
สารละลาย Hemlibra 150 มก. / มล. สําหรับการฉีด
ection emicizumab

ยานี้ต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ระบขุ้อมูลความปลอดภัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถ
ช่วยไดโ้ดยการรายงานผลข้างเคียงทีคุ่ณอาจได้รับ ดูส่วนท้ายของส่วนที่ 4 สําหรับวิธกีารรายงานผลข้างเคียง

อ่านเอกสารนี้ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

● เก็บเอกสารนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
● หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล
● ยานี้กําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะ

เหมือนกับคุณก็ตาม
● หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้

1. Hemlibra คืออะไรและใช้สําหรับอะไร
2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนใชเ้ฮมลบิรา
3. วิธีใชเ้ฮมลิบรา
4. ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บเฮมลิบรา
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ
7. คําแนะนําสําหรับการใชง้าน

1. Hemlibra คืออะไรและใช้สําหรับอะไร

Hemlibra คืออะไร

Hemlibra มีสารออกฤทธิ์ “emicizumab” นี่เป็นของกลุ่มยาทีเ่รียกว่า "โมโนโคลนัลแอนติบอด"ี โมโนโคลน
อลแอนติบอดเีป็นโปรตีนชนิดหนึ่งทีจ่ดจําและผูกมัดกับเป้าหมายในร่างกาย

Hemlibra ใชส้ําหรับอะไร

Hemlibra เป็นยาที่ใชร้ักษาผู้ป่วยทุกวัยด้วย
● ฮีโมฟเีลีย A ทีพ่ัฒนาสารยับยั้งแฟคเตอร์ VIII
● หรือเป็นโรคฮโีมฟีเลีย A รุนแรงซึ่งไม่ได้พัฒนาสารยับยั้งแฟคเตอร์ VIII (ระดับ FVIII ในเลือดน้อยกว่า 1%)

Haemophilia A เป็นภาวะทีส่ืบทอดมาจากการขาดปัจจัย VIII ซึ่งเป็นสารสําคัญทีจ่ําเป็นสําหรับเลือดใน
การจับตัวเป็นลิ่มและหยุดเลือดไหล

ยาป้องกันเลือดออกหรือลดอาการเลือดออกในผู้ทีม่ีอาการนี้

ผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคฮโีมฟีเลีย A สามารถพัฒนาสารยับยั้งแฟคเตอร์ VIII (แอนติบอดทีี่ต่อต้านแฟคเตอร์ 
VIII) ซึ่งทําให้ปัจจัยทดแทน VIII หยุดทํางาน
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Hemlibra ทํางานอย่างไร

Hemlibra ฟื้นฟูการทํางานของปัจจัยกระตุ้น VIII ที่หายไปซึ่งจําเป็นสําหรับการแข็งตัวของเลือดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โครงสร้างของมันแตกต่างจากปัจจัย VIII ดังนั้น Hemlibra จึงไมไ่ด้รับผลกระทบจากสารยับยั้ง
ปัจจัย VIII

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใชเ้ฮมลบิรา

อย่าใช้เฮมลบิรา:

● หากคุณแพย้าเอมซิิซูแมบหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อ 6) หากคุณไม่แน่ใจ ให้ปรึกษา
แพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลก่อนใชย้าเฮมลบิรา

คําเตือนและข้อควรระวัง

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ Hemlibra สิ่งสําคัญคือต้องปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ “สารบายพาส”(ยาที่ช่วยให้ลิ่ม
เลือด แต่ทํางานแตกต่างจากปัจจัย VIII). เนื่องจากการรักษาด้วยยาบายพาสอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใน
ขณะที่รับยาเฮมลบิรา. ตัวอย่างของสารบายพาสรวมถึงสารกระตุ้นเชิงซ้อนโปรทรอมบินทีถู่กกระตุ้น (aPCC) 
และ FVIIa ลูกผสม (rFVIIa) ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตอาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ aPCC ในผู้
ป่วยที่ไดร้ับ Hemlibra ด้วย:

ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ aPCC ในขณะที่รับ Hemlibra

● การทําลายเซลล์เม็ดเลือดแดง (thrombotic microangiopathy)
- นีเ่ป็นภาวะที่ร้ายแรงและอาจถึงแกช่ีวิตได้
- เมื่อมีอาการนี้ เยื่อบุหลอดเลือดอาจเสียหายและเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดขนาดเล็ก ในบางกรณี

อาจทําใหไ้ตและอวัยวะอื่นๆ เสียหายได้

โปรดใชค้วามระมัดระวังหากคุณมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะนี้ (เคยเป็นโรคนี้มาก่อนหรือสมาชิกใน
ครอบครัวของคุณได้รับความเดือดร้อนจากโรคนี้) หรือหากคุณกําลังใช้ยาทีส่ามารถเพิ่มความเสี่ยง
ในการเกิดภาวะนีไ้ด้ เช่น ciclosporin, quinine หรือ tacrolimus สิ่งสําคัญคือต้องทราบอาการ
ของ thrombotic microangiopathy ในกรณทีี่คุณมีอาการ (ดูหัวข้อ 4 "ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้" 
สําหรับรายการอาการ)

-

-

หยุดใช้ Hemlibra และ aPCC และปรึกษาแพทย์ทันทีหากคุณหรือผู้ดูแลของคุณสังเกตเห็นอาการของ 
thrombotic microangiopathy

● ลิ่มเลือด (ลิ่มเลือดอุดตัน)
- ในบางกรณซีึ่งพบไมบ่่อย ลิ่มเลือดสามารถก่อตัวภายในหลอดเลือดและปิดกั้นซึ่งอาจเป็นอันตรายถึง

ชีวิตได้
สิ่งสําคัญคือต้องทราบอาการของลิ่มเลือดภายในดังกล่าว ในกรณทีี่เกิดลิ่มเลือด (ดูรายการ
อาการที่หัวข้อ 4 “ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้”)

-

หยุดใช้ Hemlibra และ aPCC และปรึกษาแพทย์ทันทีหากคุณหรือผู้ดูแลของคุณสังเกตเห็นอาการของลิ่ม
เลือดในหลอดเลือด
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เด็กอายตุํ่ากว่า 1 ปี

ในเด็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี ระบบเลือดยังคงพัฒนา หากลูกของคุณอายุน้อยกว่าหนึ่งปี แพทย์ของคุณอาจสั่ง 
Hemlibra หลังจากทีช่ั่งนํ้าหนักถึงประโยชน์ทีค่าดหวังและความเสี่ยงของการใช้ผลิตภัณฑน์ีอ้ย่างรอบคอบแล้ว
เท่านั้น

ยาอื่นๆ และ Hemlibra

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้ ใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้หรืออาจใช้ยาอื่น ๆ

● การใช้ตัวแทนบายพาสขณะรับ Hemlibra
- ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ Hemlibra ใหป้รึกษาแพทย์ของคุณและปฏิบัตติามคําแนะนําอย่าง

ระมัดระวังว่าควรใชย้าบายพาสเมื่อใด รวมถึงขนาดยาและตารางเวลาที่คุณควรใช้. Hemlibra 
เพิ่มความสามารถในการจับตัวเป็นลิ่มของเลือด ดังนั้น ปริมาณยาบายพาสทีต่้องการอาจตํ่ากว่า
ขนาดทีคุ่ณใชก้่อนเริ่มใช้เฮมลิบรา
ใชa้PCCเพียงแค่ไมส่ามารถใชก้ารรักษาอื่นได้ หากจําเป็นต้องใช้ aPCC ใหป้รึกษาแพทย์ในกรณีที่
รู้สึกว่าคุณต้องการ aPCC รวมมากกว่า 50 หน่วย/กก. สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ aPCC 
ในขณะทีร่ับ Hemlibra โปรดดูหัวข้อที่ 2: “ผลข้างเคียงทีอ่าจร้ายแรงจากการใช้ aPCC ในขณะที่รับ 
Hemlibra”
แม้จะมีประสบการณ์ทีจ่ํากัดในการใช้ยา anti-fibrinolytics ร่วมกับ aPCC หรือ rFVIIa ในผู้ป่วย
ทีไ่ดร้ับการรักษาด้วย Hemlibra คุณควรรู้ว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันโดย
ใชย้าต้านการละลายลิ่มเลือดที่ฉีดเข้าเส้นเลือดดําร่วมกับ aPCC หรือ rFVIIa

-

-

การทดสอบในห้องปฏิบัตกิาร

บอกแพทย์หากคุณใช้ Hemlibra ก่อนทีคุ่ณจะมีการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารเพื่อวัดว่าเลือดของคุณจับตัวเป็น
ลิ่มไดด้ีเพียงใด เนื่องจาก Hemlibra ในเลือดอาจรบกวนการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่าง ทําใหไ้ด้ผลลัพธ์
ที่ไม่ถูกต้อง

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร

● คุณควรใชว้ิธีการคุมกําเนิดที่มปีระสิทธิภาพ (การคุมกําเนิด) ในระหว่างการรักษาด้วย Hemlibra และ
เป็นเวลา 6 เดือนหลังจากการฉีด Hemlibra ครั้งสุดท้ายของคุณ

● หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังวางแผนทีจ่ะมลีูก โปรดปรึกษา
แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคําแนะนําก่อนใช้ยานี้ แพทย์ของคุณจะพิจารณาถึงประโยชน์ของการใช้ 
Hemlibra ต่อความเสี่ยงต่อลูกน้อยของคุณ

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร

ยานี้ไม่น่าจะส่งผลต่อความสามารถในการขับรถหรือใช้เครื่องจักรของคุณ

3. วิธีใช้เฮมลิบรา

Hemlibra มีให้ในขวดแบบใช้ครั้งเดียวเป็นสารละลายพร้อมใชซ้ึ่งไม่จําเป็นต้องเจือจาง แพทย์ทีม่ีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียจะเริ่มต้นการรักษาด้วยเฮมลบิรา ใช้ยานีต้ามที่แพทย์ของคุณบอกคุณ
เสมอ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

จดบันทึก

แต่ละครั้งที่คุณใช้ Hemlibra ให้บันทึกชื่อและหมายเลขชุดของยา
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ใช้เฮมลิบราเท่าไหร่

ปริมาณของ Hemlibra ขึ้นอยู่กับนํ้าหนักของคุณและแพทย์ของคุณจะคํานวณปริมาณ (เป็นมก.) และปริมาณ
ของสารละลาย Hemlibra ทีส่อดคล้องกัน (เป็นมล.) ทีจ่ะฉีด:

● กําหนดขนาดยาในการโหลด: สัปดาห์ที่ 1 ถึง 4: ขนาดยาคือ 3 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนัก 1 กิโลกรัมทุกๆ 1 กิโลกรัม โดย
ฉีดสัปดาห์ละครั้ง

● ระบบกําหนดขนาดยาปกติ: สัปดาห์ที่ 5 เป็นต้นไป: ขนาดยาคือ 1.5 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม โดยฉีด
สัปดาหล์ะครั้ง 3 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม ฉีดทุกๆ 2 สัปดาห์ หรือ 6 มิลลิกรัมต่อทุกๆ 1 กิโลกรัม ชั่ง
นํ้าหนักฉีดทุก 4 สัปดาห์

การตัดสินใจใชย้า 1.5 มก./กก. สัปดาห์ละครั้ง 3 มก./กก. ทุกสองสัปดาห์ หรือ 6 มก./กก. ทุกสี่สัปดาห์ ควร
ปรึกษาหารือกับแพทย์และกับผู้ดูแล หากทําได้

ความเข้มข้นของเฮมลบิราที่แตกต่างกัน (30 มก./มล. และ 150 มก./มล.)ไม่ควรจะรวมกันในการฉีดครั้งเดียว
เมื่อสร้างปริมาตรทั้งหมดที่จะฉีด

ปริมาณสารละลาย Hemlibra ทีใ่ห้ในการฉีดแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 2 มล.

วิธีการให้ Hemlibra

หากคุณฉีด Hemlibra ด้วยตัวเองหรือหากผู้ดูแลของคุณฉีด คุณหรือผูดู้แลของคุณต้องอ่านและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําในหัวข้อ 7 “คําแนะนําสําหรับการใชง้าน” อย่างละเอียด

● Hemlibra ทําไดโ้ดยการฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง (ใตผ้ิวหนัง)
● แพทย์หรือพยาบาลของคุณจะแสดงวิธีฉีด Hemlibra
● เมื่อคุณได้รับการฝึกอบรมแล้ว คุณควรฉีดยานี้ทีบ่้าน ด้วยตัวเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากผูดู้แล

● ในการสอดเข็มเข้าไปใตผ้ิวหนังอย่างถูกต้อง ใหใ้ช้มือข้างทีว่่างของคุณหยิกผิวทีห่ย่อนคล้อยบริเวณที่ฉีดให้
สะอาด การบีบผิวเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณฉีดเข้าไปใต้ผิวหนัง (เข้าไปในเนื้อเยื่อไขมัน) แต่ไม่ลึกลงไป 
(เข้าไปในกล้ามเนื้อ) การฉีดเข้ากล้ามเนื้ออาจทําใหรู้้สึกไม่สบาย

● เตรียมและฉีดในสภาพที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคโดยใชเ้ทคนิคปลอดเชื้อ แพทย์หรือพยาบาลของคุณจะให้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

ที่จะฉีด Hemlibra

● แพทย์ของคุณจะแสดงให้เห็นว่าส่วนใดของร่างกายที่เหมาะสําหรับการฉีดเฮมลบิรา
● จุดฉีดยาที่แนะนําคือ บริเวณด้านหน้าของเอว (หน้าท้องส่วนล่าง) ต้นแขนส่วนบน หรือส่วนหน้าของต้นขา ใช้

เฉพาะสถานทีแ่นะนําสําหรับการฉีด
● สําหรับการฉีดแต่ละครั้ง ให้ใชส้่วนต่างๆ ของร่างกายแตกต่างจากทีคุ่ณใชค้รั้งล่าสุด
● ห้ามฉีดบริเวณทีผ่ิวหนังเป็นสีแดง มรีอยฟกชํ้า อ่อนโยน แข็ง หรือบริเวณที่มีไฝหรือรอยแผลเป็น

● เมื่อใช้ Hemlibra ควรให้ยาอื่นๆ ทีฉ่ีดเข้าใต้ผิวหนังในบริเวณอื่น

การใช้หลอดฉีดยาและเข็มฉีดยา

● เข็มฉีดยา เข็มถ่ายโอนทีม่ีตัวกรองขนาด 5 ไมโครเมตร และเข็มฉีดยาใชเ้พื่อดึงสารละลาย Hemlibra จาก
ขวดลงในหลอดฉีดยาและฉีดเข้าไปใตผ้ิวหนัง

● ชุดนี้ไม่มีเข็มฉีดยา เข็มถ่ายโอนที่มีตัวกรองและเข็มฉีดยา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในส่วนที่ 6 “สิ่งที่
จําเป็นสําหรับการดูแล Hemlibra และไม่มีอยูใ่นชุดนี”้

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใชเ้ข็มฉีดยาใหม่สําหรับการฉีดแต่ละครั้ง และทิ้งทิ้งหลังจากใชง้านครั้งเดียว
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● ควรใช้กระบอกฉีดยาขนาด 1 มล. สําหรับการฉีดสารละลายเฮมลิบราไม่เกิน 1 มล.
● ควรใช้กระบอกฉีดยาขนาด 2 ถึง 3 มล. สําหรับการฉีดมากกว่า 1 มล. และสารละลายเฮมลบิราไม่เกิน 2 

มล.

ใช้ในเด็กและวัยรุ่น

Hemlibra สามารถใช้ไดใ้นวัยรุ่นและเด็กทุกวัย
● เด็กสามารถฉีดยาด้วยตนเองได้หากผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของเด็กและผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

ยินยอม ไม่แนะนําให้ฉีดด้วยตนเองสําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 7 ปี

หากคุณใช้เฮมลิบรามากกว่าที่ควรจะเป็น

หากคุณใช้เฮมลิบรามากกว่าทีค่วรจะเป็น ให้แจ้งแพทย์ของคุณทันที เนื่องจากคุณอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้าง
เคียง เช่น ลิ่มเลือด ใชเ้ฮมลบิราตามที่แพทย์บอกเสมอ และควรตรวจสอบกับแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลหาก
คุณไม่แน่ใจ

หากคุณลืมใชเ้ฮมลบิรา

● หากคุณลืมฉีดยาตามกําหนด ให้ฉีดยาทีล่ืมไปโดยเร็วที่สุดก่อนถึงวันกําหนดขนาดยาครั้งต่อไป แล้วฉีดยาต่อ
ไปตามกําหนด อย่าฉีดสองครั้งในวันเดียวกันเพื่อชดเชยปริมาณทีล่ืม

● หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องทําอย่างไร ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล

หากคุณหยุดใช้เฮมลิบรา

อย่าหยุดใชเ้ฮมลบิราโดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดใช้ Hemlibra คุณอาจไม่ได้รับการปกป้องจากการตก
เลือดอีกต่อไป

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทําใหเ้กิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนทีไ่ด้รับก็ตาม

ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงของการใช้ aPCC ขณะรับ Hemlibra

หยุดใช้ Hemlibra และ aPCC แล้วปรึกษาแพทยท์ันทีหากคุณหรือผู้ดูแลของคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงใด 
ๆ ต่อไปนี้:
● การทําลายเซลล์เม็ดเลือดแดง (microangiopathy ลิ่มเลือดอุดตัน):

- สับสน อ่อนแรง แขนและขาบวม ผิวและตาเหลือง ท้องไม่ชัด (ปวดท้อง) หรือปวดหลัง รู้สึกไม่สบาย (
คลื่นไส้) ป่วย (อาเจียน) หรือปัสสาวะน้อยลง อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะหลอดเลือด
อุดตัน

● ลิ่มเลือด (ลิ่มเลือดอุดตัน):
- บวม อุ่น ปวดหรือแดง - อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของลิ่มเลือดในเส้นเลือดใกลผ้ิวของผิวหนัง

ปวดศีรษะ ชาทีใ่บหน้า ปวดตา บวม หรือมีปัญหากับการมองเห็น อาการเหล่านีอ้าจเป็นสัญญาณ
ของลิ่มเลือดในเส้นเลือดหลังตา
ผิวคลํ้าขึ้น – อาการนี้อาจเป็นสัญญาณของความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเนื้อเยื่อผิวหนัง

-

-

ผลข้างเคียงอื่น ๆ เมื่อใช้ Hemlibra

ธรรมดามาก:อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน
● เกิดปฏิกิริยาในบริเวณทีฉ่ีดยา (แดง คัน ปวด)
● ปวดหัว
● ปวดข้อ
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ทั่วไป:อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน
● ไข้
● ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
● ท้องเสีย

ผิดปกติ: อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน
● การทําลายเซลล์เม็ดเลือดแดง (thrombotic microangiopathy)
● ลิ่มเลือดในเส้นเลือดหลังตา (โพรงไซนัสอุดตัน)
● ความเสียหายรุนแรงของเนื้อเยื่อผิวหนัง (เนื้อร้ายผิวหนัง)
● ลิ่มเลือดในเส้นเลือดใกลผ้ิว (ผิวเผิน thrombophlebitis)

การรายงานผลข้างเคียง

หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้
ระบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรง (ดูรายละเอียดด้านล่าง) คุณสามารถช่วยให้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้โดยการรายงานผลข้างเคียง

ประเทศอังกฤษ
โครงการใบเหลือง
เว็บไซต์:www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple 
App Store

5. วิธีเก็บเฮมลบิรา

เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใชย้านีห้ลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนกล่องและฉลากขวดหลัง "EXP" วันหมดอายหุมายถึงวันสุดท้าย
ของเดือนนั้น

เก็บในตูเ้ย็น (2°C ถึง 8°C) อย่าแช่แข็ง

เก็บในบรรจภุัณฑ์เดิมเพื่อป้องกันแสง

เมื่อนําออกจากตู้เย็นแล้ว ขวดทีย่ังไม่ได้เปิดอาจถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมหิ้อง (ตํ่ากว่า 30°ค) นานถึง 7 วัน หลังจาก
เก็บรักษาที่อุณหภูมหิ้อง ขวดทีย่ังไม่ไดเ้ปิดอาจถูกส่งคืนกลับไปที่ตู้เย็น เวลาทั้งหมดที่จัดเก็บยาไว้ที่อุณหภูมหิ้อง
ไม่ควรเกิน 7 วัน

ทิ้งขวดที่เก็บไว้ที่อุณหภูมหิ้องนานกว่า 7 วันหรือสัมผัสกับอุณหภูมิทีสู่งกว่า 30°ค.

เมื่อย้ายจากขวดไปยังหลอดฉีดยาแล้ว ให้ใช้ Hemlibra ทันที ห้ามแช่เย็นสารละลายในกระบอกฉีดยา

ก่อนใช้ยา ให้ตรวจสอบสารละลายเพื่อหาอนุภาคหรือการเปลี่ยนสี สารละลายควรไม่มีสถีึงเหลืองเล็กน้อย ห้ามใช้
ยานี้หากมีเมฆมาก เปลี่ยนสี หรือมอีนุภาคทีม่องเห็นได้

ทิ้งสารละลายทีไ่ม่ไดใ้ช้อย่างเหมาะสม อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึง
วิธีทิ้งยาทีคุ่ณไม่ได้ใชอ้ีกต่อไป มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม
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6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

สิ่งที่ Hemlibra ประกอบด้วย

● สารออกฤทธิ์คือเอมิซิซูแมบ ขวด Hemlibra แต่ละขวดประกอบด้วย 60 มก. (0.4 มล. ที่ความเข้มข้น 150 
มก./มล.), 105 มก. (0.7 มล. ทีค่วามเข้มข้น 150 มก./มล.) หรือ 150 มก. (1 มล. ที่ความเข้มข้น 150 
มก./มล.) ของ อิมิซิซูแมบ

● ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ L-arginine, L-histidine, L-aspartic acid, poloxamer 188 และนํ้าสําหรับฉีด

สิ่งที่ Hemlibra ดูเหมือนและเนื้อหาของแพ็ค

Hemlibra เป็นสารละลายสําหรับฉีด เป็นของเหลวไม่มีสถีึงสีเหลืองเล็กน้อย

Hemlibra แต่ละแพ็คประกอบด้วยขวดแก้ว 1 ใบ

สิ่งที่จําเป็นสําหรับการบริหาร Hemlibra และไม่มีอยูใ่นชุดนี้
ต้องใชห้ลอดฉีดยา เข็มฉีดยา และเข็มฉีดยาเพื่อถอนสารละลาย Hemlibra จากขวดไปยังหลอดฉีดยาและฉีด
เข้าไปใตผ้ิวหนัง (ดูหัวข้อ 7 “คําแนะนําสําหรับการใชง้าน”)

เข็มฉีดยา

● เข็มฉีดยา 1 มล.:กระบอกฉีดยาโพลโีพรพลิีนหรือโพลีคาร์บอเนตแบบใสพร้อมปลายล็อค Luer, สําเร็จการ
ศึกษา 0.01 มลหรือ

● เข็มฉีดยา 2 ถึง 3 มล.:กระบอกฉีดยาโพลีโพรพิลนีหรือโพลคีาร์บอเนตแบบใสพร้อมปลายล็อค Luer สําเร็จการ
ศึกษา 0.1 มล.

เข็ม

● เข็มโอนพร้อมตัวกรอง:สแตนเลสพร้อมข้อต่อ Luer-lock เกจ 18 G ความยาว 35 มม. (1½″) ที่มี
ตัวกรองขนาด 5 ไมโครเมตร และควรใช้ปลายกึ่งทื่อและ

● เข็มฉีดยา:เหล็กกล้าไร้สนิมพร้อมข้อต่อ Luer-lock เกจ 26 G (ช่วงที่ยอมรับได้: 25- 27 เกจ) ความยาว
ควรเป็น 9 มม. (3/8″) หรือสูงสุด 13 มม. (½″) ควรมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเข็ม

ผูถ้ือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต

Roche Products Ltd
6 Falcon Way, ไชร์พารค์ 
เวลวนิการ์เด้นซิตี้
AL7 1TW
ประเทศอังกฤษ

สําหรับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดติดต่อตัวแทนในพื้นทีข่องผู้ถือสิทธิ์การตลาด:

ประเทศอังกฤษ
โรช โปรดักส์ บจก.
โทร: +44 (0) 1707 366000

แผ่นพับนีไ้ด้รับการแก้ไขล่าสุดในเดือนมกราคม 2022
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7. คําแนะนําสําหรับการใชง้าน

เข็มฉีดยาพร้อมตัวกรอง
(สําหรับถ่ายโอนเฮมลิบราจากขวดไปยังหลอดฉีดยา)

คําแนะนําสําหรับการใช้งาน
เฮมลิบรา
ฉีด

ขวดยาเดี่ยว

คุณต้องอ่าน ทําความเข้าใจ และปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชง้านก่อนทําการฉีด Hemlibra ผู้ใหบ้ริการด้านการ
ดูแลสุขภาพของคุณควรแสดงวิธกีารเตรียม วัด และฉีด Hemlibra อย่างถูกต้องก่อนทีคุ่ณจะใช้เป็นครั้งแรก 
ถามผูใ้ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ

ข้อมูลสําคัญ:

● อย่าฉีดตัวเองหรือคนอื่นเว้นแต่คุณจะได้รับคําแนะนําจากผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อ Hemlibra อยู่บนกล่องและฉลากขวด

● ก่อนเปิดขวด โปรดอ่านฉลากขวดยาเพื่อใหแ้น่ใจว่าคุณมีปริมาณยาทีถู่กต้องตามปริมาณทีก่ําหนด คุณ
อาจต้องใชม้ากกว่า 1 ขวดเพื่อให้ได้ปริมาณทีถู่กต้อง

● ตรวจสอบวันหมดอายุบนกล่องและฉลากขวดอย่าใช้หากวันหมดอายุผ่านไป

● ใช้ขวดเพียงครั้งเดียวหลังจากทีคุ่ณฉีดยาแล้ว ใหท้ิ้ง Hemlibra ทีไ่ม่ได้ใช้ทีเ่หลืออยู่ในขวด อย่าเก็บยา
ที่ไม่ไดใ้ช้ไว้ในขวดเพื่อใช้ในภายหลัง

● ใช้กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา และเข็มฉีดยาที่ผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณกําหนดเท่านั้น

● ใช้กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา และเข็มฉีดยาเพียงครั้งเดียว ทิ้งเข็มฉีดยาและเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วทิ้ง

● ถ้าขนาดยาที่กําหนดของคุณมากกว่า 2 มล. คุณจะต้องฉีด Hemlibra ใต้ผิวหนังมากกว่าหนึ่งครั้ง 
ติดต่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณสําหรับคําแนะนําในการฉีด

●

การจัดเก็บขวด เข็ม และหลอดฉีดยาของ Hemlibra:

● เก็บขวดในกล่องเดิมเพื่อป้องกันยาจากแสง

คุณต้องฉีด Hemlibra ใตผ้ิวหนังเท่านั้น

● เก็บขวด เข็ม และหลอดฉีดยาให้พ้นสายตาและมือเด็ก เก็บขวดไว้ในตูเ้ย็น
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● อย่าแช่แข็ง

● อย่าเขย่าขวด

● นําขวดยาออกจากตู้เย็น 15 นาทีก่อนใชง้านและปล่อยใหอุ้ณหภูมหิ้อง (ตํ่ากว่า 30°C) ก่อน
เตรียมการฉีด

● เมื่อนําออกจากตู้เย็นแล้ว ขวดที่ยังไม่ได้เปิดสามารถเก็บไว้ทีอุ่ณหภูมิห้องได้นานถึง 7 วัน หลังจากเก็บ
รักษาที่อุณหภูมหิ้อง ขวดทีย่ังไมไ่ด้เปิดอาจถูกส่งคืนไปยังตู้เย็น ระยะเวลารวมนอกห้องเย็นและที่
อุณหภูมิห้องไม่ควรเกิน 7 วัน

● ทิ้งขวดที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนานกว่า 7 วันหรืออยูใ่นอุณหภูมทิี่สูงกว่า 30°C

● เก็บเข็มฉีดยา เข็มฉีดยา และกระบอกฉีดยาให้แห้ง

ตรวจสอบยาและเวชภัณฑข์องคุณ:

● รวบรวมอุปกรณท์ั้งหมดตามรายการด้านล่างเพื่อเตรียมและฉีดยาของคุณ

● ตรวจสอบวันหมดอายุบนกล่อง บนฉลากขวด และบนวัสดุสิ้นเปลืองตามรายการด้านล่างไมไ่ด้ใชห้ากวัน
หมดอายุผ่านไป

● ไมไ่ด้ใชข้วดถ้า:
- ยามีลักษณะขุ่น ขุ่นหรือมสีี
- ยาประกอบด้วยอนุภาค
- ฝาปิดที่ปิดจุกหายไป

● ตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับความเสียหายไมไ่ด้ใชห้ากปรากฏว่าเสียหายหรือตกหล่น

● วางวัสดุสิ้นเปลืองไว้บนพื้นผิวเรียบที่สะอาดและมีแสงสว่างเพียงพอ

รวมอยู่ในกล่อง:
● ขวดที่บรรจุยา

● เฮมลบิราคําแนะนําสําหรับการใชง้าน
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ไม่รวมในกล่อง:

● ทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์

บันทึก:หากคุณจําเป็นต้องใช้ขวดมากกว่า 1 ขวด
ในการฉีดปริมาณที่กําหนด คุณต้องใช้
แอลกอฮอลเ์ช็ดใหมส่ําหรับแต่ละขวด

● ตาข่าย
● สําลีก้อน

● เข็มฉีดยา
บันทึก:สําหรับปริมาณการฉีดสูงถึง 1 มล. ใหใ้ช้a กระบอก
ฉีดยา 1 มล.

สําหรับปริมาณการฉีดระหว่าง 1 มล. ถึง 2 
มล. ใหใ้ช้aเข็มฉีดยา 2 มล. หรือ 3 มล.

● เข็มถ่ายโอน 18G พร้อมฟิล
เตอร์ 5 ไมโครเมตร

บันทึก:หากคุณจําเป็นต้องใช้ขวดยามากกว่า 1 
ขวดในการฉีดปริมาณที่กําหนด คุณต้องใชเ้ข็ม
ฉีดยาใหม่สําหรับขวดแต่ละใบ
อย่าใช้เข็มฉีดยาฉีดยา

● เข็มฉีดยา 26G พร้อมแผ่นป้องกัน

อย่าใช้เข็มฉีดยาถอนยาออกจากขวด

● ภาชนะทิ้งของชาร์ป
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เตรียมพร้อม:

● ก่อนใชง้าน ปล่อยให้ขวดมีอุณหภูมหิ้องประมาณ 15 นาทีบนพื้นผิวเรียบที่
สะอาดห่างจากแสงแดดโดยตรง

● อย่าพยายามอุ่นขวดด้วยวิธีอื่น

● ล้างมือของคุณได้ดีกับสบู่และนํ้า

รูปอา

การเลือกและเตรียมสถานที่ฉีด:

● ทําความสะอาดบริเวณทีฉ่ีดที่เลือกโดยใชแ้อลกอฮอลเ์ช็ด

● ปล่อยให้ผิวแห้งประมาณ 10 วินาที ห้ามสัมผัส พัด หรือเป่า
บริเวณที่ทําความสะอาดก่อนฉีด

สําหรับการฉีดคุณสามารถใช้:

● ต้นขา (ด้านหน้าและตรงกลาง) รูป B
● บริเวณท้อง (หน้าท้อง) ยกเว้นบริเวณสะดือ (สะดือ) ประมาณ 5 

ซม.

● บริเวณด้านนอกของต้นแขน (เฉพาะในกรณทีี่ผู้ดูแลฉีดยา)

● คุณควรใชส้ถานทีฉ่ีดที่แตกต่างกันสําหรับการฉีดแต่ละครั้ง โดย
ห่างจากบริเวณที่คุณใช้สําหรับการฉีดครั้งก่อนอย่างน้อย 2.5 
ซม.

● ห้ามฉีดเข้าไปในบริเวณที่อาจเกิดการระคายเคืองจากเข็มขัดหรือ
สายรัดเอว ห้ามฉีดเข้าไปในไฝ รอยแผลเป็น รอยฟกชํ้า หรือ
บริเวณที่ผิวหนังอ่อนนุ่ม แดง แข็ง หรือผิวหนังแตก

การเตรียมเข็มฉีดยาสําหรับฉีด:

● อย่าสัมผัสเข็มที่โผลอ่อกมาหรือวางไวบ้นพื้นผิวเมื่อถอดฝาครอบออกแล้ว

● เมื่อเข็มฉีดยาเต็มไปด้วยยาแล้ว ต้องฉีดยาทันที

● เมื่อถอดฝาครอบเข็มฉีดยาออกแล้ว ต้องฉีดยาในหลอดฉีดยาเข้าไปใตผ้ิวหนังภายใน 5 นาที อย่าใช้
กระบอกฉีดยาหากเข็มสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ

● ทิ้งขวดที่ใชแ้ล้ว เข็ม ฝาขวดหรือเข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว และกระบอกฉีดยาที่ใช้แล้วในภาชนะที่
แหลมคมหรือกันการเจาะ

11
gb-pl-hemlibra-clean-220103-150mg-inf



ข้อมูลสําคัญหลังการฉีด:

● ห้ามถูบริเวณที่ฉีดหลังการฉีด

● หากคุณเห็นเลือดหยดที่บริเวณที่ฉีด คุณสามารถกดสําลีหรือผ้ากอซที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเหนือบริเวณที่
ฉีดเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จนกว่าเลือดจะหยุดไหล

● หากคุณมีรอยฟกชํ้า (บริเวณทีม่เีลือดออกเล็กน้อยใตผ้ิวหนัง) สามารถกดนํ้าแข็งประคบทีบ่ริเวณนั้นเบาๆ 
หากเลือดออกไม่หยุด โปรดติดต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ

การทิ้งยาและเวชภัณฑ:์

ข้อสําคัญ: เก็บภาชนะทิ้งของมีคมให้พ้นมือเด็กเสมอ

● ใสเ่ข็มและหลอดฉีดยาทีใ่ช้แล้วในภาชนะทิ้งที่มีของมีคมทันทหีลังการใชง้าน อย่าทิ้งเข็มและหลอดฉีดยาที่
หลวมลงในขยะในครัวเรือนของคุณ

● หากคุณไม่มภีาชนะสําหรับกําจัดของมคีม คุณสามารถใชภ้าชนะสําหรับใชใ้นครัวเรือนที่:
- ทําจากพลาสติกสําหรับงานหนัก
- สามารถปิดด้วยฝาปิดที่แน่น ทนการเจาะ โดยไม่ใหข้องมีคมหลุดออกมา

ตั้งตรงและมั่นคงระหว่างการใช้งาน 
ป้องกันการรั่วซึม
ติดฉลากอย่างถูกต้องเพื่อเตือนของเสียอันตรายภายในภาชนะ

-
-
-

● เมื่อภาชนะกําจัดของมีคมของคุณใกล้เต็ม คุณจะต้องปฏิบัตติามคําแนะนําในท้องถิ่นของคุณ
สําหรับวิธกีําจัดภาชนะทิ้งของมีคมอย่างเหมาะสม

● อย่าทิ้งภาชนะทิ้งของมคีมทีใ่ช้แล้วในขยะในครัวเรือนของคุณเว้นแต่หลักเกณฑ์ในท้องถิ่นของคุณจะ
อนุญาต อย่ารีไซเคิลภาชนะทีใ่ช้แล้วทิ้งของมีคม

12
gb-pl-hemlibra-clean-220103-150mg-inf



1. การเตรียมการ
ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาขวดและทําความสะอาดด้านบน

● ถอดฝาขวดออก

● ทิ้งฝาขวดยาลงในภาชนะทิ้งของมีคม

● ทําความสะอาดด้านบนของจุกขวดด้วยแอลกอฮอล์เช็ด
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ขั้นตอนที่ 2 แนบเข็มถ่ายโอนพร้อมตัวกรองเข้ากับ
หลอดฉีดยา

● ดันและบิดเข็มถ่ายโอนด้วยตัวกรองตามเข็ม
นาฬิกาบนกระบอกฉีดยาจนแน่น

● ดึงลูกสูบกลับอย่างช้าๆ และดึงอากาศเข้าไปใน
กระบอกฉีดยาที่มีปริมาณเท่ากับปริมาณทีคุ่ณ
กําหนด

ขั้นตอนที่ 3 Uncap โอนเข็ม

● ถือกระบอกฉีดยาโดยให้เข็มฉีดยาชี้ขึ้น

● ดึงฝาเข็มถ่ายโอนออกอย่างระมัดระวังและดึงออกจาก
ร่างกายอย่าโยนหมวกทิ้ง วางฝาเข็มถ่ายโอนลงบนพื้น
ผิวเรียบที่สะอาดคุณจะต้องสรุปเข็มโอนหลังจากโอนยา

● ห้ามจับปลายเข็มหรือวางบนพื้นผิวหลังจากที่ถอดฝาเข็ม
ออกแล้ว
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ขั้นตอนที่ 4. ฉีดอากาศเข้าไปในขวด

● เก็บขวดยาไว้บนพื้นผิวที่เรียบและสอดเข็มฉีดยาและหลอด
ฉีดยาลงไปตรงกลางของจุกขวด

● เก็บเข็มไว้ในขวดและพลิกขวดควํ่าลง

● โดยให้เข็มชี้ขึ้นด้านบน ใหก้ดลูกสูบเพื่อฉีดอากาศออกจาก
กระบอกฉีดยาเหนือตัวยา

● กดนิ้วของคุณลงบนลูกสูบกระบอกฉีดยา

● อย่าฉีดอากาศเข้าไปในตัวยาเพราะจะทําให้เกิดฟองอากาศ
หรือฟองในยาได้
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ขั้นตอนที่ 5. ถ่ายโอนยาไปยังหลอดฉีดยา

● เลื่อนปลายเข็มลงจนสุด ภายในตัวยา

● ช้าดึงลูกสูบกลับเพื่อป้องกันฟองอากาศ/โฟม

เติมเข็มฉีดยาที่มีมากกว่าปริมาณยาทีจ่ําเป็นสําหรับ
ปริมาณทีคุ่ณกําหนด

● ระวังอย่าดึงลูกสูบออกจากกระบอกฉีดยา

สําคัญ:หากปริมาณยาทีคุ่ณสั่งมากกว่าปริมาณยาในขวด
ถอนยาทั้งหมดและไปที่ "รวมขวด" ส่วน

ตอนนี.้

ขั้นตอนที่ 6. ถอดฟองอากาศ
● เก็บเข็มไว้ในขวดและตรวจดูหลอดฉีดยาว่ามีฟอง

อากาศขนาดใหญ่ขึ้นหรือไม่ ฟองอากาศขนาดใหญ่
สามารถลดปริมาณทีคุ่ณได้รับ

● ถอดฟองอากาศขนาดใหญอ่อกโดยเบา ๆ แตะ
กระบอกฉีดยาด้วยนิ้วของคุณจนกว่าฟองอากาศจะ
ลอยขึ้นไปทีด่้านบนของกระบอกฉีดยา เลื่อนปลายเข็ม
อยูเ่หนือยา และค่อยๆ ดันลูกสูบขึ้นเพื่อดันฟอง
อากาศออกจากกระบอกฉีดยา

● หากปริมาณยาในกระบอกฉีดยาตอนนีเ้ท่ากับหรือตํ่า
กว่าขนาดยาที่คุณกําหนด ให้เลื่อนปลายเข็มไปทีภ่ายใน
ตัวยาและช้าๆ ดึงกลับลูกสูบจนกว่าคุณจะมีมากกว่า
มากกว่าปริมาณยาทีจ่ําเป็นสําหรับคุณ ปริมาณที่
กําหนด

● ระวังอย่าดึงลูกสูบออกจากกระบอกฉีดยา

● ทําซํ้าขั้นตอนข้างต้นจนกว่าคุณจะเอาฟองอากาศที่
ใหญ่กว่าออก

บันทึก:ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณมียาเพียงพอในหลอดฉีดยา
เพื่อใหย้าหมดก่อนทีจ่ะไปยังขั้นตอนต่อไป หากคุณไม่สามารถ
เอายาทั้งหมดออกได้ ให้หมุนขวดให้ตรง

เพื่อให้ถึงจํานวนเงินที่เหลือ

อย่าใช้เข็มฉีดยาฉีดยาเพราะอาจทําให้เจ็บปวดและมีเลือดออก
16
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2 ฉีด

ขั้นตอนที่ 7. สรุปเข็มโอน

● ถอดกระบอกฉีดยาและย้ายเข็มออกจากขวด

● ใชม้ือเดียว,สไลด์เข็มโอนเข้าทีฝ่าและตักขึ้น 
เพื่อปิดเข็ม

● เมื่อปิดเข็มแล้ว ดันฝาเข็มถ่ายโอนไปทาง
กระบอกฉีดยาเพื่อติดให้แน่นมือข้างหนึ่ง
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากเข็มโดยไม่ได้
ตั้งใจ

ขั้นตอนที่ 8 ทําความสะอาดบริเวณที่ฉีด

● เลือกและทําความสะอาดบริเวณทีฉ่ีดด้วย
แอลกอฮอลเ์ช็ด

ขั้นตอนที่ 9 ถอดเข็มโอน

● ถอดเข็มฉีดยาออกจากกระบอกฉีดยาโดย
บิดทวนเข็มนาฬิกาแล้วดึงเบาๆ

● ทิ้งเข็มฉีดยาทีใ่ช้แล้วลงในภาชนะทิ้งของ
มีคม
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ขั้นตอนที่ 10. ติดเข็มฉีดยาเข้ากับกระบอกฉีดยา

● ดันและบิดเข็มฉีดยาตามเข็มนาฬิกา
บนกระบอกฉีดยาจนแน่น

ขั้นตอนที่ 11 ย้ายเกราะป้องกัน

● ย้ายเกราะป้องกันออกจากเข็ม
และต่อ กระบอกฉีดยา

ขั้นตอนที่ 12. ถอดเข็มฉีดยาออก
● อย่างระมัดระวังดึงฝาเข็มฉีด

ออกจากกระบอกฉีดยาทันที

● ทิ้งหมวกลงในภาชนะทิ้งของมี
คม

● ห้ามจับปลายเข็มหรือปล่อยให้
สัมผัสพื้นผิวใดๆ

● หลังจากถอดฝาครอบเข็มฉีดยาแล้ว 
ต้องฉีดยาในหลอดฉีดยาภายใน 5 
นาที
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ขั้นตอนที่ 13 ปรับลูกสูบตามปริมาณที่กําหนด

● ถือกระบอกฉีดยาโดยใหเ้ข็มชี้ขึ้นและ s
ดันลูกสูบตามปริมาณทีคุ่ณกําหนด

● ตรวจสอบปริมาณของคุณใหแ้น่ใจว่าสูงสุด
ขอบลูกสูบอยู่ในแนวเดียวกับเครื่องหมายบน
กระบอกฉีดยาสําหรับขนาดยาที่คุณกําหนด

ขั้นตอนที่ 14. ฉีดใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง)

● บีบบริเวณทีฉ่ีดที่เลือกและสอดเข็มเข้าไปจนสุดที่ aมุม 
45° ถึง 90°ด้วยการกระทําที่รวดเร็วและมั่นคงอย่าถือ
หรือกดลูกสูบขณะสอดเข็ม

● ถือตําแหน่งของกระบอกฉีดยาและปล่อยบริเวณที่
ฉีดยาทีถู่กบีบ

.

ขั้นตอนที่ 15. ฉีดยา

● ค่อยๆ ฉีดยาทั้งหมดโดยค่อยๆ ดันลูกสูบลงไปจนสุด

● ถอดเข็มและกระบอกฉีดยาออกจากบริเวณทีฉ่ีดในมุม
เดียวกับทีส่อดเข้าไป
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3.การกําจัด
ขั้นตอนที่ 16. ปิดเข็มด้วยแผ่นป้องกัน

● เลื่อนแผ่นป้องกันความปลอดภัยไปข้าง
หน้า 90° ห่างจากกระบอกฉีดยา
บาร์เรล

● ถือกระบอกฉีดยาด้วยมือเดียว กด
แผ่นป้องกันลงกับพื้นผิวเรียบด้วย
การเคลื่อนไหวทีร่วดเร็วและมั่นคง
จนกว่าคุณจะได้ยิน "คลิก"

● ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงคลิก ใหดู้ว่า
เข็มถูกหุ้มไว้จนสุดด้วยแผ่น
ป้องกัน

● วางนิ้วของคุณไว้ด้านหลังเกราะ
ป้องกันและอยู่ห่างจากเข็มตลอด
เวลา

● อย่าถอดเข็มฉีดยา

ขั้นตอนที่ 17. ทิ้งกระบอกฉีดยาและเข็ม

● ใสข่องคุณเข็มและหลอดฉีดยาที่ใชแ้ล้วในภาชนะทิ้งของ
มีคมทันทหีลังการใชง้าน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู
หัวข้อ “การกําจัดยาและเวชภัณฑ”์

● อย่าพยายามถอดเข็มฉีดยาที่ใชแ้ล้วออกจากกระบอก
ฉีดยาทีใ่ช้แล้ว

● อย่าสรุปเข็มฉีดยาที่มีฝาปิด

● สําคัญ:เก็บภาชนะทิ้งของมีคมใหพ้้นมือเด็กเสมอ

● ทิ้งแคป, ขวด, เข็มฉีดยา และหลอดฉีดยาที่ใชแ้ล้วใน
ภาชนะที่ป้องกันการเจาะหรือแหลมคม
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รวมขวด

หากคุณต้องการใช้ขวดมากกว่า 1 ขวดเพื่อให้ได้ขนาดยาทีก่ําหนด ใหท้ําตามขั้นตอนเหล่านีห้ลังจากทีคุ่ณดึงยาจากขวดแรก:

ขั้นตอนที่ A. สรุปเข็มโอน

● ถอดกระบอกฉีดยาและย้ายเข็มออกจากขวดแรก

● ใชม้ือเดียว, เลื่อนเข็มโอนเข้าที่ฝาและตักขึ้นเพื่อปิดเข็ม

● เมื่อปิดเข็มแล้ว ดันฝาเข็มถ่ายโอนไปทางกระบอก
ฉีดยาเพื่อติดใหแ้น่นมือข้างหนึ่งเพื่อป้องกันการบาด
เจ็บจากเข็มโดยไม่ได้ตั้งใจ

ขั้นตอนที่ B. ถอดเข็มโอน

● ถอดเข็มฉีดยาออกจากกระบอกฉีดยาโดยบิดทวนเข็ม
นาฬิกาแล้วดึงเบาๆ

● ทิ้งเข็มฉีดยาทีใ่ช้แล้วลงในภาชนะทิ้งของมคีม

ขั้นตอนที่ C. ติดเข็มถ่ายโอนใหม่พร้อมตัวกรองเข้า
กับหลอดฉีดยา

หมายเหตุ: คุณต้องใช้เข็มฉีดยาใหม่พร้อมตัวกรองทุกครั้งที่
ถอนยาออกจากขวดใหม่

● ดันแล้วบิดใหมโ่อนเข็มตามเข็มนาฬิกาไปทีก่ระบอก
ฉีดยาจนแน่น

● ดึงลูกสูบกลับช้าๆ และดึงอากาศเข้าไปในกระบอก
ฉีดยา
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ขั้นตอนที่ D. Uncap เข็มโอน
● จับกระบอกฉีดยาโดยใหฝ้าเข็มชี้ขึ้น

● ดึงฝาเข็มถ่ายโอนออกอย่างระมัดระวังและดึงออกจาก
ร่างกายอย่าโยนหมวก ห่างออกไป. คุณจะต้องสรุปเข็ม
โอนหลังจากวาดยา

● ห้ามจับปลายเข็ม

ขั้นตอนที่ E. ฉีดอากาศเข้าไปในขวด

● ใส่ขวดยาใหมบ่นพื้นผิวเรียบ ใส่เข็มและหลอดฉีดยา
ใหม่ลงไปศูนย์กลางของจุกขวด

● เก็บเข็มฉีดยาไว้ในขวดและพลิกขวดควํ่าลง

● โดยใหเ้ข็มชี้ขึ้นด้านบน ฉีดอากาศจากกระบอกฉีดยา
เหนือตัวยา

● กดนิ้วของคุณลงบนลูกสูบกระบอกฉีดยา

● อย่าฉีดอากาศเข้าไปในตัวยาเพราะจะทําใหเ้กิดฟอง
อากาศหรือฟองในยาได้
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ขั้นตอนที่ F. ถ่ายโอนยาไปยังหลอดฉีดยา

● เลื่อนปลายเข็มลงจนสุดภายในตัวยา.

● ช้าดึงลูกสูบกลับเพื่อป้องกันฟองอากาศ/โฟม

เติมกระบอกฉีดยามากกว่าปริมาณยาทีจ่ําเป็นสําหรับ
ปริมาณที่คุณกําหนด

● ระวังอย่าดึงลูกสูบออกจากกระบอกฉีดยา

บันทึก:ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมียาเพียงพอในหลอดฉีดยาเพื่อให้
ยาของคุณสมบูรณก์่อนทีจ่ะดําเนินการในขั้นตอนต่อไป หากคุณไม่
สามารถเอายาทั้งหมดออกได้ ให้หมุนขวดใหต้รงเพื่อเอื้อมถึง

ยอดเงินคงเหลือ

อย่าใช้เข็มฉีดยาฉีดยา เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ปวดและมีเลือดออก

ทําซํ้าขั้นตอน A ถึง F ด้วยขวดเพิ่มเติมแต่ละขวดจนกว่าคุณจะมีมากกว่า
ปริมาณทีคุ่ณกําหนด เมื่อเสร็จแล้วใหใ้ส่เข็มฉีดยาลงในขวดและกลับไปที่

ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการต่อด้วยส่วนที่เหลือ
ขั้นตอน
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