
Hemlibra 150 mg/ml lösning för inj
ektion emicizumab

Detta läkemedel är föremål för ytterligare övervakning. Detta kommer att möjliggöra snabb identifiering av ny 
säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera eventuella biverkningar du kan få. Se slutet av avsnitt 4 för hur 
du rapporterar biverkningar.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel eftersom den 
innehåller viktig information för dig.

● Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
● Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
● Detta läkemedel har ordinerats endast åt dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om deras 

tecken på sjukdom är desamma som dina.
● Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella 

biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

Vad står i denna bipacksedel

1. Vad Hemlibra är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Hemlibra
3. Hur du använder Hemlibra
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hemlibra ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information
7. Bruksanvisning

1. Vad Hemlibra är och vad det används för

Vad Hemlibra är

Hemlibra innehåller den aktiva substansen "emicizumab". Detta tillhör en grupp läkemedel som kallas 
"monoklonala antikroppar". Monoklonala antikroppar är en typ av protein som känner igen och binder till ett 
mål i kroppen.

Vad Hemlibra används för

Hemlibra är ett läkemedel som används för att behandla patienter i alla åldrar med

● antingen hemofili A som har utvecklat faktor VIII-hämmare
● eller med svår hemofili A som inte har utvecklat faktor VIII-hämmare (FVIII-blodnivån 

är mindre än 1%).

Blödarsjuka A är ett ärftligt tillstånd som orsakas av brist på faktor VIII, en viktig substans som krävs för 
att blodet ska koagulera och stoppa blödningar.

Läkemedlet förhindrar blödning eller minskar blödningsepisoder hos personer med detta tillstånd.

Vissa patienter med hemofili A kan utveckla faktor VIII-hämmare (antikroppar mot faktor VIII) som 
hindrar ersättningsfaktor VIII från att fungera.
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Hur Hemlibra fungerar

Hemlibra återställer funktionen av saknad aktiverad faktor VIII som behövs för effektiv 
blodkoagulering. Dess struktur skiljer sig från faktor VIII, därför påverkas Hemlibra inte av faktor VIII-
hämmare.

2. Vad du behöver veta innan du använder Hemlibra

Använd inte Hemlibra:

● om du är allergisk mot emicizumab eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om 
du är osäker, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Hemlibra.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Innan du börjar använda Hemlibra är det mycket viktigt att du pratar med din läkare om att 
använda "bypassmedel"(läkemedel som hjälper blodpropp men som fungerar på ett annat sätt än faktor 
VIII). Detta beror på att behandling med bypassmedel kan behöva ändras medan du får Hemlibra. 
Exempel på bypass-medel inkluderar aktiverat protrombinkomplexkoncentrat (aPCC) och rekombinant 
FVIIa (rFVIIa). Allvarliga och potentiellt livshotande biverkningar kan uppstå när aPCC används hos 
patienter som också får Hemlibra:

Potentiellt allvarliga biverkningar av att använda aPCC när du får Hemlibra

● Förstörelse av röda blodkroppar (trombotisk mikroangiopati)
– Det här är ett allvarligt och potentiellt livshotande tillstånd.
– När människor har det här tillståndet kan slemhinnan i blodkärlen skadas och 

blodproppar kan utvecklas i små blodkärl. I vissa fall kan detta orsaka skador på 
njurar och andra organ.
Var försiktig om du löper hög risk för detta tillstånd (har haft detta tillstånd tidigare, eller 
en medlem av din familj har lidit av det), eller om du tar mediciner som kan öka risken 
att utveckla detta tillstånd, som t.ex. ciklosporin, kinin eller takrolimus. Det är viktigt att 
känna till symtomen på trombotisk mikroangiopati, om du utvecklar tillståndet (se 
avsnitt 4, "Möjliga biverkningar" för en lista över symtom).

-

-

Sluta använda Hemlibra och aPCC och tala med en läkare omedelbartom du eller din vårdgivare märker 
några symtom på trombotisk mikroangiopati.

● Blodproppar (tromboembolism)
– I sällsynta fall kan en blodpropp bildas inuti blodkärlen och blockera dem, vilket kan vara 
livshotande.

Det är viktigt att känna till symtomen på sådana inre blodproppar, om de utvecklas (se 
avsnitt 4, "Möjliga biverkningar" för en lista över symtom).

-

Sluta använda Hemlibra och aPCC och tala med en läkare omedelbartom du eller din vårdgivare märker 
några symtom på blodproppar i blodkärlen.
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Barn under 1 år

Hos barn under ett år är blodsystemet fortfarande under utveckling. Om ditt barn är mindre än ett år gammalt 
kan din läkare ordinera Hemlibra först efter att noggrant vägt de förväntade fördelarna och riskerna med att 
använda denna produkt.

Andra läkemedel och Hemlibra

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

● Använda ett bypassmedel vid mottagning av Hemlibra
- Innan du börjar använda Hemlibra, tala med din läkare och följ noggrant deras instruktioner 

om när du ska använda ett bypassmedel och vilken dos och schema du ska använda. Hemlibra 
ökar ditt blods förmåga att koagulera. Därför kan dosen av bypassmedel som krävs vara lägre än 
den dos du använde innan du påbörjade Hemlibra.
Använd aPCCbara omingen annan behandling kan användas. Om aPCC krävs, tala med din läkare 
om du känner att du behöver totalt mer än 50 enheter/kg aPCC. För mer information om hur du 
använder aPCC medan du får Hemlibra, se avsnitt 2: "Potentiellt allvarliga biverkningar av att 
använda aPCC när du får Hemlibra".
Trots begränsad erfarenhet av samtidig administrering av antifibrinolytika med aPCC eller rFVIIa 
hos patienter som behandlas med Hemlibra, bör du veta att det kan finnas en möjlighet för 
trombotiska händelser med antifibrinolytika som administreras intravenöst i kombination med 
aPCC eller rFVIIa.

-

-

Laboratorietester

Tala om för din läkare om du använder Hemlibra innan du tar laboratorietester för att mäta hur bra ditt 
blod koagulerar. Detta beror på att Hemlibra i blodet kan störa vissa laboratorietester, vilket leder till 
felaktiga resultat.

Graviditet och amning

● Du bör använda en effektiv preventivmetod (preventivmedel) under behandling med 
Hemlibra och i 6 månader efter din senaste injektion av Hemlibra.

● Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din 
läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att överväga 
fördelen med att du tar Hemlibra mot risken för ditt barn.

Köra bil och använda maskiner

Detta läkemedel kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

3. Hur du använder Hemlibra

Hemlibra tillhandahålls i engångsflaskor som färdig att använda lösning som inte behöver spädas. En läkare 
som är kvalificerad att ta hand om patienter med blödarsjuka kommer att börja behandla dig med Hemlibra. 
Använd alltid detta läkemedel enligt din läkares anvisningar. Kontrollera med din vårdgivare om du är osäker.

Att hålla ett register

Varje gång du använder Hemlibra, anteckna läkemedlets namn och batchnummer.
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Hur mycket Hemlibra ska man använda

Dosen av Hemlibra beror på din vikt och din läkare kommer att beräkna mängden (i mg) och 
motsvarande mängd Hemlibra-lösning (i ml) som ska injiceras:

● Laddningsdosregim: Vecka 1 till 4: Dosen är 3 milligram för varje kilogram du väger, injiceras en 
gång i veckan.

● Underhållsdosregim: Vecka 5 och framåt: Dosen är antingen 1,5 milligram för varje kilogram du 
väger, injiceras en gång i veckan, 3 milligram för varje kilogram du väger, injiceras varannan 
vecka eller 6 milligram för varje kilogram du väger. väga, injiceras var 4:e vecka.

Beslutet, att använda antingen 1,5 mg/kg en gång i veckan, 3 mg/kg varannan vecka, eller 6 mg/kg 
var fjärde vecka underhållsdos, bör fattas i samråd med din läkare och, i förekommande fall, med din 
vårdgivare.

Olika Hemlibra-koncentrationer (30 mg/ml och 150 mg/ml)borde intekombineras i en enda 
injektion när den totala volymen som ska injiceras utgörs.

Mängden Hemlibra-lösning som ges i varje injektion får inte vara mer än 2 ml.

Hur Hemlibra ges

Om du injicerar Hemlibra själv eller om din vårdgivare injicerar det, måste du eller din 
vårdgivare noggrant läsa och följa instruktionerna i avsnitt 7, "Bruksanvisning".

● Hemlibra ges genom injektion under huden (subkutant).
● Din läkare eller sjuksköterska kommer att visa dig hur du injicerar Hemlibra.
● När du har fått utbildning ska du kunna injicera detta läkemedel hemma, själv eller med 

hjälp av en vårdgivare.
● För att föra in nålen korrekt under huden, nyp ett veck av lös hud på det rena injektionsstället med din 

lediga hand. Att klämma ihop huden är viktigt för att säkerställa att du injicerar under huden (i 
fettvävnaden) men inte djupare (in i musklerna). Att injicera i en muskel kan orsaka obehag.

● Förbered och ge injektionen under rena och bakteriefria förhållanden med aseptisk teknik. Din läkare eller 
sjuksköterska kommer att ge mer information om detta.

Var man ska injicera Hemlibra

● Din läkare kommer att visa dig vilka delar av kroppen som är lämpliga för att injicera Hemlibra.
● De rekommenderade ställena för att ge en injektion är: framsidan av midjan (nedre delen av buken), övre yttre 

armarna eller framsidan av låren. Använd endast rekommenderade injektionsställen.
● För varje injektion, använd ett annat område på kroppen än det du använde förra gången.
● Ge inte injektioner där huden är röd, blåmärken, öm, hård eller där det finns mullvadar 

eller ärr.
● När du använder Hemlibra ska alla andra läkemedel som injiceras under huden ges på ett annat 
område.

Använda sprutor och nålar

● En spruta, en överföringsnål med 5 mikrometers filter och en injektionsnål används för att dra upp 
Hemlibra-lösningen från injektionsflaskan in i sprutan och för att injicera den under huden.

● Sprutor, överföringsnålar med filter och injektionsnålar medföljer inte i denna förpackning. För mer 
information, se avsnitt 6 ”Vad som behövs för administrering av Hemlibra och ingår inte i denna 
förpackning”.

● Se till att du använder en ny injektionsnål för varje injektion och kassera den efter en enda användning.
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● En 1 mL spruta ska användas för en injektion upp till 1 mL Hemlibra-lösning.
● En 2 till 3 mL spruta ska användas för en injektion som är större än 1 mL och upp till 2 mL 

Hemlibra-lösning.

Används till barn och ungdomar

Hemlibra kan användas av ungdomar och barn i alla åldrar.
● Ett barn kan självinjicera läkemedlet förutsatt att barnets vårdgivare och föräldern eller 

vårdgivaren är överens. Självinjektion för barn under 7 år rekommenderas inte.

Om du använder mer Hemlibra än du borde

Om du använder mer Hemlibra än du ska, berätta omedelbart för din läkare. Detta beror på att du kan 
löpa risk att utveckla biverkningar som blodproppar. Använd alltid Hemlibra enligt läkarens anvisningar 
och kontakta din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Om du glömmer att använda Hemlibra

● Om du glömmer din schemalagda injektion, injicera den glömda dosen så snart som möjligt före dagen för 
nästa schemalagda dos. Fortsätt sedan att injicera läkemedlet enligt schemat. Injicera inte två doser på 
samma dag för att kompensera för en glömd dos.

● Om du inte är säker på vad du ska göra, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du slutar använda Hemlibra

Sluta inte använda Hemlibra utan att tala med din läkare. Om du slutar använda Hemlibra kanske du 
inte längre är skyddad mot blödning.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar av att använda aPCC när du får Hemlibra

Sluta använda Hemlibra och aPCC och tala med en läkare omedelbartom du eller din vårdgivare märker 
någon av följande biverkningar:
● Förstörelse av röda blodkroppar (trombotisk mikroangiopati):

- förvirring, svaghet, svullnad av armar och ben, gulfärgning av hud och ögon, vag mage (buk) eller 
ryggsmärta, illamående (illamående), illamående (kräkningar) eller urinering mindre – dessa 
symtom kan vara tecken på trombotisk mikroangiopati.

● Blodproppar (tromboembolism):
- svullnad, värme, smärta eller rodnad - dessa symtom kan vara tecken på en 

blodpropp i en ven nära hudens yta.
huvudvärk, domningar i ansiktet, ögonsmärta eller svullnad eller problem med din syn – 
dessa symtom kan vara tecken på blodpropp i en ven bakom ögat.
svärtning av huden – detta symptom kan vara ett tecken på allvarlig skada på hudvävnaden.

-

-

Andra biverkningar vid användning av Hemlibra

Väldigt vanligt:kan drabba fler än 1 av 10 personer
● en reaktion i området där injektionen ges (rodnad, klåda, smärta)
● huvudvärk
● ledvärk
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Allmänning:kan påverka upp till 1 av 10 personer
● feber
● muskelvärk
● diarré

Ovanlig: kan påverka upp till 1 av 100 personer
● förstörelse av röda blodkroppar (trombotisk mikroangiopati)
● blodpropp i en ven bakom ögat (kavernös sinustrombos)
● allvarlig skada på hudvävnaden (hudnekros)
● blodpropp i en ven nära hudens yta (ytlig tromboflebit)

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom 
att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

Storbritannien
Gultkortsschema
Hemsida:www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller 
Apple App Store

5. Hur Hemlibra ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen och injektionsflaskans etikett efter 
"EXP". Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Förvaras i kylskåp (2°C till 8°C). Frys inte.

Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot ljus.

När de tagits ut ur kylskåpet kan oöppnade flaskor förvaras i rumstemperatur (under 30°C) i upp till 7 
dagar. Efter förvaring i rumstemperatur kan oöppnade injektionsflaskor återföras till kylen. Den 
totala tiden som läkemedlet förvaras i rumstemperatur bör inte vara mer än 7 dagar.

Kassera injektionsflaskor som har förvarats i rumstemperatur i mer än 7 dagar eller utsatts för temperaturer över 
30°C.

När den har överförts från injektionsflaskan till sprutan, använd Hemlibra omedelbart. Kyl inte 
lösningen i sprutan.

Innan du använder läkemedlet, kontrollera lösningen för partiklar eller missfärgning. Lösningen ska vara 
färglös till svagt gul. Använd inte detta läkemedel om det är grumligt, missfärgat eller innehåller synliga 
partiklar.

Kasta all oanvänd lösning på lämpligt sätt. Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. 
Fråga din apotekspersonal hur du slänger mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer 
att bidra till att skydda miljön.
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6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Hemlibra innehåller

● Den aktiva substansen är emicizumab. Varje injektionsflaska med Hemlibra innehåller 60 mg (0,4 ml vid en 
koncentration av 150 mg/ml), 105 mg (0,7 ml vid en koncentration av 150 mg/ml) eller 150 mg (1 ml 
vid en koncentration av 150 mg/ml) av emicizumab.

● Övriga innehållsämnen är L-arginin, L-histidin, L-asparaginsyra, poloxamer 188 och vatten för 
injektionsvätskor.

Hur Hemlibra ser ut och förpackningens innehåll

Hemlibra är en lösning för injektion. Det är en färglös till svagt gul vätska.

Varje förpackning med Hemlibra innehåller 1 injektionsflaska av glas.

Vad som behövs för administrering av Hemlibra och som inte finns i denna förpackning
En spruta, en överföringsnål och en injektionsnål behövs för att dra upp Hemlibra-lösningen från 
injektionsflaskan till en spruta och injicera den under huden (se avsnitt 7, "Användningsinstruktioner").

Sprutor

● 1 ml spruta:Transparent polypropen- eller polykarbonatspruta med Luer-lock-spets, 
gradering 0,01 mleller

● 2 till 3 ml spruta:Transparent polypropen- eller polykarbonatspruta med Luer-lock spets, 
gradering 0,1 ml.

Nålar

● Överföringsnål med filter:Rostfritt stål med Luer-lock-anslutning, tjocklek 18 G, längd 35 mm 
(1½″), innehållande ett 5 mikrometers filter och helst med halvt trubbig spets,och

● Injektionsnål:Rostfritt stål med Luer-lock-anslutning, gauge 26 G (acceptabelt område: 25-27 
gauge), längd helst 9 mm (3/8”) eller maximalt 13 mm (½”), helst inklusive 
nålsäkerhetsfunktion.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Roche Products Ltd
6 Falcon Way, Shire Park 
Welwyn Garden City
AL7 1TW
Storbritannien

För all information om detta läkemedel, kontakta den lokala representanten för innehavaren av 
godkännandet för försäljning:

Storbritannien
Roche Products Ltd.
Tel: +44 (0) 1707 366000

Denna broschyr reviderades senast i januari 2022
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7. Bruksanvisning

Överföringsnål med filter
(För överföring av HEMLIBRA från injektionsflaska till spruta)

Användningsinstruktioner

Hemlibra
Injektion

Endosflaska(r)

Du måste läsa, förstå och följa bruksanvisningen innan du injicerar Hemlibra. Din vårdgivare 
bör visa dig hur du förbereder, mäter och injicerar Hemlibra ordentligt innan du använder den 
för första gången. Fråga din vårdgivare om du har några frågor.

Viktig information:

● Låt bliinjicera dig själv eller någon annan om du inte har visat dig hur du ska göra av din 
läkare.

● Se till att namnet Hemlibra finns på kartongen och etiketten på flaskan.

● Innan du öppnar flaskan, läs etiketten på flaskan för att se till att du har rätt medicinstyrka för att 
ge den dos som ordinerats för dig. Du kan behöva använda mer än 1 injektionsflaska för att ge dig 
själv rätt dos.

● Kontrollera utgångsdatumet på kartongen och flaskans etikett.Låt blianvänd om utgångsdatumet har passerat.

● Använd endast injektionsflaskan en gång.Efter att du har injicerat din dos, släng all oanvänd Hemlibra som finns kvar i 

injektionsflaskan. Spara inte oanvänd medicin i injektionsflaskan för senare användning.

● Använd endast de sprutor, överföringsnålar och injektionsnålar som din läkare 
ordinerar.

● Använd sprutorna, överföringsnålarna och injektionsnålarna endast en gång. Släng alla använda 
sprutor och nålar.

● Om din ordinerade dos är mer än 2 ml, måste du ha mer än en subkutan injektion 
av Hemlibra; kontakta din vårdgivare för injektionsinstruktioner.

●

Förvaring av Hemlibra-flaskor, nålar och sprutor:

● Förvara injektionsflaskan i originalkartongen för att skydda läkemedlet från ljus.

Du får endast injicera Hemlibra under huden.

● Förvara injektionsflaskorna, nålarna och sprutorna utom syn- och räckhåll för barn. Förvara injektionsflaskan i 
kylen.
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● Låt blifrysa.

● Låt bliskaka flaskan.

● Ta ut flaskan ur kylskåpet 15 minuter före användning och låt den nå 
rumstemperatur (under 30°C) innan du förbereder en injektion.

● När den tagits ut ur kylskåpet kan den oöppnade flaskan förvaras i rumstemperatur i upp 
till 7 dagar. Efter förvaring i rumstemperatur kan oöppnade flaskor återföras till kylskåpet. 
Den totala tiden utanför kylförvaring och i rumstemperatur bör inte överstiga 7 dagar.

● Kassera injektionsflaskor som har förvarats i rumstemperatur i mer än 7 dagar eller som har varit i 
temperaturer över 30°C.

● Håll överföringsnålen, injektionsnålen och sprutan torra.

Inspektera läkemedlet och dina förråd:

● Samla alla förråd som anges nedan för att förbereda och ge din injektion.

● Kontrollerautgångsdatumet på kartongen, på injektionsflaskans etikett och på de tillbehör som anges nedan.Använd inteom 

utgångsdatumet har passerat.

● Använd inteflaskan om:
- läkemedlet är grumligt, disigt eller färgat.
- läkemedlet innehåller partiklar.
- locket som täcker proppen saknas.

● Inspektera tillbehören för skador.Använd inteom de verkar skadade eller om de har 
tappats.

● Placera tillbehören på en ren, väl upplyst plan arbetsyta.

INGÅR I LÅDAN:
● Flaska som innehåller läkemedlet

● HEMLIBRAInstruktionerför användning
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INGÅR INTE I LÅSEN:

● Alkoholservetter

Notera:Om du behöver använda mer än 1 injektionsflaska 

för att injicera din ordinerade dos, måste du använda en ny 

spritservett för varje injektionsflaska.

● Flor
● Bomullsboll

● Spruta
Notera:För injektionsmängder upp till 1 mL använd 
a 1 ml spruta.

För injektionsmängder mellan 1 mL och 
2 mL använd a2 mL eller 3 mL spruta.

● 18G överföringsnål med 5 
mikrometers filter

Notera:Om du behöver använda mer än 1 injektionsflaska 

för att injicera din ordinerade dos, måste du använda en ny 

överföringsnål för varje injektionsflaska.

Låt blianvänd överföringsnålen för att injicera 
läkemedlet.

● 26G injektionsnål med 
säkerhetssköld

Låt blianvänd injektionsnålen för att dra ut medicinen 

från injektionsflaskan.

● Sharps avfallsbehållare
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Gör dig redo:

● Innan användning, låt injektionsflaskan/flaskorna nå rumstemperatur i 
cirka 15 minuter på en ren, plan yta borta från direkt solljus.

● Försök inte värma flaskan på något annat sätt.

● Tvätta händernaväl med tvål och vatten.

FigurA

Välja och förbereda ett injektionsställe:

● Rengör området på det valda injektionsstället med en spritservett.

● Låt huden torka i cirka 10 sekunder. Rör inte, lufta eller blås inte 
på det rengjorda området före din injektion.

För injektion,du kan använda din:

● Lår (fram och mitt). Bild B
● Magområdet (buken), förutom 5 cm runt naveln 

(navel).

● Det yttre området av överarmen (endast om en vårdgivare ger 
injektionen).

● Du bör använda ett annat injektionsställe för varje 
injektion, minst 2,5 cm från det område du använde för 
din tidigare injektion.

● Injicera inte i områden som kan irriteras av ett bälte eller 
midjeband. Injicera inte i mullvadar, ärr, blåmärken eller 
områden där huden är öm, röd, hård eller där huden är 
trasig.

Förbereda sprutan för injektion:

● Rör inte exponerade nålar eller placera dem på en yta när locket har tagits bort.

● När sprutan har fyllts med medicinen måste injektionen ges omedelbart.

● När injektionsnålskyddet har tagits bort måste läkemedlet i sprutan injiceras under 
huden inom 5 minuter. Använd inte sprutan om nålen vidrör någon yta.

● Kasta alla använda injektionsflaskor, nålar, injektionsflaskor eller injektionsnålskydd och använda sprutor i 
en vass eller punkteringssäker behållare.
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Viktig information efter injektionen:

● Gnugga inte injektionsstället efter injektionen.

● Om du ser bloddroppar på injektionsstället kan du trycka en steril bomullstuss eller gasväv över 
injektionsstället i minst 10 sekunder tills blödningen har upphört.

● Om du har blåmärken (ett litet område med blödning under huden) kan ett ispåse också tryckas 
försiktigt på platsen. Om blödningen inte slutar, kontakta din vårdgivare.

Kassering av medicinen och förnödenheter:

Viktigt: Förvara alltid avfallsbehållaren för vassa föremål utom räckhåll för barn.

● Lägg dina använda nålar och sprutor i en behållare för vassa föremål direkt efter användning. 
Släng inte några lösa nålar och sprutor i ditt hushållsavfall.

● Om du inte har en behållare för vassa föremål kan du använda en hushållsbehållare som är:
- tillverkad av kraftig plast.
- kan stängas med ett tättslutande, punkteringsbeständigt lock, utan att vassa föremål kan 

komma ut.
upprätt och stabil under användning. 

läckagebeständig.

korrekt märkt för att varna för farligt avfall inuti behållaren.

-
-
-

● När din avfallsbehållare för vassa föremål är nästan full, måste du följa dina lokala 
riktlinjer för det rätta sättet att kassera din avfallsbehållare för vassa föremål.

● Kasta inte använda behållare för vassa föremål i ditt hushållsavfall om inte dina lokala riktlinjer 
tillåter detta. Återvinn inte din avfallsbehållare för använda vassa föremål.
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1. FÖRBEREDELSER
Steg 1. Ta bort flaskans lock och rengör toppen

● Ta av locket från injektionsflaskan/flaskorna.

● Kasta bort flaskans lock i behållaren för vassa 
föremål.

● Rengör toppen av flaskans/flaskornas propp med en 

spritservett.
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Steg 2. Fäst överföringsnålen med filter på 
sprutan

● Tryck och vrid överföringsnålen med 
filtret medurspå sprutan tills den är 
helt fastsatt.

● Dra långsamt tillbaka kolven och dra in luft i 
sprutan som är samma mängd som din 
ordinerade dos.

Steg 3. Ta av överföringsnålen

● Håll sprutan i cylindern med 
överföringsnålen uppåt.

● Dra försiktigt överföringsnålskyddet rakt av och bort 
från kroppen.Släng inte locket. Placera 
överföringsnålskyddet på en ren plan yta.Du 
måste sätta tillbaka locket på överföringsnålen efter 
att du har överfört läkemedlet.

● Rör intenålspetsen eller placera den på en yta 
efter att nålskyddet har tagits bort.
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Steg 4. Injicera luft i injektionsflaskan

● Håll injektionsflaskan på den plana arbetsytan och för in 
överföringsnålen och sprutan rakt ner i mitten av 
injektionsflaskans propp.

● Håll nålen i flaskan och vänd flaskan upp och 
ner.

● Med nålen pekande uppåt, tryck på kolven för att 
injicera luften från sprutanovanför medicinen.

● Håll fingret nedtryckt på sprutkolven.

● Låt bliinjicera luft i läkemedlet eftersom det kan skapa 
luftbubblor eller skum i läkemedlet.
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Steg 5. Överför medicin till sprutan

● Skjut nålspetsen nedåt så att den blir det 
inom medicinen.

● Långsamtdra tillbaka kolven för att förhindra 
luftbubblor/skum.
Fyll sprutan med mer än den mängd läkemedel 
som behövs för din ordinerade dos.

● Var noga med att inte dra ut kolven ur 
sprutan.

Viktig:Om din ordinerade dos är mer än mängden 
medicin i flaskan,dra ut all medicinoch gå till "
Kombinera injektionsflaskor" sektion

nu.

Steg 6. Ta bort luftbubblor
● Håll nålen i injektionsflaskan och kontrollera 

sprutan för större luftbubblor. Stor luftbubbla kan 
minska dosen du får.

● Ta bort de större luftbubblornaav försiktigt 
tappningsprutan med fingrarna tills 
luftbubblorna stiger till toppen av sprutan. Flytta 
nålspetsenovanför medicinen och tryck 
långsamt upp kolven för att trycka ut 
luftbubblorna ur sprutan.

● Om mängden läkemedel i sprutan nu är på 
eller under din ordinerade dos, flytta 
nålspetsen tillinom medicinenoch långsamt 
dratillbaka kolven tills du harMerän den 
mängd medicin som behövs för din 
föreskriven dos.

● Var noga med att inte dra ut kolven ur 
sprutan.

● Upprepa stegen ovan tills du har tagit bort de 
större luftbubblorna.

Notera:Se till att du har tillräckligt med medicin i sprutan för 
att slutföra din dos innan du går vidare till nästa steg. Om du 
inte kan ta bort all medicin, vänd flaskan upprätt

för att nå det återstående beloppet

Låt blianvänd överföringsnålen för att injicera medicin eftersom detta kan orsaka smärta och blödning.
16

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



2 INJEKTION

Steg 7. Sätt tillbaka överföringsnålen

● Ta bort sprutan och överför nålen från 
injektionsflaskan.

● Använda en hand,glida
överföringsnålen i locket ochösa 
uppåt för att täcka nålen.

● När nålen är täckt, tryck nålskyddet 
mot sprutan för att fästa den helt
en handför att förhindra att du av 
misstag skadar dig med nålen.

Steg 8. Rengör injektionsstället

● Välj ochrenaditt injektionsställe med en 
spritservett.

Steg 9. Ta bort överföringsnålen

● Ta bort överföringsnålen från 
sprutan genom att vrida moturs 
och försiktigt dra.

● Kasta bort den använda överföringsnålen i 
en behållare för vassa föremål.
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Steg 10. Fäst injektionsnålen på sprutan

● Tryck och vrid injektionsnålen 
medurs på sprutan tills den är 
helt fastsatt.

Steg 11. Flytta säkerhetsskölden

● Flytta säkerhetsskyddet 
bort från nålen ochmot 
spruthylsan.

Steg 12. Ta av injektionsnålen
● Noggrantdra ut 

injektionsnålslocket direkt 
från sprutan.

● Kasta bort locket i en 
behållare för vassa föremål.

● Rör intenålspetsen eller låt den 
nudda vilken yta som helst.

● Efter att injektionsnålskyddet 
har tagits bort måste 
läkemedlet i sprutan injiceras 
inom 5 minuter.
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Steg 13. Justera kolven till föreskriven dos

● Håll sprutan med nålen uppåt 
och stryck lågt kolven till din 
ordinerade dos.

● Kontrollera din dos, se tilltopp
kolvens kant är i linje med märket 
på sprutan för din ordinerade dos.

Steg 14. Subkutan (under huden) injektion

● Nyp ihop det valda injektionsstället och för in nålen 
helt vid a45° till 90° vinkelmed en snabb, bestämd 
handling.Låt blihåll eller tryck på kolven medan du 
för in nålen.

● Håll sprutans position och släpp det klämda 
injektionsstället.

.

Steg 15. Injicera läkemedlet

● Injicera långsamt all medicin genom att försiktigt 
trycka ned kolven hela vägen.

● Ta bort nålen och sprutan från injektionsstället i 
samma vinkel som de satts in.
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3. AVFALLSHANTERING

Steg 16. Täck nålen med säkerhetssköld

● Flytta säkerhetsskölden 
framåt 90°, bort från sprutan
tunna.

● Håll sprutan med en hand och 
tryck ned säkerhetsskyddet
mot en plan yta med en fast, 
snabb rörelse tills du hör ett 
"klick".

● Om du inte hör ett klick, se 
efter att nålen är helt täckt 
av säkerhetsskyddet.

● Håll alltid fingrarna bakom 
säkerhetsskölden och borta 
från nålen.

● Låt blilossa injektionsnålen

Steg 17. Kasta bort sprutan och nålen.

● Sättadinanvända nålar och sprutor i en behållare för 
vassa föremål direkt efter användning. För 
ytterligare information, se avsnittet "Kassera 
läkemedlet och förnödenheter".

● Låt bliförsök att ta bort den använda injektionsnålen från den 
använda sprutan.

● Sammanfatta inteinjektionsnålen med locket.

● Viktig:Förvara alltid avfallsbehållaren för vassa 
föremål utom räckhåll för barn.

● Släng alla använda kapsyler, injektionsflaskor, nålar och 
sprutor i en vass eller punkteringssäker behållare.
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Kombinera injektionsflaskor

Om du behöver använda mer än 1 injektionsflaska för att komma till din ordinerade dos, följ dessa steg efter att du har dragit upp läkemedlet 

från den första injektionsflaskan:

Steg A. Återkapa överföringsnålen

● Ta bort sprutan och överför nålen från den första 
injektionsflaskan.

● Använda en hand, skjut in överföringsnålen i 
locket ochösa uppåtför att täcka nålen.

● När nålen är täckt trycker du 
överföringsnålskyddet mot sprutan för att 
fästa den helten handför att förhindra att du 
av misstag skadar dig med nålen.

Steg B. Ta bort överföringsnålen

● Ta bort överföringsnålen från sprutan 
genom att vrida moturs och försiktigt dra.

● Kasta bort den använda överföringsnålen i en 
behållare för vassa föremål.

Steg C. Fäst en ny överföringsnål med 
filter på sprutan

Obs: Du måste använda en ny överföringsnål med filter varje gång 
du drar ut medicin från en ny injektionsflaska.

● Tryck och vrid anyöverför nålen medurs 
på sprutan tills den är helt fastsatt.

● Dra långsamt tillbaka kolven och dra in lite 
luft i sprutan.
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Steg D. Ta av överföringsnålen

● Håll sprutan i cylindern med 
överföringsnålskyddet uppåt.

● Dra försiktigt överföringsnålskyddet rakt av och 
bort från kroppen.Kasta inte locket bort. Du måste 
sätta tillbaka locket på överföringsnålen efter att du 
har dragit upp läkemedlet.

● Rör intenålspetsen.

Steg E. Injicera luft i flaskan

● Med den nya injektionsflaskan på den plana 
arbetsytan, sätt in den nya överföringsnålen och 
sprutan rakt ner iCentrumav flaskans propp.

● Behåll överföringsnålen i flaskan och vänd flaskan 
upp och ner.

● Med nålen pekande uppåt, injicera luften 
från sprutanovanför medicinen.

● Håll fingret nedtryckt på sprutkolven.

● Låt bliinjicera luft i läkemedlet eftersom det kan 
skapa luftbubblor eller skum i läkemedlet.
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Steg F. Överför medicin till sprutan

● Skjut nålspetsen nedåt så att den blir detinom 
medicinen.

● Långsamtdra tillbaka kolven för att förhindra 
luftbubblor/skum.
Fyll spruthylsan mer än den mängd medicin 
som behövs för din ordinerade dos.

● Var noga med att inte dra ut kolven ur 
sprutan.

Notera:Se till att du har tillräckligt med medicin i sprutan för 
att slutföra din dos innan du går vidare till nästa steg. Om du 
inte kan ta bort all medicin, vänd flaskan upprätt för att nå

återstående belopp

Låt blianvänd överföringsnålen för att injicera medicin eftersom detta kan orsaka skada som smärta och 
blödning.

Upprepa steg A till F med varje ytterligare injektionsflaska tills du har mer än

din ordinerade dos. När det är klart, håll överföringsnålen insatt i 
injektionsflaskan och återgå till steg 6. Fortsätt med de återstående

steg.

23
gb-pl-hemlibra-clean-220103-150mg-inf


