 1 mL de solução de Hemlibra.
● Uma seringa de 2 a 3 mL deve ser usada para uma injeção de mais de 1 mL e até 2 mL de 

solução de Hemlibra.

Uso em crianças e adolescentes

Hemlibra pode ser usado em adolescentes e crianças de todas as idades.
● Uma criança pode autoinjetar o medicamento desde que o profissional de saúde da criança e os pais ou cuidador 

concordem. A autoinjeção para crianças com idade inferior a 7 anos não é recomendada.

Se utilizar mais Hemlibra do que deveria

Se utilizar mais Hemlibra do que deveria, informe o seu médico imediatamente. Isso ocorre porque você pode estar em 
risco de desenvolver efeitos colaterais, como coágulos sanguíneos. Utilize sempre Hemlibra exatamente como o seu 
médico lhe indicou e consulte o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro se tiver dúvidas.

Caso se tenha esquecido de utilizar Hemlibra

● Se você esquecer a injeção programada, injete a dose esquecida o mais rápido possível antes do dia da próxima 
dose programada. Em seguida, continue a injetar o medicamento conforme programado. Não injete duas 
doses no mesmo dia para compensar uma dose esquecida.

● Se não tiver certeza do que fazer, pergunte ao seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

Se você parar de usar Hemlibra

Não pare de usar Hemlibra sem falar com seu médico. Se você parar de usar Hemlibra, você pode não estar 
mais protegido contra sangramento.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Efeitos colaterais graves do uso de aPCC durante o tratamento com Hemlibra

Pare de usar Hemlibra e aPCC e fale com um médico imediatamentese você ou seu cuidador notar algum 
dos seguintes efeitos colaterais:
● Destruição de glóbulos vermelhos (microangiopatia trombótica):

- confusão, fraqueza, inchaço dos braços e pernas, amarelecimento da pele e dos olhos, dor abdominal 
ou nas costas vaga, sensação de enjoo (náuseas), estar doente (vómitos) ou urinar menos – estes 
sintomas podem ser sinais de microangiopatia trombótica.

● Coágulos sanguíneos (tromboembolismo):
- inchaço, calor, dor ou vermelhidão – estes sintomas podem ser sinais de um coágulo sanguíneo numa veia 

perto da superfície da pele.
dor de cabeça, dormência no rosto, dor ou inchaço nos olhos ou problemas de visão – esses 
sintomas podem ser sinais de um coágulo de sangue em uma veia atrás do olho.
escurecimento da pele – este sintoma pode ser um sinal de dano grave ao tecido da pele.

-

-

Outros efeitos colaterais ao usar Hemlibra

Muito comum:pode afetar mais de 1 em cada 10 pessoas
● uma reação na área onde a injeção é administrada (vermelhidão, coceira, dor)
● dor de cabeça
● dor nas articulações
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Comum:pode afetar até 1 em cada 10 pessoas
● febre
● dores musculares
● diarreia

Incomum: pode afetar até 1 em 100 pessoas
● destruição de glóbulos vermelhos (microangiopatia trombótica)
● coágulo de sangue em uma veia atrás do olho (trombose do seio cavernoso)
● danos graves do tecido da pele (necrose da pele)
● coágulo de sangue em uma veia perto da superfície da pele (tromboflebite superficial)

Relato de efeitos colaterais

Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 

colaterais não listados neste folheto. Você também pode relatar os efeitos colaterais diretamente (veja os detalhes abaixo). Ao 

relatar efeitos colaterais, você pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Reino Unido
Esquema de Cartão Amarelo

Local na rede Internet:www.mhra.gov.uk/yellowcard ou procure MHRA Yellow Card no Google Play ou 
Apple App Store

5. Como conservar Hemlibra

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no rótulo do frasco para 
injetáveis   após “EXP”. A data de validade refere-se ao último dia desse mês.

Conservar no frigorífico (2°C a 8°C). Não congele.

Conservar na embalagem original para proteger da luz.

Uma vez retirados do frigorífico, os frascos fechados podem ser mantidos à temperatura ambiente (abaixo de 30°C) por até 7 
dias. Após armazenamento à temperatura ambiente, os frascos não abertos podem ser devolvidos ao frigorífico. O tempo total 
de armazenamento do medicamento à temperatura ambiente não deve ser superior a 7 dias.

Descarte os frascos que foram mantidos à temperatura ambiente por mais de 7 dias ou expostos a temperaturas acima 
de 30°C.

Uma vez transferido do frasco para injetáveis   para a seringa, utilize Hemlibra imediatamente. Não refrigerar a 
solução na seringa.

Antes de usar o medicamento, verifique a solução quanto a partículas ou descoloração. A solução deve ser 
incolor a ligeiramente amarela. Não use este medicamento se estiver turvo, descolorido ou contiver partículas 
visíveis.

Jogue fora qualquer solução não utilizada adequadamente. Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo 
doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Essas medidas ajudarão a 
proteger o meio ambiente.
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6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que contém Hemlibra

● A substância ativa é o emicizumab. Cada frasco de Hemlibra contém 60 mg (0,4 mL a uma 
concentração de 150 mg/mL), 105 mg (0,7 mL a uma concentração de 150 mg/mL) ou 150 mg (1 
mL a uma concentração de 150 mg/mL) de emicizumabe.

● Os outros componentes são L-arginina, L-histidina, ácido L-aspártico, poloxâmero 188 e água para 
injectáveis.

Qual o aspecto de Hemlibra e conteúdo da embalagem

Hemlibra é uma solução injetável. É um líquido incolor a ligeiramente amarelo.

Cada embalagem de Hemlibra contém 1 frasco de vidro.

O que é necessário para a administração de Hemlibra e não está contido nesta embalagem
São necessárias uma seringa, uma agulha de transferência e uma agulha de injeção para retirar a solução de Hemlibra do 
frasco para injectáveis   para uma seringa e injetá-la sob a pele (ver secção 7, “Instruções de utilização”).

Seringas

● seringa de 1 ml:Seringa transparente de polipropileno ou policarbonato com ponta Luer-lock, 
graduação 0,01 mLou

● Seringa de 2 a 3 mL:Seringa transparente de polipropileno ou policarbonato com ponta Luer-lock, 
graduação 0,1 mL.

Agulhas

● Agulha de transferência com filtro:Aço inoxidável com conexão Luer-lock, bitola 18 G, comprimento 35 
mm (1½″), contendo filtro de 5 micrômetros e preferencialmente com ponta semi-embaçada,e

● Agulha de injeção:Aço inoxidável com conexão Luer-lock, bitola 26 G (faixa aceitável: bitola 25-27), 
comprimento preferencialmente 9 mm (3/8″) ou máximo 13 mm (½″), preferencialmente incluindo recurso de 
segurança da agulha.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Roche Produtos Ltda
6 Falcon Way, Shire Park 
Welwyn Garden City
AL7 1TW
Reino Unido

Para qualquer informação sobre este medicamento, contacte o representante local do Titular da Autorização de 
Introdução no Mercado:

Reino Unido
Roche Produtos Ltda.
Telefone: +44 (0) 1707 366000

Este folheto foi revisto pela última vez em janeiro de 2022

7
gb-pl-hemlibra-clean-220103-150mg-inf



7. Instruções de uso

Agulha de transferência com filtro
(Para transferência de HEMLIBRA do frasco para a seringa)

Instruções de uso
Hemlibra
Injeção

Frasco(s) de Dose Única

Você deve ler, entender e seguir as Instruções de Uso antes de injetar Hemlibra. Seu 
médico deve mostrar como preparar, medir e injetar Hemlibra corretamente antes de 
usá-lo pela primeira vez. Pergunte ao seu médico se tiver alguma dúvida.

Informação importante:

● Não façainjetar em si mesmo ou em outra pessoa, a menos que tenha sido mostrado pelo seu 
médico.

● Certifique-se de que o nome Hemlibra esteja na caixa e no rótulo do frasco.

● Antes de abrir o frasco, leia o rótulo do frasco para certificar-se de que possui a(s) dosagem(ões) correta(s) do 
medicamento para administrar a dose prescrita para você. Você pode precisar usar mais de 1 frasco para 
administrar a dose correta.

● Verifique a data de validade na caixa e no rótulo do frasco.Não façause se a data de validade tiver expirado.

● Use o frasco apenas uma vez.Depois de injetar a sua dose, deite fora qualquer Hemlibra não utilizado que tenha ficado no 

frasco. Não guarde o medicamento não utilizado no frasco para uso posterior.

● Use apenas as seringas, agulhas de transferência e agulhas de injeção que seu 
médico prescrever.

● Use as seringas, agulhas de transferência e agulhas de injeção apenas uma vez. Jogue fora as seringas e 
agulhas usadas.

● Se a dose prescrita for superior a 2 mL, você precisará receber mais de uma injeção subcutânea de Hemlibra; 
contacte o seu prestador de cuidados de saúde para obter as instruções de injecção.

●

Armazenamento de frascos, agulhas e seringas de Hemlibra:

● Mantenha o frasco na caixa original para proteger o medicamento da luz.

Você deve injetar Hemlibra apenas sob a pele.

● Mantenha os frascos, agulhas e seringas fora da vista e do alcance das crianças. Guarde o frasco na 
geladeira.
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● Não façacongelar.

● Não façaagite o frasco.

● Retire o frasco do frigorífico 15 minutos antes da utilização e deixe-o atingir a temperatura 
ambiente (abaixo de 30°C) antes de preparar uma injeção.

● Uma vez retirado da geladeira, o frasco fechado pode ser mantido em temperatura ambiente por até 7 
dias. Após armazenamento à temperatura ambiente, os frascos não abertos podem ser devolvidos ao 
frigorífico. A quantidade total de tempo fora do armazenamento a frio e à temperatura ambiente não deve 
exceder 7 dias.

● Descarte os frascos que foram mantidos à temperatura ambiente por mais de 7 dias ou que estiveram em 

temperaturas acima de 30°C.

● Mantenha a agulha de transferência, a agulha de injeção e a seringa secas.

Inspecionando o medicamento e seus suprimentos:

● Recolha todos os suprimentos listados abaixo para preparar e dar sua injeção.

● Verificara data de validade na caixa, no rótulo do frasco e nos suprimentos listados abaixo.Não usese o 
prazo de validade já passou.

● Não useo frasco se:
- o medicamento estiver turvo, turvo ou colorido.
- o medicamento contém partículas.
- a tampa que cobre a rolha está faltando.

● Inspecione os suprimentos quanto a danos.Não usese parecerem danificados ou se tiverem 
caído.

● Coloque os suprimentos em uma superfície de trabalho plana limpa e bem iluminada.

INCLUSO NA CAIXA:
● Frasco contendo o medicamento

● HEMLIBRAInstruçõespara uso
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NÃO INCLUSO NA CAIXA:

● Toalhetes com álcool

Observação:Se você precisar usar mais de 1 frasco 

para injetar a dose prescrita, você deve usar um novo 

lenço com álcool para cada frasco.

● Gaze
● Bola de algodão

● Seringa
Observação:Para quantidade de injeção de até 1 mL, use 

um seringa de 1ml.

Para quantidade de injeção entre 1 mL 
e 2 mL, use umseringa de 2 mL ou 3 
mL.

● Agulha de transferência 18G com 

filtro de 5 micrômetros

Observação:Se você precisar usar mais de 1 frasco para 

injetar a dose prescrita, você deve usar uma nova 

agulha de transferência para cada frasco.

Não façause a agulha de transferência para injetar o 

medicamento.

● Agulha de injeção 26G com escudo de 

segurança

Não façause a agulha de injeção para retirar o 
medicamento do frasco.

● Recipiente para descarte de objetos cortantes
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Prepare-se:

● Antes de usar, deixe o(s) frasco(s) atingirem a temperatura ambiente por cerca de 15 
minutos em uma superfície plana e limpa, longe da luz solar direta.

● Não tente aquecer o frasco de outra forma.

● Lave suas mãosbem com água e sabão.

FiguraUMA

Selecionando e preparando um local de injeção:

● Limpe a área do local de injeção escolhido usando um lenço com álcool.

● Deixe a pele secar por cerca de 10 segundos. Não toque, 
ventile ou sopre na área limpa antes da injeção.

Para injeção,você pode usar o seu:

● Coxa (frente e meio). Figura B
● Área do estômago (abdômen), exceto 5 cm ao redor do 

umbigo (umbigo).

● Área externa da parte superior do braço (somente se um cuidador estiver 

administrando a injeção).

● Deve utilizar um local de injeção diferente para cada injeção, a 
pelo menos 2,5 cm de distância da área que utilizou para a 
injeção anterior.

● Não injete em áreas que possam ser irritadas por um cinto 
ou cós. Não injete em verrugas, cicatrizes, contusões ou 
áreas onde a pele esteja sensível, vermelha, dura ou 
rachada.

Preparação da seringa para injeção:

● Não toque nas agulhas expostas nem as coloque em uma superfície depois que a tampa for removida.

● Assim que a seringa estiver cheia com o medicamento, a injeção deve ser administrada imediatamente.

● Assim que a tampa da agulha de injeção for removida, o medicamento na seringa deve ser injetado sob 
a pele dentro de 5 minutos. Não use a seringa se a agulha tocar em qualquer superfície.

● Deite fora quaisquer frascos usados, agulhas, tampas de frascos ou agulhas de injeção e seringas usadas 
num recipiente cortante ou à prova de furos.
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Informações importantes após a injeção:

● Não esfregue o local da injeção após a injeção.

● Se vir gotas de sangue no local da injeção, você pode pressionar uma bola de algodão estéril ou gaze sobre o 
local da injeção por pelo menos 10 segundos, até que o sangramento pare.

● Se você tiver hematomas (pequena área de sangramento sob a pele), uma bolsa de gelo também pode ser 
pressionada suavemente no local. Se o sangramento não parar, entre em contato com seu médico.

Descarte do medicamento e suprimentos:

Importante: Mantenha sempre o recipiente para descarte de objetos cortantes fora do alcance das crianças.

● Coloque as agulhas e seringas usadas em um recipiente para descarte de objetos cortantes imediatamente após o uso. 
Não deite fora quaisquer agulhas e seringas soltas no lixo doméstico.

● Se você não tiver um recipiente para descarte de objetos cortantes, poderá usar um recipiente doméstico que seja:

- feito de plástico resistente.
- pode ser fechado com uma tampa hermética e resistente a perfurações, sem que os objetos cortantes 

possam sair.
vertical e estável durante o uso. 

resistente a vazamentos.

devidamente rotulados para alertar sobre resíduos perigosos dentro do recipiente.

-
-
-

● Quando o recipiente para descarte de objetos perfurocortantes estiver quase cheio, você precisará seguir as diretrizes 

locais sobre a maneira correta de descartar o recipiente para descarte de objetos cortantes.

● Não jogue fora nenhum recipiente de descarte de objetos cortantes usado no lixo doméstico, a menos que as 
diretrizes locais permitam isso. Não recicle seu recipiente de descarte de objetos cortantes usado.

12
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1. PREPARAÇÃO
Etapa 1. Remova a tampa do frasco e limpe a parte superior

● Retire a tampa do(s) frasco(s).

● Jogue fora a(s) tampa(s) do frasco no recipiente de descarte de objetos 

cortantes.

● Limpe a parte superior do(s) frasco(s) com um pano com 

álcool.
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Etapa 2. Conecte a agulha de transferência com o 

filtro à seringa

● Empurre e gire a agulha de transferência com filtro no 

sentido horáriona seringa até que esteja totalmente 

encaixada.

● Puxe lentamente o êmbolo e puxe ar para 
a seringa com a mesma quantidade da 
dose prescrita.

Etapa 3. Desencape a agulha de transferência

● Segure a seringa pelo cilindro com a agulha de transferência 

apontando para cima.

● Puxe cuidadosamente a tampa da agulha de transferência para 
fora e para longe do seu corpo.Não jogue a tampa fora. Coloque 
a tampa da agulha de transferência em uma superfície plana e 
limpa.Você precisará reencapar a agulha de transferência após 
transferir o medicamento.

● Não toquea ponta da agulha ou coloque-a sobre uma 
superfície após a remoção da tampa da agulha.

14
gb-pl-hemlibra-clean-220103-150mg-inf



Etapa 4. Injete ar no frasco

● Mantenha o frasco na superfície plana de trabalho e insira a 
agulha de transferência e a seringa diretamente no centro da 
tampa do frasco.

● Mantenha a agulha no frasco e vire o frasco de cabeça para 
baixo.

● Com a agulha apontando para cima, empurre o êmbolo 
para injetar o ar da seringaacima do medicamento.

● Mantenha o dedo pressionado no êmbolo da seringa.

● Não façainjetar ar no medicamento, pois isso pode criar bolhas 
de ar ou espuma no medicamento.
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Etapa 5. Transfira o medicamento para a seringa

● Deslize a ponta da agulha para baixo para que fique 

dentro do medicamento.

● Devagarpuxe o êmbolo para evitar bolhas 
de ar/espuma.
Encha a seringa com mais do que a quantidade de 
medicamento necessária para a dose prescrita.

● Tenha cuidado para não puxar o êmbolo para fora da 

seringa.

Importante:Se a dose prescrita for superior à 
quantidade de medicamento no frasco,retirar todo o 
medicamentoe vá para "Combinando Frascos" seção

agora.

Etapa 6. Remova as bolhas de ar
● Mantenha a agulha no frasco e verifique a seringa quanto a 

bolhas de ar maiores. Grande bolha de ar pode reduzir a 

dose que você recebe.

● Remova as bolhas de ar maioresgentilmente batendoo 
cilindro da seringa com os dedos até que as bolhas de ar 
subam para o topo da seringa. Mova a ponta da agulha
acima do remédio e empurre lentamente o êmbolo para 
cima para empurrar as bolhas de ar para fora da seringa.

● Se a quantidade de medicamento na seringa estiver 
agora igual ou abaixo da dose prescrita, mova a ponta da 
agulha paradentro do medicamentoe lentamente 
puxarvolte o êmbolo até termaisdo que a quantidade de 
medicamento necessária para o seu dose prescrita.

● Tenha cuidado para não puxar o êmbolo para fora da 

seringa.

● Repita as etapas acima até remover as 
bolhas de ar maiores.

Observação:Certifique-se de ter medicamento suficiente na seringa para 

completar sua dose antes de passar para a próxima etapa. Se você não 

conseguir remover todo o medicamento, vire o frasco para cima

para atingir o valor restante

Não façause a agulha de transferência para injetar o medicamento, pois isso pode causar dor e sangramento.
16
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2 INJEÇÃO

Etapa 7. Reencapar a agulha de transferência

● Retire a seringa e transfira a agulha 
do frasco.

● Usando uma mão,deslizara agulha de 
transferência na tampa ecolher para cima 
para cobrir a agulha.

● Assim que a agulha estiver coberta, empurre a 

tampa da agulha de transferência em direção à 

seringa para prendê-la totalmente comuma mão

para evitar ferir-se acidentalmente com a agulha.

Etapa 8. Limpe o local da injeção

● Selecione elimparo local da injeção com um 
pano com álcool.

Etapa 9. Remova a agulha de transferência

● Remova a agulha de transferência da 
seringa girando no sentido anti-horário e 
puxando suavemente.

● Jogue fora a agulha de transferência usada em um 

recipiente para descarte de objetos cortantes.
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Etapa 10. Conecte a agulha de injeção à seringa

● Empurre e gire a agulha de injeção no 
sentido horário na seringa até que 
esteja totalmente encaixada.

Etapa 11. Mova o escudo de segurança

● Afaste a proteção de 
segurança da agulha eem 
direção o cano da seringa.

Etapa 12. Desencape a agulha de injeção

● Com cuidadopuxe a tampa da 
agulha de injeção imediatamente 
da seringa.

● Jogue fora a tampa em um recipiente 

para descarte de objetos cortantes.

● Não toquea ponta da agulha ou 
deixe-a tocar em qualquer superfície.

● Após a remoção da tampa da 
agulha de injeção, o medicamento 
na seringa deve ser injetado dentro 
de 5 minutos.
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Etapa 13. Ajuste o êmbolo para a dose prescrita

● Segure a seringa com a agulha apontando 
para cima eempurre lentamente o 
êmbolo para a dose prescrita.

● Verifique sua dose, Garantir atopoa 
borda do êmbolo está alinhada com a 
marca na seringa para a dose prescrita.

Etapa 14. Injeção subcutânea (sob a pele)

● Aperte o local de injeção selecionado e insira totalmente a 
agulha em umÂngulo de 45° a 90°com uma ação rápida e 
firme.Não façasegure ou empurre o êmbolo enquanto 
insere a agulha.

● Segure a posição da seringa e solte o local de 
injeção comprimido.

.

Passo 15. Injete o medicamento

● Injete lentamente todo o medicamento empurrando 
suavemente o êmbolo até o fim.

● Remova a agulha e a seringa do local da injeção no 
mesmo ângulo em que foram inseridas.
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3. ELIMINAÇÃO

Etapa 16. Cubra a agulha com proteção de segurança

● Mova a proteção de segurança para 
frente 90°, afastando-a da seringa
barril.

● Segurando a seringa com uma mão, 

pressione a proteção de segurança para 

baixocontra uma superfície plana com um 

movimento firme e rápido até ouvir um 

“clique”.

● Se você não ouvir um clique, verifique 
se a agulha está totalmente coberta 
pela proteção de segurança.

● Mantenha os dedos atrás da 
proteção de segurança e longe da 
agulha o tempo todo.

● Não façaretirar agulha de injeção

Passo 17. Jogue fora a seringa e a agulha.

● Colocarsuaagulhas e seringas usadas em um recipiente para 
descarte de objetos cortantes imediatamente após o uso. Para 
mais informações, consulte a seção “Eliminação do 
medicamento e suprimentos”.

● Não façatente remover a agulha de injeção usada da 
seringa usada.

● Não recapitulea agulha de injeção com a tampa.

● Importante:Sempre mantenha o recipiente para descarte de 

objetos cortantes fora do alcance das crianças.

● Deite fora quaisquer tampas, frascos, agulhas e seringas usadas 

num recipiente para perfurocortantes ou à prova de furos.
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Combinando Frascos

Se você precisar usar mais de 1 frasco para obter a dose prescrita, siga estas etapas após retirar o medicamento 
do primeiro frasco:

Etapa A. Reencapar a agulha de transferência

● Retire a seringa e transfira a agulha do primeiro 
frasco.

● Usando uma mão, deslize a agulha de transferência na 
tampa ecolher para cimapara cobrir a agulha.

● Assim que a agulha estiver coberta, empurre a tampa da 
agulha de transferência em direção à seringa para prendê-
la totalmente comuma mãopara evitar ferir-se 
acidentalmente com a agulha.

Etapa B. Remova a agulha de transferência

● Remova a agulha de transferência da seringa girando 
no sentido anti-horário e puxando suavemente.

● Jogue fora a agulha de transferência usada em um recipiente 

para descarte de objetos cortantes.

Etapa C. Conecte uma nova agulha de transferência com 

filtro à seringa

Nota: Deve utilizar uma nova agulha de transferência com filtro 
sempre que retirar o medicamento de um novo frasco.

● Empurre e torça umnovotransfira a agulha no sentido horário 

para a seringa até que esteja totalmente encaixada.

● Puxe lentamente o êmbolo e puxe um pouco de ar 
para a seringa.
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Etapa D. Desencape a agulha de transferência

● Segure a seringa pelo cilindro com a tampa da agulha de 

transferência apontando para cima.

● Puxe cuidadosamente a tampa da agulha de transferência 
para fora e para longe do seu corpo.Não jogue a tampa 
um jeito. Terá de voltar a tapar a agulha de transferência 
após retirar o medicamento.

● Não toquea ponta da agulha.

Etapa E. Injete ar no frasco

● Com o novo frasco na superfície de trabalho plana, insira 
a nova agulha de transferência e seringa, diretamente 
para baixo naCentroda rolha do frasco.

● Mantenha a agulha de transferência no frasco e vire o frasco de 

cabeça para baixo.

● Com a agulha apontando para cima, injete o ar da 
seringaacima do medicamento.

● Mantenha o dedo pressionado no êmbolo da 
seringa.

● Não façainjetar ar no medicamento, pois isso pode 
criar bolhas de ar ou espuma no medicamento.
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Etapa F. Transferir o medicamento para a seringa

● Deslize a ponta da agulha para baixo para que fiquedentro do 
medicamento.

● Devagarpuxe o êmbolo para evitar bolhas 
de ar/espuma.
Encha o cilindro da seringa mais do que a quantidade de 
medicamento necessária para a dose prescrita.

● Tenha cuidado para não puxar o êmbolo da 
seringa.

Observação:Certifique-se de que tem medicamento suficiente na seringa para 

completar a sua dose antes de passar para os próximos passos. Se você não 

conseguir remover todo o medicamento, vire o frasco na vertical para alcançar o

Montante restante

Não façause a agulha de transferência para injetar medicamentos, pois isso pode causar danos, como dor e 
sangramento.

Repita as etapas A a F com cada frasco adicional até que você tenha mais de

sua dose prescrita. Depois de concluído, mantenha a agulha de transferência 

inserida no frasco e retorne à Etapa 6. Continue com o restante

degraus.
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