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emicizumab ection

يمكنك الجديدة. السالمة معلومات على السريع بالتعرف هذا سيسمح إضافية. لمراقبة يخضع الدواء هذا

عن اإلبالغ كيفية على للتعرف 4 القسم نهاية راجع لها. تتعرض قد جانبية آثار أي عن اإلبالغ خالل من المساعدة

الجانبية.اآلثار

معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا استخدام في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة مهمة

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ  ●

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة أي لديك كان إذا  ●

نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم  ●

أعراضك.

جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي عليك ظهرت إذا  ●

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة

النشرةهذه في هو ما

استخدامهدواعي هي وما  Hemlibraهو ما 1.

Hemlibraاستخدام قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

Hemlibraاستخدام كيفية 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Hemlibraتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

لالستخدامتعليمات 7.

استخدامهدواعي هي وما  Hemlibraهو ما 1.

Hemlibraهو ما

األجسام "تسمى األدوية من مجموعة إلى ينتمي هذا . "emicizumab"الفعالة المادة على  Hemlibraيحتوي

الجسم في هدف على يتعرف البروتين من نوع هي النسيلة وحيدة المضادة األجسام . "النسيلةوحيدة المضادة

به.ويرتبط

Hemlibraاستخدام هو ما

Hemlibraاألعمار جميع من المرضى لعالج يستخدم دواء هو
الثامنالعامل مثبطات طور الذي  Aالناعور إما  ●

من أقل  )(FVIIIالدم مستوى (الثامن العامل مثبطات يطوروا لم الذين الشديدة  Aبالهيموفيليا المصابين أو  ●

1(٪.

الدم لتخثر مطلوبة أساسية مادة وهو الثامن ، العامل نقص عن ناتجة وراثية حالة هي  Aالهيموفيليا

نزيف.أي ووقف

الحالة.بهذه المصابين األشخاص لدى النزيف نوبات من يقلل أو النزيف الدواء يمنع

والتي  )الثامنالعامل ضد مضادة أجسام (الثامن العامل مثبطات تطوير أ الهيموفيليا مرضى لبعض يمكن

العمل.عن البديل الثامن العامل توقف
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Hemlibraيعمل كيف

تركيبته يختلف حيث فعال ، بشكل الدم لتخثر الالزم المنشط الثامن العامل فقدان وظيفة  Hemlibraيعيد

.VIIIالعامل بمثبطات  Hemlibraيتأثر ال وبالتالي  ، VIIIالعامل عن

Hemlibraاستخدام قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

:Hemlibraتستخدم ال

إذا . )6القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو إيميسيزوماب من حساسية لديك كان إذا  ●

.Hemlibraاستخدام قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث متأكداً ، تكن لم

واإلحتياطاتالمحاذير

("التجاوزعوامل "استخدام حول طبيبك إلى التحدث جداً المهم من  ، Hemlibraاستخدام في البدء قبل
بعوامل العالج ألن وذلك . )الثامنالعامل عن مختلفة بطريقة تعمل ولكنها الدم تجلط على تساعد التي األدوية

البروثرومبين معقد تركيز التجاوز عوامل أمثلة تتضمن . Hemlibraتلقي أثناء التغيير إلى يحتاج قد التجاوز

استخدام عند للحياة ومهددة خطيرة جانبية آثار تحدث أن يمكن . )(rFVIIaالمؤتلف  FVIIaو  )(aPCCالمنشط

aPCC  يتلقون الذين المرضى فيHemlibra :ًأيضا

Hemlibraتلقي أثناء  aPCCالستخدام المحتملة الخطيرة الجانبية اآلثار

)الخثاريالدقيقة األوعية اعتالل (الحمراء الدم خاليا تدمير  ●
للحياة.ومهددة خطيرة حالة هذه -

الجلطات تتطور وقد الدموية األوعية بطانة تتلف أن يمكن الحالة ، هذه من األشخاص يعاني عندما -

الكلى تلف في ذلك يتسبب أن يمكن الحاالت ، بعض في الصغيرة. الدموية األوعية في الدموية

األخرى.واألعضاء

أحد عانى أو الماضي ، في الحالة هذه من عانيت (الحالة لهذه كبير لخطر معرضاً كنت إذا حذراً كن

مثل الحالة ، بهذه اإلصابة خطر من تزيد أن يمكن أدوية تتناول كنت إذا أو  ، )منهاعائلتك أفراد

الخثاري ، الدقيقة األوعية اعتالل أعراض معرفة المهم من تاكروليموس. أو كينين أو سيكلوسبورين

.)باألعراضقائمة على للحصول  "المحتملةالجانبية اآلثار "4 ، القسم انظر (الحالة تطور حالة في

-

-

الرعاية مقدم أو أنت الحظت إذا الفورعلى الطبيب إلى وتحدث  ، aPCCو  Hemlibraاستخدام عن توقف

الخثاري.الدقيقة األوعية العتالل أعراض أي

)الدمويةالجلطات (الدم جلطات  ●
الحياة.يهدد قد مما وتسدها ، الدموية األوعية داخل دموية جلطة تتشكل أن يمكن نادرة ، حاالت في -

"4 ، القسم انظر (ظهورها حالة في الداخلية ، الدموية الجلطات هذه أعراض معرفة المهم من
.)باألعراضقائمة على للحصول  "المحتملةالجانبية اآلثار

-

الرعاية مقدم أو أنت الحظت إذا الفورعلى الطبيب إلى وتحدث  ، aPCCو  Hemlibraاستخدام عن توقف

الدموية.األوعية في دموية لجلطات أعراض أي
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واحدةسنة عن أعمارهم تقل الذين األطفال

واحد ، عام من أقل طفلك عمر كان إذا يتطور. الدم نظام يزال ال واحد ، عام عن أعمارهم تقل الذين األطفال في

هذا استخدام من المتوقعة والمخاطر الفوائد بين الدقيقة الموازنة بعد فقط  Hemlibraطبيبك لك يصف فقد

المنتج.

Hemlibraو األخرى األدوية

أخرى.أدوية أي تستخدم قد أو مؤخراً استخدمت أو تستخدم كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

Hemlibraتلقي أثناء تجاوز عامل استخدام  ●
وقت حول بعناية تعليماته واتبع طبيبك إلى تحدث  ، Hemlibraاستخدام في البدء قبل-

 Hemlibraيزيد . استخدامهعليك يجب الذي الزمني والجدول والجرعة تجاوز عامل استخدام

التي الجرعة من أقل المطلوبة التجاوزي العامل جرعة تكون قد لذلك ، التجلط. على دمك قدرة من

هيمليبرا.بدء قبل استخدمتها

فتحدث  ، aPCCإلى حاجة هناك كانت إذا آخر. عالج أي استخدام يمكن ال اذافقط aPCCاستخدم

المعلومات من لمزيد . aPCCمن كجم   /وحدة50 من أكثر إلى بحاجة أنك شعرت إذا طبيبك إلى

المحتملة الخطيرة الجانبية اآلثار "2: القسم في انظر  ، Hemlibraتلقي أثناء  aPCCاستخدام حول

.Hemlibra"تلقي أثناء  aPCCالستخدام

في  rFVIIaأو  aPCCمع الفيبرين لمضادات المصاحبة اإلدارة في المحدودة الخبرة من الرغم على

أحداث لحدوث احتمالية هناك تكون قد أنه تعلم أن يجب  ، Hemlibraبـ عولجوا الذين المرضى

.rFVIIaأو  aPCCمع باالشتراك الوريد طريق عن تدار التي الفيبرين مضادات باستخدام جلطة

-

-

المعملاختبارات

الدم. تخثر جودة مدى لقياس معملية اختبارات لديك يكون أن قبل  Hemlibraتستخدم كنت إذا طبيبك أخبر

دقيقة.غير نتائج إلى يؤدي مما المعملية ، االختبارات بعض مع يتداخل قد الدم في  Hemlibraألن وذلك

والرضاعةالحمل

أشهر 6 ولمدة  Hemlibraبـ العالج أثناء  )الحملمنع (النسل لتحديد فعالة وسيلة استخدام عليك يجب  ●

.Hemlibraلـ األخير الحقن بعد

للحصول الصيدلي أو طبيبك اسألي طفل ، إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا  ●

التي المخاطر مقابل  Hemlibraتناولك فائدة في طبيبك سينظر الدواء. هذا استخدام قبل المشورة على

طفلك.لها يتعرض

الماكناتواستعمال السياقة

اآلالت.استخدام أو القيادة على قدرتك على الدواء هذا يؤثر أن المحتمل غير من

Hemlibraاستخدام كيفية 3.

سيبدأ تخفيف. إلى يحتاج ال لالستخدام جاهز كمحلول واحدة مرة تستخدم قوارير في  Hemlibraتوفير يتم

أخبرك كما تماماً دائماً الدواء هذا استخدم . Hemlibraب العالج في الناعور مرضى لرعاية المؤهل الطبيب

متأكداً.تكن لم إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم مع تحقق طبيبك.

بسجلاالحتفاظ

الدواء.دفعة ورقم اسم بتسجيل قم  ، Hemlibraفيها تستخدم مرة كل في
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استخدامهيجب الذي  Hemlibraمقدار ما

محلول من المقابلة والكمية  )بالملجم(الكمية بحساب طبيبك وسيقوم وزنك على  Hemlibraجرعة تعتمد

Hemlibra )حقنها:المراد  )بالملل

في واحدة مرة حقنها يتم تزن ، كيلوغرام لكل ملليغرام 3 الجرعة 4: إلى 1 األسابيع التحميل: جرعات نظام  ●

األسبوع.

مرة وتحقن تزن ، واحد كيلوغرام لكل ملليغرام 1.5 إما الجرعة بعده: وما الخامس األسبوع الصيانة: جرعة نظام  ●

كيلوغرام لكل ملليغرام 6 أو أسبوعين ، كل وتحقن تزن ، كيلوغرام لكل ملليغرام 3 أو األسبوع ، في واحدة

أسابيع.4 كل تحقن تزن ، واحد.

  /مجم6 أو أسبوعين ، كل كجم   /مجم3 أو أسبوعيا ً، واحدة مرة كجم   /مجم1.5 إما باستخدام القرار ، اتخاذ يجب

بك.الخاص الرعاية مقدم مع االقتضاء ، وعند طبيبك ، مع بالتشاور صيانة ، جرعة أسابيع أربعة كل كجم

عند واحدة حقنة في دمجه يتم يجبال )مل  /مجم150 و مل   /مجمHemlibra ) 30من مختلفة تركيزات

حقنه.المراد الكلي الحجم تكوين

مل.2 عن حقنة كل في المعطى  Hemlibraمحلول كمية تزيد أال يجب

Hemlibraإعطاء يتم كيف

مقدم أو أنت عليك فيجب بحقنها ، بك الخاص الرعاية مقدم قام إذا أو بنفسك  Hemlibraبحقن قمت إذا

."لالستخدامتعليمات "7 ، القسم في الواردة التعليمات واتباع قراءة بك الخاص الرعاية

.)الجلدتحت (الجلد تحت الحقن طريق عن  Hemlibraإعطاء يتم  ●
هيمليبرا.حقن كيفية ممرضتك أو طبيبك لك سيوضح  ●

مقدم بمساعدة أو بمفردك المنزل ، في الدواء هذا حقن على قادراً تكون أن يجب تدريبك ، يتم أن بمجرد  ●

رعاية.

بيدك النظيف الحقن موقع في المترهل الجلد من جزء بقرص قم الجلد ، تحت صحيح بشكل اإلبرة إلدخال  ●

أي ليس ولكن  )الدهنيةاألنسجة في (الجلد تحت تحقن أنك من للتأكد مهماً أمراً الجلد قرص يعد الحرة.

الراحة.بعدم الشعور إلى العضلة في الحقن يؤدي قد . )العضالتفي (أعمق حقنة

أو طبيبك سيقدم التعقيم. تقنية باستخدام الجراثيم من وخالية نظيفة ظروف في الحقنة وإعطاء تحضير  ●

الموضوع.هذا حول المعلومات من مزيداً ممرضتك

Hemlibraحقن مكان

.Hemlibraلحقن مناسبة الجسم من مناطق أي طبيبك لك سيوضح  ●

الجزء أو الذراعين من العلوي الجزء أو  )البطنأسفل (الخصر من األمامي الجزء هي: للحقن بها الموصى األماكن  ●

للحقن.بها الموصى األماكن فقط استخدم الفخذين. من األمامي

السابقة.المرة في استخدمتها التي تلك عن الجسم من مختلفة منطقة استخدم حقنة ، لكل  ●

شامات بها مناطق أو قاسي أو رقيق أو كدمات به أو اللون أحمر الجلد يكون حيث الحقن إعطاء يجوز ال  ●

ندبات.أو

مختلفة.منطقة في الجلد تحت حقنه يتم آخر دواء أي إعطاء يجب  ، Hemlibraاستخدام عند  ●

واإلبرالحقن استخدام

إلى القارورة من  Hemlibraمحلول لسحب حقن وإبرة ميكرومتر 5 مرشح مع نقل وإبرة حقنة استخدام يتم  ●

الجلد.تحت وحقنه المحقنة

في انظر المعلومات ، من لمزيد العبوة. هذه في متوفرة غير الحقن وإبر المرشح مع النقل وإبر المحاقن  ●

."الحزمةهذه في موجود وغير  Hemlibraإلدارة مطلوب هو ما "6 القسم

واحد.استخدام بعد منها وتخلص حقنة لكل جديدة حقن إبرة استخدام من تأكد  ●
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.Hemlibraمحلول من مل 1 حتى لحقن مل 1 سعة حقنة استخدام يجب  ●

.Hemlibraمحلول من مل 2 إلى يصل وما مل 1 من أكبر لحقن مل 3 إلى 2 حقنة استخدام يجب  ●

والمراهقيناألطفال في استخدم

األعمار.جميع من واألطفال المراهقين في  Hemlibraاستخدام يمكن

ال الرعاية. مقدم أو والوالد للطفل الصحية الرعاية مقدم موافقة بشرط بنفسه الدواء يحقن أن للطفل يمكن  ●

سنوات.7 سن دون لألطفال الذاتي بالحقن ينصح

ينبغيمما أكثر هيمليبرا تستخدم كنت إذا

لخطر معرضاً تكون قد ألنك هذا الفور. على طبيبك أخبر مفترض ، هو مما أكثر  Hemlibraتستخدم كنت إذا

طبيبك واستشر طبيبك ، أخبرك كما تماماً دائماً  Hemlibraاستخدم الدم. جلطات مثل جانبية بأعراض اإلصابة

متأكداً.تكن لم إذا الممرضة أو الصيدلي أو

Hemlibraاستخدام نسيت إذا

ثم ، المقررة. التالية الجرعة يوم قبل يمكن ما بأسرع المنسية الجرعة بحقن قم المجدول ، حقنك نسيت إذا  ●

المنسية.الجرعة لتعويض اليوم نفس في جرعتين تحقن ال مقرر. هو كما الدواء حقن في استمر

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك فاسأل فعله ، عليك يجب مما متأكداً تكن لم إذا  ●

Hemlibraاستخدام عن توقفت إذا

ال فقد  ، Hemlibraاستخدام عن توقفت إذا طبيبك. مع التحدث دون  Hemlibraاستخدام عن تتوقف ال

النزيف.من محمياً تكون

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

Hemlibraتلقي أثناء  aPCCالستخدام خطيرة جانبية آثار

الخاص الرعاية مقدم أو أنت الحظت إذا الفورعلى الطبيب إلى وتحدث  aPCCو  Hemlibraاستخدام عن توقف

التالية:الجانبية اآلثار من أياً بك

:)الخثاريالدقيقة األوعية اعتالل (الحمراء الدم خاليا تدمير  ●
في آالم أو  )بطني(غامض بطن والعينين ، الجلد اصفرار والساقين ، الذراعين في تورم ضعف ، تخليط ، -

على عالمات األعراض هذه تكون قد - أقل تبول أو  ء)قي(غثيان  ، )غثيان(بالغثيان شعور الظهر ،

الخثاري.الدقيقة األوعية اعتالل

:)الدمويةالجلطات (الدم جلطات  ●
الوريد في دموية جلطة وجود على عالمات األعراض هذه تكون قد - احمرار أو ألم أو سخونة أو تورم -

الجلد.سطح من بالقرب

األعراض هذه تكون قد - الرؤية في مشاكل أو تورم أو العين في ألم وجهك ، في خدر صداع ،

عينك.خلف الوريد في دموية جلطة على عالمات

الجلد.أنسجة في شديد تلف على عالمة العرض هذا يكون قد - الجلد اسوداد

-

-

Hemlibraاستخدام عند أخرى جانبية أعراض

أشخاص10 كل من 1 من أكثر لدى تظهر قد جدا:شائع

)ألمحكة ، احمرار ، (الحقن منطقة في فعل رد  ●
صداع ●

المفاصلآالم  ●

5
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أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد مشترك:

الحمى ●

العضالتفي آالم  ●

اإلسهال ●

شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد : مألوفغير

)الخثاريالدقيقة األوعية اعتالل (الحمراء الدم خاليا تدمير  ●
)الكهفيةالجيوب تجلط (عينك خلف الوريد في دموية جلطة  ●
)الجلدنخر (الجلد أنسجة في شديد تلف  ●
)السطحيالخثاري الوريد التهاب (الجلد سطح من بالقرب الوريد في دموية جلطة  ●

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

عن اإلبالغ خالل من . )أدناهالتفاصيل انظر (مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار

المتحدةالمملكة
الصفراءالبطاقة مخطط

 Storeأو  Play Googleفي  Card Yellow MHRAعن ابحث أو  yellowcard/www.mhra.gov.uk:الكترونيموقع

App Apple

Hemlibraتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

. "EXP"بعد القارورة وملصق الكرتونية العبوة على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء تاريخ يشير

تجمد.ال . )مئويةدرجات 8 إلى 2 من (الثالجة في يحفظ

الضوء.من لحمايته األصلية العلبة في التخزين يجب

لمدة  )ج°30من أقل (الغرفة حرارة درجة في المفتوحة غير بالقوارير االحتفاظ يمكن الثالجة ، من إخراجها بمجرد

الثالجة. إلى أخرى مرة المفتوحة غير القوارير إعادة يمكن الغرفة ، حرارة درجة في التخزين بعد أيام. 7 إلى تصل

أيام.7 عن الغرفة حرارة درجة في الدواء تخزين فيه يتم الذي الوقت إجمالي يزيد أال يجب

ج.°30من أعلى حرارة لدرجات تعرضت أو أيام 7 من ألكثر الغرفة حرارة درجة في حفظها تم التي القوارير من تخلص

المحقنة.في المحلول بتبريد تقم ال الفور. على  Hemlibraاستخدم المحقنة ، إلى القارورة من نقله بمجرد

أصفر إلى اللون عديم المحلول يكون أن يجب اللون. تغير أو الجسيمات محلول من تحقق الدواء ، استخدام قبل

مرئية.جزيئات على يحتوي أو اللون متغير أو عكراً كان إذا الدواء هذا تستخدم ال قليال.ً

النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال مناسب. بشكل مستخدم غير محلول أي من تخلص

في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي األدوية من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية.

البيئة.حماية

6
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أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

هيمليبرايحتوي ماذا

150 بتركيز مل 0.4 (مجم 60 على  Hemlibraمن قارورة كل تحتوي إيميسيزوماب. هي الفعالة المادة  ●

 )مل  /مجم150 بتركيز مل 1 (مجم 150 أو  )مل  /مجم150 بتركيز مل 0.7 (مجم 105  ، )مل  /مجم
إيميسيزوماب.من

للحقن.والماء  188poloxamer و  acid aspartic-Lو  histidine-Lو  arginine-Lهي األخرى المكونات  ●

العبوةمحتويات هي وما  Hemlibraيبدو كيف

Hemlibraقليال ًأصفر إلى اللون عديم سائل إنه للحقن. محلول .هو

زجاجية.قنينة 1 على  Hemlibraمن عبوة كل تحتوي

العبوةهذه في موجوداً وليس  Hemlibraإلدارة مطلوب هو ما
تحت وحقنه محقنة إلى القارورة من  Hemlibraمحلول لسحب حقن وإبرة نقل وإبرة حقنة إلى حاجة هناك

.)"االستخدامتعليمات "7 ، القسم انظر (الجلد

الحقن

تخرج لور ، قفل طرف مع كربونات البولي أو بروبيلين البولي مادة من شفافة محقنة مل:1 حقنة●

أومل0.01
تخرج لور ، قفل طرف مع كربونات البولي أو بروبيلين البولي مادة من شفافة محقنة حقنة:مل 3 إلى 2●

مل.0.1

اإلبر

)″1 (مم 35 طول  ، 18G مقياس  ، Luerقفل وصلة مع للصدأ المقاوم الفوالذ الفلتر:مع النقل إبرة●
وحاد ،شبه طرف مع يكون أن ويفضل ميكرومتر 5 مرشح على يحتوي  ،

25-27 المقبول: النطاق (جم 26 المقياس  ، lock-Luerوصلة مع للصدأ المقاوم الفوالذ الحقن:إبرة●

أمان ميزة تضمين ويفضل  ، )″ (½أقصى كحد مم 13 أو  )″3 /8(مم 9 الطول يكون أن ويفضل  ، ً)مقياسا

اإلبرة.

المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب

المحدودةروش منتجات

بارك شاير فالكون ، طريق 6

سيتيجاردن ويلوين

TW 1AL7
المتحدةالمملكة

التسويق:ترخيص لصاحب المحلي بالممثل االتصال يرجى الدواء ، هذا حول معلومات أي على للحصول

المتحدةالمملكة
المحدودة.روش منتجات

1707366000  )0(44 +هاتف:

2022يناير في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم

7
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لالستخدامتعليمات 7.

الفلترمع النقل إبرة
)محقنةإلى قنينة من  HEMLIBRAلنقل (

االستخدامتعليمات

هيمليبرا

حقنة

واحدةجرعة قارورة

الرعاية مقدم لك يوضح أن يجب . Hemlibraحقن قبل االستخدام تعليمات واتباع وفهم قراءة عليك يجب

اسأل مرة. ألول استخدامه قبل صحيح بشكل  Hemlibraوحقن وقياس تحضير كيفية بك الخاص الصحية

أسئلة.أي لديك كان إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم

مهمة:معلومات

بذلك.القيام كيفية على الصحية الرعاية مقدم يطلعك لم ما آخر شخص أي أو نفسك حقن التفعل●

القارورة.وملصق العلبة على موجود  Hemlibraاسم أن من تأكد●

الجرعة إلعطاء الصحيحة الدواء  )ق(قوة لديك أن من للتأكد القارورة ملصق اقرأ القارورة ، فتح قبل●

الصحيحة.الجرعة نفسك إلعطاء واحدة قنينة من أكثر استخدام إلى تحتاج قد لك. الموصوفة

الصالحية.انتهاء تاريخ انقضى إذا استخدم التفعلالقارورة.وملصق العلبة على الموجود الصالحية انتهاء تاريخ من تحقق●

ال القارورة. في متبقية مستخدمة غير هيمليبرا أي من تخلص جرعتك ، تحقن أن بعد فقط.واحدة مرة القارورة استخدم●

الحقاً.الستخدامها القارورة في المستخدمة غير األدوية بحفظ تقم

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم يصفها التي الحقن وإبر النقل وإبر المحاقن فقط استخدم●

مستعملة.وإبر محاقن أي من تخلص فقط. واحدة مرة الحقن وإبر اإلبر وانقل المحاقن استخدم●

 ؛ Hemlibraمن الجلد تحت حقنة من أكثر إلى فستحتاج مل ، 2 من أكثر الموصوفة جرعتك كانت إذا●

الحقن.تعليمات على للحصول بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل

●

:Hemlibraومحاقن وإبر قوارير تخزين

الضوء.من الدواء لحماية األصلية العلبة في بالقنينة احتفظ●

الجلد.تحت فقط  Hemlibraحقن يجب

الثالجة.في القارورة بتخزين قم األطفال. ومتناول رؤية عن بعيداً والمحاقن واإلبر القوارير احفظ●

8
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تجميد.التفعل●

القارورة.هز التفعل●

(الغرفة حرارة درجة إلى تصل واتركها االستخدام من دقيقة 15 قبل الثالجة من القارورة أخرج●
الحقن.تحضير قبل  )مئويةدرجة 30 من أقل

تصل لمدة الغرفة حرارة درجة في المفتوحة غير بالقارورة االحتفاظ يمكن الثالجة ، من إخراجها بمجرد●

يجب الثالجة. إلى المفتوحة غير القوارير إعادة يمكن الغرفة ، حرارة درجة في التخزين بعد أيام. 7 إلى

أيام.7 الغرفة حرارة درجة وفي البارد المخزن خارج الوقت إجمالي يتجاوز أال

حرارة درجات في كانت أو أيام 7 من ألكثر الغرفة حرارة درجة في حفظها تم التي القوارير من تخلص●

مئوية.درجة 30 من أعلى

جافة.والمحقنة الحقن وإبرة النقل بإبرة احتفظ●

ومستلزماتك:الدواء فحص

حقنك.وإعطاء للتحضير أدناه المذكورة المستلزمات كل اجمع●

ال أدناه.المدرجة المستلزمات وعلى القارورة ملصق وعلى العبوة على الموجود الصالحية انتهاء تاريخ يفحص●

الصالحية.انتهاء تاريخ مضى إذا تستخدم

إذا:القارورة تستخدمال●

ملون.أو ضبابي أو غائم الدواء-

جزيئات.على الدواء يحتوي-

مفقود.السدادة يغطي الذي الغطاء-

إسقاطها.تم إذا أو تالفة بدت إذا تستخدمال التلف.عن بحثاً اإلمدادات افحص●

جيداً.ومضاء نظيف عمل سطح على المستلزمات ضع●

المربع:في المدرجة

الدواءعلى تحتوي قنينة●

لالستخدامتعليماتهيمليبرا●

9
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المربع:في مدرج غير

الكحولمناديل●

قنينة من أكثر استخدام إلى بحاجة كنت إذا ملحوظة:

عليك فيجب لك ، الموصوفة الجرعة لحقن واحدة

قنينة.لكل كحول جديد منديل استخدام

الشاش●

قطنكرة●

حقنة●

 أاستخدم مل ، 1 إلى تصل كمية لحقن ملحوظة:

مل.1 حقنة
استخدم مل ، 2 و مل 1 بين كمية لحقن

حقنة.مل 3 أو مل 2 أ

5 مرشح مع نقل إبرة●

G18ميكرومتر

من أكثر استخدام إلى بحاجة كنت إذا ملحوظة:

فيجب لك ، الموصوفة الجرعة لحقن واحدة قنينة

قنينة.لكل جديدة نقل إبرة استخدام عليك

الدواء.لحقن النقل إبرة استخدم التفعل

G26السالمة درع مع حقن إبرة●

من الدواء لسحب الحقن إبرة استخدم التفعل

القارورة.

الحادةاألدوات من التخلص حاوية●

10
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إستعد:

15 لمدة الغرفة حرارة درجة إلى تصل  )القارورة(القارورة اترك االستخدام ، قبل●

المباشرة.الشمس أشعة عن بعيداً نظيف مستو سطح على دقيقة

أخرى.طريقة بأي القارورة تسخين تحاول ال●

والصابون.بالماء جيد يديكاغسل●

أشكل

الحقن:موقع وتجهيز اختيار

بالكحول.مبللة مناديل باستخدام المختار الحقن موقع منطقة بتنظيف قم●

في تنفخ أو تهوي أو تلمس ال ثوان.ٍ 10 لمدة يجف الجلد دع●

الحقن.قبل تنظيفها تم التي المنطقة

استخدام:يمكنك للحقن ،

.)والوسطاألمامي (الفخذ●
بالشكل

.)السرة(السرة حول سم 5 ماعدا  )البطن(المعدة منطقة●

من هو الرعاية مقدم كان إذا فقط (الذراع أعلى من الخارجية المنطقة●

.)بالحقنيقوم

بعد على حقنة ، لكل مختلف حقن موقع استخدام عليك يجب●

السابق.للحقن استخدمتها التي المنطقة من األقل على سم 2.5

حزام أو الحزام بسبب تتهيج أن يمكن التي المناطق في تحقن ال●

المناطق أو الكدمات أو الندبات أو الشامات في تحقن ال الخصر.

متشققاً.أو قاسياً أو أحمر أو حساساً فيها الجلد يكون التي

للحقن:المحقنة تحضير

الغطاء.إزالة بمجرد سطح على تضعها أو المكشوفة اإلبر تلمس ال●

الفور.على الحقنة إعطاء يجب بالدواء ، المحقنة امتالء بمجرد  ●

دقائق. 5 غضون في الجلد تحت المحقنة في الموجود الدواء حقن يجب الحقن ، إبرة غطاء إزالة بمجرد  ●

سطح.أي اإلبرة المست إذا المحقنة تستخدم ال

في المستخدمة والمحاقن الحقن إبرة أغطية أو قنينة أو إبر أو  )قنينة(قنينة أي من تخلص●
الحادة.األدوات أو للثقب مقاومة حاوية

11
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الحقن:بعد مهمة معلومات

الحقن.بعد الحقن مكان تفرك ال●

موقع على شاش أو معقمة قطنية كرة على الضغط يمكنك الحقن ، موقع في دم قطرات رأيت إذا  ●
النزيف.يتوقف حتى األقل ، على ثوان 10ٍ لمدة الحقن

على برفق ثلج كيس ضغط أيضاً يمكن  ، )الجلدتحت النزيف من صغيرة منطقة (كدمات لديك كان إذا  ●

بك.الخاص الصحية الرعاية بمقدم االتصال يرجى النزيف ، يتوقف لم إذا الموقع.

والمستلزمات:الدواء من التخلص

األطفال.متناول عن بعيداً الحادة األدوات من التخلص بحاوية دائماً احتفظ هام:

من تتخلص ال االستخدام. بعد فوراً الحادة األدوات من التخلص حاوية في المستخدمة والمحاقن اإلبر ضع●

المنزلية.النفايات في سائبة سرنجات أو إبر أي

تكون:منزلية حاوية استخدام فيمكنك الحادة ، األدوات من التخلص حاوية لديك يكن لم إذا●

الثقيل.البالستيك من مصنوعة-

الخروج.من الحادة األدوات تتمكن أن دون للثقب ، ومقاوم محكم بغطاء إغالقها يمكن-

االستخدام. أثناء ومستقرة منتصبة

للتسرب.مقاومة

الحاوية.داخل الخطرة النفايات من للتحذير صحيح بشكل الملصق

-

-

-

المحلية اإلرشادات اتباع إلى ستحتاج تقريباً ، ممتلئة الحادة األدوات من التخلص حاوية تكون عندما●

الحادة.األدوات من التخلص حاوية من للتخلص الصحيحة الطريقة لمعرفة بك الخاصة

اإلرشادات تسمح لم ما بك الخاصة المنزلية النفايات في الحادة األدوات من للتخلص مستعملة حاوية أي من تتخلص ال●

المستخدمة.الحادة األدوات من التخلص حاوية تدوير بإعادة تقم ال بذلك. بك الخاصة المحلية

12
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التحضير1.

العلويالجزء بتنظيف وقم القنينة غطاء بإزالة قم 1. الخطوة

القارورة.عن الغطاء انزع●

من التخلص حاوية في القارورة  )أغطية(غطاء من تخلص●

الحادة.األدوات

كحولي.بمنديل القارورة سدادة من العلوي الجزء نظف●

13
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إلى مرشح مع النقل إبرة نعلق 2. الخطوة

حقنة

اتجاه في بالفلتر النقل إبرة ولف ادفع●
توصيلها يتم حتى المحقنة على الساعةعقارب

بالكامل.

المحقنة إلى الهواء واسحب ببطء المكبس اسحب●

لك.الموصوفة الجرعة كمية بنفس

إبرةنقل  3Uncap. الخطوة

النقل إبرة توجيه مع البرميل من المحقنة امسك●

ألعلى.

ال جسمك.عن بعيداً بعناية النقل إبرة غطاء اسحب●
على ألسفل النقل إبرة غطاء ضع الغطاء. من تتخلص

النقل إبرة تغليف إعادة إلى ستحتاج نظيف.مستو ٍسطح

الدواء.نقل بعد

غطاء إزالة بعد سطح على ضعه أو اإلبرة طرف تلمسال●

اإلبرة.

14
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القارورةفي الهواء ضخ 4. الخطوة

النقل إبرة وأدخل المسطح العمل سطح على بالقارورة احتفظ●

القارورة.سدادة وسط في ألسفل مباشرة والمحقنة

على رأساً القارورة واقلب القارورة في باإلبرة احتفظ●

عقب.

من الهواء لحقن المكبس على اضغط ألعلى ، اإلبرة توجيه مع●

الدواء.فوق المحقنة

المحقنة.مكبس على مضغوطاً إصبعك ابق●

فقاعات يخلق أن يمكن هذا ألن بالهواء الدواء يحقن التفعل●

الدواء.في رغوة أو هواء
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حقنةإلى الدواء نقل 5. الخطوة

في  كذلكتكون بحيث ألسفل اإلبرة طرف حرك●

الطب.

 ء /الهوافقاعات لمنع المكبس اسحب ببطء●

الرغوة.

للجرعة الالزمة الدواء كمية من بأكثر المحقنة امأل

لك.الموصوفة

المحقنة.من المكبس سحب عدم على احرص●

في الدواء كمية من أكثر الموصوفة جرعتك كانت إذا مهم:

بين الجمع "إلى وانتقل األدويةكل سحب القارورة ،

الجزء "القوارير

حاليا.

الهواءفقاعات إزالة 6. الخطوة
عن بحثاً المحقنة وافحص القارورة في باإلبرة احتفظ●

الكبيرة الهواء فقاعة تقلل أن يمكن أكبر. هواء فقاعات

تتلقاها.التي الجرعة

التنصت بلطفالكبيرةالهواء فقاعات بإزالة قم●

إلى الهواء فقاعات ترتفع حتى بأصابعك المحقنة برميل

وادفع  الدواءفوق اإلبرةطرف حرك المحقنة. أعلى

خارج الهواء فقاعات لدفع ألعلى ببطء المكبس

المحقنة.

تقل أو تساوي اآلن المحقنة في الدواء كمية كانت إذا●

اإلبرة طرف بتحريك فقم لك ، الموصوفة الجرعة عن

تنتهي حتى المكبس أعد يحذب وببطءالطبفي إلى

الجرعة  لكالالزمة الدواء كمية من أكثرذلكمن

الموصوفة.

المحقنة.من المكبس سحب عدم على احرص●

فقاعات تزيل حتى أعاله المذكورة الخطوات كرر●

حجماً.األكبر الهواء

المحقنة في الدواء من يكفي ما لديك أن من تأكد ملحوظة:

تتمكن لم إذا التالية. الخطوة إلى االنتقال قبل جرعتك إلكمال

مستقيموضع في القارورة اقلب األدوية ، جميع إزالة من

المتبقيالمبلغ إلى للوصول

والنزيف.األلم يسبب قد ذلك ألن الدواء لحقن النقل إبرة استخدم التفعل
16
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حقن2

النقلإبرة خالصة 7. الخطوة

القارورة.من اإلبرة وانقل المحقنة انزع●

في النقل إبرة االنزالقوواحدةيد باستخدام●

اإلبرة.لتغطية  ألعلىمغرفة والغطاء

النقل إبرة غطاء ادفع اإلبرة ، تغطية بمجرد●

واحدةيد بالكامللتثبيتها المحقنة باتجاه

بالخطأ.باإلبرة نفسك إصابة لمنع

الحقنموقع نظف 8. الخطوة

بمسحة بك الخاص الحقن موقع ينظفوحدد●

كحولية.

النقلإبرة إزالة 9. الخطوة

طريق عن المحقنة من النقل إبرة بإزالة قم●

والسحب الساعة عقارب اتجاه عكس لفها

برفق.

في المستخدمة النقل إبرة من تخلص●

الحادة.األدوات من التخلص حاوية
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المحقنةفي الحقن إبرة نعلق 10. الخطوة

اتجاه في الحقن إبرة ولف ادفع●

حتى المحقنة على الساعة عقارب

بالكامل.توصيلها يتم

السالمةدرع نقل 11. الخطوة

واإلبرة عن بعيداً األمان درع حرك●

الحقنة.برميل  اتجاهمن

الحقنإبرة فك 12. الخطوة

الحقن إبرة غطاء اسحب بحرص●

المحقنة.من مباشرة

حاوية في الغطاء من تخلص●

الحادة.األدوات من التخلص

السماح أو اإلبرة طرف تلمسال●

سطح.أي بلمس لها

يجب الحقن ، إبرة غطاء إزالة بعد●

المحقنة في الموجود الدواء حقن

دقائق.5 غضون في

18
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الموصوفةالجرعة على المكبس اضبط 13. الخطوة

ألعلى اإلبرة توجيه مع المحقنة امسك  ●

الجرعة إلى بهدوء المكبس ادفع sو

لك.الموصوفة

تتماشى أعلىضمان، جرعتكمن تحقق●

على الموجودة العالمة مع المكبس حافة

لك.الموصوفة للجرعة المحقنة

)الجلدتحت (الجلد تحت الحقن 14. الخطوة

فيبالكامل اإلبرة وأدخل المحدد الحقن موقع على اضغط●

وحازم.سريع إجراء خالل من درجة90 إلى درجة 45

اإلبرة.إدخال أثناء ادفعه أو المكبس امسك التفعل

المقروص.الحقن مكان واترك المحقنة بوضعية احتفظ●

.

الدواءحقن 15. الخطوة

حتى برفق المكبس دفع طريق عن ببطء الدواء كل احقن●

النهاية.

الزاوية بنفس الحقن موقع من والمحقنة اإلبرة بإزالة قم●

إدخالها.تم التي
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التخلص3.

األمانبدرع اإلبرة غطي 16. الخطوة

90 بزاوية لألمام األمان درع حرك●

المحقنةعن بعيداً درجة

برميل.

واحدة ، بيد المحقنة أمسك●
ألسفلاألمان درع على واضغط

سريعة بحركة مستو ٍسطح على

."نقرة"تسمع حتى وثابتة

أن لترى انظر نقرة ، تسمع لم إذا●

األمان.بدرع بالكامل مغطاة اإلبرة

األمان درع خلف بأصابعك احتفظ●

األوقات.جميع في اإلبرة عن وبعيداً

الحقنإبرة افصل التفعل●

واإلبرة.الحقنة من تخلص 17. الخطوة

من التخلص حاوية في والمحاقن اإلبر تستخدم لكوضع●

من لمزيد االستخدام. بعد فوراً الحادة األدوات

األدوية من التخلص "قسم راجع المعلومات ،

."والمستلزمات

المحقنة من المستخدمة الحقن إبرة إزالة حاول التفعل●

المستخدمة.

الغطاء.مع الحقن إبرة تلخصال●

األدوات من التخلص بحاوية دائماً احتفظ مهم:●

األطفال.متناول عن بعيداً الحادة

محاقن أو إبر أو  )قوارير(قنينة أو أغطية أي من تخلص●

الحادة.األدوات أو للثقب مقاومة حاوية في مستخدمة
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القواريربين الجمع

من الدواء سحب بعد الخطوات هذه فاتبع لك ، الموصوفة الجرعة إلى للوصول واحدة قنينة من أكثر استخدام إلى بحاجة كنت إذا

األولى:القارورة

النقلإبرة خالصة أ. الخطوة

األولى.القنينة من اإلبرة وانقل المحقنة انزع●

والغطاء في النقل إبرة حرك ، واحدةيد باستخدام●

اإلبرة.لتغطية ألعلىمغرفة

باتجاه النقل إبرة غطاء ادفع اإلبرة ، تغطية بمجرد●

نفسك إصابة لمنع واحدةيد بالكامللتثبيتها المحقنة

بالخطأ.باإلبرة

النقلإبرة إزالة . Bالخطوة

عكس لفها طريق عن المحقنة من النقل إبرة بإزالة قم●

برفق.والسحب الساعة عقارب اتجاه

حاوية في المستخدمة النقل إبرة من تخلص●

الحادة.األدوات من التخلص

مع جديدة نقل إبرة بتوصيل قم ج. الخطوة

للمحقنةمرشح

كل في مرشح مع جديدة نقل إبرة استخدام عليك يجب مالحظة:

جديدة.قنينة من الدواء بسحب فيها تقوم مرة

عقارب اتجاه في اإلبرة انقل الجديدأولف ادفع●

بالكامل.توصيلها يتم حتى المحقنة إلى الساعة

إلى الهواء بعض واسحب ببطء المكبس اسحب●

المحقنة.
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إبرةنقل  D. Uncapالخطوة

إبرة غطاء توجيه مع البرميل من المحقنة امسك●

ألعلى.النقل

ال جسمك.عن بعيداً بعناية النقل إبرة غطاء اسحب●
إبرة تغليف إعادة إلى ستحتاج بعيد.  الغطاءترمي

الدواء.سحب بعد النقل

اإلبرة.طرف تلمسال●

القارورةفي الهواء ضخ . Eالخطوة

أدخل المسطح ، العمل سطح على الجديدة القارورة مع●

مركزفيألسفل مباشرة والمحقنة ، الجديدة النقل إبرة
القارورة.سدادة من

رأساً القارورة واقلب القارورة في النقل بإبرة احتفظ●

عقب.على

المحقنةمن الهواء بحقن قم ألعلى ، اإلبرة توجيه مع●

الدواء.فوق

المحقنة.مكبس على مضغوطاً إصبعك ابق●

يخلق أن يمكن هذا ألن بالهواء الدواء يحقن التفعل●

الدواء.في رغوة أو هواء فقاعات
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حقنةإلى الدواء نقل . Fالخطوة

.الطبفي كذلكتكون بحيث ألسفل اإلبرة طرف حرك●

 ء /الهوافقاعات لمنع المكبس اسحب ببطء●

الرغوة.

الالزمة الدواء كمية من أكثر المحقنة برميل امأل

لك.الموصوفة للجرعة

المحقنة.خارج المكبس سحب عدم على احرص  ●

إلكمال المحقنة في الدواء من يكفي ما لديك أن من تأكد ملحوظة:

جميع إزالة من تتمكن لم إذا التالية. الخطوات إلى االنتقال قبل جرعتك

إلىللوصول مستقيم وضع في القارورة بإدارة فقم األدوية ،

المتبقيةالكمية

والنزيف.األلم مثل ضرراً يسبب قد ذلك ألن الدواء لحقن النقل إبرة استخدم التفعل

منأكثر على تحصل حتى إضافية قنينة كل مع  Fإلى  Aمن الخطوات كرر

في مدُخلة النقل بإبرة احتفظ االنتهاء ، بمجرد الموصوفة. جرعتك

الباقيمع تابع 6. الخطوة إلى وعد القارورة

خطوات.
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