
Hemlibra 150 mg/mL enjeksiyon için solüsyon

emme emicizumab

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu, yeni güvenlik bilgilerinin hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlayacaktır. 
Alabileceğiniz yan etkileri bildirerek yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl bildirileceğini öğrenmek için 4. 
bölümün sonuna bakın.

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının 
tamamını dikkatlice okuyunuz.

● Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
● Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorun.
● Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle 

aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
● Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 

listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

Bu broşürde neler var?

1. Hemlibra nedir ve ne için kullanılır?
2. Hemlibra'yı kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Hemlibra nasıl kullanılır
4. Olası yan etkiler
5. Hemlibra nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler
7. Kullanım talimatları

1. Hemlibra nedir ve ne için kullanılır?

Hemlibra nedir

Hemlibra, “emicizumab” aktif maddesini içerir. Bu, "monoklonal antikorlar" adı verilen bir ilaç 
grubuna aittir. Monoklonal antikorlar, vücuttaki bir hedefi tanıyan ve ona bağlanan bir 
protein türüdür.

Hemlibra ne için kullanılır?

Hemlibra, her yaştan hastayı tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır.
● faktör VIII inhibitörleri geliştiren hemofili A
● veya faktör VIII inhibitörleri geliştirmemiş şiddetli hemofili A'lı (FVIII kan seviyesi 

%1'den az).

Hemofili A, kanın pıhtılaşması ve herhangi bir kanamayı durdurması için gerekli olan temel bir madde olan faktör 
VIII'in eksikliğinden kaynaklanan kalıtsal bir durumdur.

İlaç, bu durumdaki kişilerde kanamayı önler veya kanama olaylarını azaltır.

Hemofili A'lı bazı hastalar, ikame faktör VIII'in çalışmasını durduran faktör VIII inhibitörleri 
(faktör VIII'e karşı antikorlar) geliştirebilir.
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Hemlibra nasıl çalışır?

Hemlibra, etkin kan pıhtılaşması için gerekli olan eksik aktive edilmiş faktör VIII'in işlevini geri 
kazandırır Yapısı faktör VIII'den farklıdır, bu nedenle Hemlibra faktör VIII inhibitörlerinden 
etkilenmez.

2. Hemlibra'yı kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Hemlibra'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

● emicizumab'a veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa (bölüm 6'da listelenmiştir). Emin 
değilseniz, Hemlibra'yı kullanmadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.

Uyarılar ve önlemler

Hemlibra'yı kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla “bypass ajanları” kullanımı hakkında konuşmanız 
çok önemlidir.(kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan ancak faktör VIII'den farklı bir şekilde çalışan ilaçlar). Bunun 
nedeni, Hemlibra alırken baypas eden ajanlarla tedavinin değiştirilmesi gerekebilmesidir.. Baypas eden 
ajanların örnekleri arasında aktifleştirilmiş protrombin kompleks konsantresi (aPCC) ve rekombinant FVIIa 
(rFVIIa) yer alır. Hemlibra alan hastalarda aPCC kullanıldığında ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden yan 
etkiler ortaya çıkabilir:

Hemlibra alırken aPCC kullanmanın potansiyel olarak ciddi yan etkileri

● Kırmızı kan hücrelerinin yok edilmesi (trombotik mikroanjiyopati)
- Bu ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur.
- İnsanlarda bu durum olduğunda, kan damarlarının kaplaması zarar görebilir ve küçük kan 

damarlarında kan pıhtıları gelişebilir. Bazı durumlarda, bu böbreklere ve diğer 
organlara zarar verebilir.
Bu durum için yüksek risk altındaysanız (geçmişte bu durumu yaşadıysanız veya 
ailenizin bir üyesi bundan muzdarip olduysa) veya bu duruma yakalanma riskini 
artırabilecek ilaçlar alıyorsanız (örn. siklosporin, kinin veya takrolimus. Durumu 
geliştirmeniz durumunda, trombotik mikroanjiyopatinin semptomlarını bilmek 
önemlidir (semptomların listesi için bkz. bölüm 4, "Olası yan etkiler").

-

-

Hemlibra ve aPCC'yi kullanmayı bırakın ve hemen bir doktorla konuşun.Siz veya bakıcınız herhangi bir 
trombotik mikroanjiyopati belirtisi fark ederseniz.

● Kan pıhtıları (tromboembolizm)
- Nadir durumlarda, kan damarlarının içinde bir kan pıhtısı oluşabilir ve bunları bloke edebilir, bu da yaşamı 

tehdit edebilir.
Bu tür dahili kan pıhtılarının ortaya çıkma ihtimaline karşı semptomlarını bilmek önemlidir 
(semptomların listesi için bkz. bölüm 4, “Olası yan etkiler”).

-

Hemlibra ve aPCC'yi kullanmayı bırakın ve hemen bir doktorla konuşun.Siz veya bakıcınız kan damarlarında 
herhangi bir kan pıhtısı belirtisi fark ederseniz.
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1 yaşın altındaki çocuklar

Bir yaşından küçük çocuklarda kan sistemi hala gelişmektedir. Çocuğunuz bir yaşından küçükse, 
doktorunuz hemlibra'yı ancak bu ürünü kullanmanın beklenen yararlarını ve risklerini dikkatlice tarttıktan 
sonra reçete edebilir.

Diğer ilaçlar ve Hemlibra

Başka ilaçlar kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

● Hemlibra'yı alırken baypas eden bir ajan kullanma
- Hemlibra'yı kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla konuşun ve bir bypass ajanını ne 

zaman kullanacağınız ve kullanmanız gereken doz ve programla ilgili talimatlarını dikkatlice 
izleyin.. Hemlibra kanınızın pıhtılaşma yeteneğini arttırır. Bu nedenle, gereken bypass ajanı dozu 
Hemlibra'ya başlamadan önce kullandığınız dozdan daha düşük olabilir.
aPCC'yi kullanınYalnızcabaşka bir tedavi kullanılamaz. aPCC gerekliyse, toplamda 50 ünite/kg 
aPCC'den fazlasına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız doktorunuzla konuşun. Hemlibra 
alırken aPCC kullanımı hakkında daha fazla bilgi için 2. bölüme bakın: “Hemlibra alırken aPCC 
kullanmanın olası ciddi yan etkileri”.
Hemlibra ile tedavi edilen hastalarda anti-fibrinolitiklerin aPCC veya rFVIIa ile birlikte 
uygulanmasına ilişkin sınırlı deneyime rağmen, aPCC veya rFVIIa ile birlikte intravenöz 
olarak uygulanan anti-fibrinolitikler kullanıldığında trombotik olayların olasılığının 
olabileceğini bilmelisiniz.

-

-

Laboratuvar testleri

Hemlibra kullanıyorsanız, kanınızın pıhtılaşmasının ne kadar iyi olduğunu ölçmek için laboratuvar testleri yaptırmadan 
önce doktorunuza söyleyiniz. Bunun nedeni, kandaki Hemlibra'nın bazı laboratuvar testlerini etkileyerek yanlış 
sonuçlara yol açabilmesidir.

Hamilelik ve emzirme

● Hemlibra tedavisi sırasında ve son Hemlibra enjeksiyonundan sonraki 6 ay boyunca etkili bir 
doğum kontrol yöntemi (doğum kontrolü) kullanmalısınız.

● Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı 
planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz, bebeğinizin 
riskine karşı Hemlibra'yı almanızın yararını değerlendirecektir.

Araç ve makine kullanma

Bu ilacın araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi olası değildir.

3. Hemlibra nasıl kullanılır

Hemlibra, seyreltilmesi gerekmeyen kullanıma hazır solüsyon olarak tek kullanımlık flakonlarda 
sunulmaktadır. Hemofili hastalarına bakmaya yetkili bir doktor size Hemlibra tedavisine başlayacaktır. Bu 
ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Emin değilseniz sağlık uzmanınıza 
danışın.

kayıt tutmak

Hemlibra'yı her kullandığınızda, ilacın adını ve parti numarasını kaydedin.
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Ne kadar Hemlibra kullanılmalı

Hemlibra dozu kilonuza bağlıdır ve doktorunuz enjekte edilecek Hemlibra solüsyonunun miktarını (mg 
olarak) ve buna karşılık gelen miktarı (mL olarak) hesaplayacaktır:

● Yükleme dozu rejimi: 1 ila 4 Hafta: Doz, tarttığınız her 1 kilogram için haftada bir kez enjekte edilen 
3 miligramdır.

● İdame dozu rejimi: 5. Hafta ve sonrası: Doz, haftada bir enjekte edilen her 1 kilogram için 
1.5 miligram, her 2 haftada bir enjekte edilen her 1 kilogram için 3 miligram veya her 1 
kilogram için 6 miligramdır. tartılır, 4 haftada bir enjekte edilir.

Haftada bir 1.5 mg/kg, iki haftada bir 3 mg/kg veya dört haftada bir 6 mg/kg idame dozu 
kullanma kararı, doktorunuza ve uygun olduğunda bakıcınıza danışılarak verilmelidir.

Farklı Hemlibra konsantrasyonları (30 mg/mL ve 150 mg/mL)yapmamalıenjekte edilecek toplam hacmi 
oluştururken tek bir enjeksiyonda birleştirilmelidir.

Her enjeksiyonda verilen Hemlibra solüsyonunun miktarı 2 mL'den fazla olmamalıdır.

Hemlibra nasıl verilir

Hemlibra'yı kendiniz enjekte ederseniz veya bakıcınız enjekte ederse, siz veya bakıcınız bölüm 7, 
“Kullanım Talimatları” içindeki talimatları dikkatlice okumalı ve uygulamalısınız.

● Hemlibra deri altına (deri altı) enjeksiyon yoluyla verilir.
● Doktorunuz veya hemşireniz Hemlibra'yı nasıl enjekte edeceğinizi size gösterecektir.

● Eğitim aldıktan sonra, bu ilacı evde, kendi başınıza veya bir bakıcının yardımıyla enjekte 
edebilmelisiniz.
● İğneyi derinin altına doğru bir şekilde sokmak için, serbest elinizle temiz enjeksiyon bölgesinde gevşek bir deri 

katını sıkıştırın. Cildi sıkıştırmak, derinin altına (yağ dokusuna) enjekte ettiğinizden emin olmak için 
önemlidir, ancak daha derine (kas içine) değil. Bir kas içine enjekte etmek rahatsızlığa neden olabilir.

● Enjeksiyonu temiz ve mikropsuz koşullarda aseptik teknik kullanarak hazırlayın ve verin. Doktorunuz 
veya hemşireniz bu konuda daha fazla bilgi verecektir.

Hemlibra nereye enjekte edilir

● Doktorunuz, Hemlibra'nın enjekte edilmesi için vücudunuzun hangi bölgelerinin uygun olduğunu size gösterecektir.

● Enjeksiyon yapılması önerilen yerler: belin önü (alt karın), üst dış kollar veya uylukların 
önü. Enjeksiyon için sadece önerilen yerleri kullanın.

● Her enjeksiyon için, son kez kullandığınızdan farklı bir vücut bölgesi kullanın.
● Cildin kırmızı, morarmış, hassas, sert olduğu veya ben veya yara izi bulunan bölgelere enjeksiyon 
yapmayın.
● Hemlibra kullanırken deri altına enjekte edilen diğer ilaçlar farklı bir bölgeye verilmelidir.

Şırınga ve iğne kullanma

● Hemlibra solüsyonunu flakondan şırıngaya çekmek ve cilt altına enjekte etmek için bir 
şırınga, 5 mikrometre filtreli bir transfer iğnesi ve bir enjeksiyon iğnesi kullanılır.

● Şırıngalar, filtreli transfer iğneleri ve enjeksiyon iğneleri bu pakette bulunmamaktadır. Daha 
fazla bilgi için, "Hemlibra uygulaması için gerekli olan ve bu pakette bulunmayanlar" 
başlıklı 6. bölüme bakın.

● Her enjeksiyon için yeni bir enjeksiyon iğnesi kullandığınızdan emin olun ve tek kullanımdan sonra atın.
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● 1 mL'ye kadar Hemlibra solüsyonu enjeksiyonu için 1 mL'lik bir şırınga kullanılmalıdır.
● 1 mL'den büyük ve 2 mL'ye kadar Hemlibra solüsyonu için 2 ila 3 mL'lik bir şırınga 
kullanılmalıdır.

Çocuklarda ve ergenlerde kullanım

Hemlibra ergenlerde ve her yaştan çocuklarda kullanılabilir.
● Çocuğun sağlık hizmeti sağlayıcısı ve ebeveyni veya bakıcısı kabul ederse, çocuk ilacı kendi kendine 

enjekte edebilir. 7 yaşın altındaki çocuklar için kendi kendine enjeksiyon önerilmez.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Hemlibra kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla Hemlibra kullandıysanız, hemen doktorunuza söyleyiniz. Bunun nedeni, kan 
pıhtılaşması gibi yan etkiler geliştirme riski altında olmanızdır. Hemlibra'yı her zaman tam olarak doktorunuzun size 
söylediği şekilde kullanınız ve emin değilseniz doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız.

HEMLIBRA'yı kullanmayı unuttuysanız

● Planlanmış enjeksiyonunuzu unutursanız, unutulan dozu bir sonraki planlanmış dozun gününden önce mümkün 
olan en kısa sürede enjekte edin. Ardından ilacı planlandığı gibi enjekte etmeye devam edin. Unutulan bir 
dozu telafi etmek için aynı gün içinde iki doz enjekte etmeyin.

● Ne yapacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorun.

Hemlibra'yı kullanmayı bırakırsanız

Doktorunuzla konuşmadan Hemlibra'yı kullanmayı bırakmayınız. Hemlibra'yı kullanmayı bırakırsanız, artık 
kanamaya karşı korunamayabilirsiniz.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Hemlibra alırken aPCC kullanmanın ciddi yan etkileri

Hemlibra ve aPCC'yi kullanmayı bırakın ve hemen bir doktorla konuşun.Siz veya bakıcınız aşağıdaki yan etkilerden 
herhangi birini fark ederseniz:
● Kırmızı kan hücrelerinin yok edilmesi (trombotik mikroanjiyopati):

- kafa karışıklığı, güçsüzlük, kol ve bacaklarda şişme, cilt ve gözlerde sararma, belirsiz karın (karın) 
veya sırt ağrısı, hasta hissetme (bulantı), hasta olma (kusma) veya daha az idrara çıkma - bu 
semptomlar trombotik mikroanjiyopati belirtileri olabilir.

● Kan pıhtıları (tromboembolizm):
- şişme, sıcaklık, ağrı veya kızarıklık - bu belirtiler, cilt yüzeyine yakın bir damarda kan 

pıhtısı belirtileri olabilir.
baş ağrısı, yüzünüzde uyuşma, göz ağrısı veya şişlik veya görme ile ilgili sorunlar - bu 
belirtiler gözünüzün arkasındaki bir damarda kan pıhtısı belirtileri olabilir.
ciltte kararma – bu belirti cilt dokusunda ciddi bir hasarın işareti olabilir.

-

-

Hemlibra kullanırken diğer yan etkiler

Çok yaygın:10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir
● enjeksiyonun yapıldığı bölgede bir reaksiyon (kızarıklık, kaşıntı, ağrı)
● baş ağrısı
● eklem ağrısı
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Yaygın:10 kişiden 1'ini etkileyebilir
● ateş
● kas ağrıları
● ishal

yaygın olmayan: 100 kişiden 1 kişiye kadarını etkileyebilir

● kırmızı kan hücrelerinin yok edilmesi (trombotik mikroanjiyopati)
● gözünüzün arkasındaki damarda kan pıhtısı (kavernöz sinüs trombozu)
● cilt dokusunda ciddi hasar (cilt nekrozu)
● cilt yüzeyine yakın bir damarda kan pıhtısı (yüzeysel tromboflebit)

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan da bildirebilirsiniz (aşağıdaki ayrıntılara bakın). Yan 
etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Birleşik Krallık
Sarı Kart Şeması
İnternet sitesi:www.mhra.gov.uk/sarı kart veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı 
Kartı arayın

5. Hemlibra nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu ilacı karton ve flakon etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra “EXP” den sonra 
kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

Buzdolabında (2°C ila 8°C) saklayın. Dondurmayın.

Işıktan korumak için orijinal ambalajında   saklayınız.

Açılmamış flakonlar buzdolabından çıkarıldıktan sonra oda sıcaklığında (30'un altında) saklanabilir.°C) 
7 güne kadar. Oda sıcaklığında saklandıktan sonra açılmamış flakonlar tekrar buzdolabına konabilir. 
İlacın oda sıcaklığında saklandığı toplam süre 7 günden fazla olmamalıdır.

7 günden fazla oda sıcaklığında tutulan veya 30'un üzerindeki sıcaklıklara maruz kalan flakonları 
atın.°C.

Flakondan şırıngaya aktarıldıktan sonra hemen Hemlibra'yı kullanın. Çözeltiyi 
şırıngada soğutmayın.

İlacı kullanmadan önce çözeltide partikül veya renk değişikliği olup olmadığını kontrol edin. Çözelti renksiz ila 
hafif sarı olmalıdır. Bulanıksa, rengi değişmişse veya görünür partiküller içeriyorsa bu ilacı kullanmayınız.

Kullanılmayan solüsyonları uygun şekilde atın. Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla 
atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin 
korunmasına yardımcı olacaktır.
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6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Hemlibra'nın içeriği

● Etken maddesi emicizumab'dır. Her Hemlibra şişesi 60 mg (150 mg/mL konsantrasyonda 
0,4 mL), 105 mg (150 mg/mL konsantrasyonda 0,7 mL) veya 150 mg (150 mg/mL 
konsantrasyonda 1 mL) içerir. emicizumab.

● Diğer bileşenler L-arginin, L-histidin, L-aspartik asit, poloksamer 188 ve enjeksiyonluk 
sudur.

Hemlibra'nın görünüşü ve paketin içeriği

Hemlibra enjeksiyon için bir çözümdür. Renksiz ila hafif sarı bir sıvıdır.

Her Hemlibra paketi 1 cam flakon içerir.

Hemlibra uygulaması için gerekli olan ve bu pakette bulunmayanlar
Hemlibra solüsyonunu flakondan bir şırıngaya çekmek ve deri altına enjekte etmek için bir şırınga, bir 
transfer iğnesi ve bir enjeksiyon iğnesi gereklidir (bkz. bölüm 7, "Kullanım Talimatları").

şırıngalar

● 1 mL şırınga:Luer-lock uçlu şeffaf polipropilen veya polikarbonat şırınga, 
dereceli 0,01 mLveya

● 2 ila 3 mL şırınga:Luer-lock uçlu şeffaf polipropilen veya polikarbonat şırınga, 
dereceli 0.1 mL.

İğneler

● Filtreli transfer iğnesi:Luer-lock bağlantılı paslanmaz çelik, ölçü 18 G, uzunluk 35 
mm (1½"), 5 mikrometre filtre içeren ve tercihen yarı kör uçlu,ve

● Enjeksiyon iğnesi:Luer-lock bağlantılı paslanmaz çelik, mastar 26 G (kabul edilebilir aralık: 25-27 
gauge), uzunluk tercihen 9 mm (3/8") veya maksimum 13 mm (½"), tercihen iğne güvenlik özelliği 
dahil.

Ruhsat Sahibi ve Üretici

Roche Ürünleri Ltd.
6 Falcon Yolu, Shire Park 
Welwyn Garden City
AL7 1TW
Birleşik Krallık

Bu ilaç hakkında herhangi bir bilgi için lütfen Pazarlama Yetki Sahibinin yerel temsilcisi ile 
iletişime geçin:

Birleşik Krallık
Roche Ürünleri Ltd.
Tel: +44 (0) 1707 366000

Bu broşür en son Ocak 2022'de revize edilmiştir.
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7. Kullanım talimatları

Filtreli Transfer İğnesi
(HEMLIBRA'nın flakondan şırıngaya transferi için)

Kullanım için talimatlar
hemlibra
Enjeksiyon

Tek Dozluk Flakon(lar)

Hemlibra'yı enjekte etmeden önce Kullanım Talimatlarını okumalı, anlamalı ve uygulamalısınız. Sağlık 
uzmanınız, Hemlibra'yı ilk kez kullanmadan önce nasıl hazırlayacağınızı, ölçeceğinizi ve enjekte 
edeceğinizi size göstermelidir. Herhangi bir sorunuz varsa sağlık uzmanınıza sorun.

Önemli bilgi:

● YapmaDoktorunuz tarafından size nasıl yapılacağı gösterilmedikçe, kendinize veya bir başkasına enjekte 
edin.

● Hemlibra adının kutu ve flakon etiketinde olduğundan emin olun.

● Flakonu açmadan önce, sizin için reçete edilen dozu vermek için doğru ilaç gücüne/güçlerine sahip 
olduğunuzdan emin olmak için flakon etiketini okuyun. Kendinize doğru dozu vermek için 1'den fazla flakon 
kullanmanız gerekebilir.

● Kutudaki ve flakon etiketindeki son kullanma tarihini kontrol edin.Yapmason kullanma tarihi geçmişse kullanın.

● Şişeyi sadece bir kez kullanın.Dozunuzu enjekte ettikten sonra, flakonda kalan kullanılmamış Hemlibra'yı atın. 
Kullanılmayan ilacı daha sonra kullanmak üzere flakonda saklamayın.

● Yalnızca sağlık uzmanınızın önerdiği şırıngaları, transfer iğnelerini ve enjeksiyon 
iğnelerini kullanın.

● Şırıngaları, transfer iğnelerini ve enjeksiyon iğnelerini yalnızca bir kez kullanın. Kullanılmış 
şırıngaları ve iğneleri atın.

● Reçete edilen dozunuz 2 mL'den fazlaysa, birden fazla deri altı Hemlibra enjeksiyonu 
yapmanız gerekecektir; enjeksiyon talimatları için sağlık uzmanınıza başvurun.

●

Hemlibra flakonlarının, iğnelerinin ve şırıngalarının saklanması:

● İlacı ışıktan korumak için flakonu orijinal kutusunda saklayınız.

Hemlibra'yı sadece deri altına enjekte etmelisiniz.

● Şişeleri, iğneleri ve şırıngaları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın. Şişeyi 
buzdolabında saklayın.
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● Yapmadonmak.

● Yapmaşişeyi sallayın.

● Kullanmadan 15 dakika önce flakonu buzdolabından çıkarın ve bir enjeksiyon hazırlamadan 
önce oda sıcaklığına (30°C'nin altında) ulaşmasını bekleyin.

● Açılmamış flakon buzdolabından çıkarıldıktan sonra 7 güne kadar oda sıcaklığında 
saklanabilir. Oda sıcaklığında saklandıktan sonra açılmamış flakonlar buzdolabına 
iade edilebilir. Soğuk hava deposu dışında ve oda sıcaklığında toplam süre 7 günü 
geçmemelidir.

● Oda sıcaklığında 7 günden fazla saklanan veya 30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda 
bulunan flakonları atın.

● Transfer iğnesini, enjeksiyon iğnesini ve şırıngayı kuru tutun.

İlacın ve malzemelerinizin incelenmesi:

● Enjeksiyonunuzu hazırlamak ve vermek için aşağıda listelenen tüm malzemeleri toplayın.

● Kontrolkutudaki, flakon etiketindeki ve aşağıda listelenen sarf malzemelerinin üzerindeki son kullanma tarihi.
Kullanmayınson kullanma tarihi geçmişse.

● Kullanmayınflakon eğer:
- ilaç bulanık, puslu veya renkliyse.
- ilaç partiküller içerir.
- durdurucuyu kapatan kapak eksik.

● Sarf malzemelerini hasar açısından inceleyin.Kullanmayınhasarlı görünüyorlarsa veya 
düşmüşlerse.

● Sarf malzemelerini temiz, iyi aydınlatılmış düz bir çalışma yüzeyine yerleştirin.

KUTU İÇERİĞİ:
● İlaç içeren flakon

● HEMLIBRATalimatlarkullanmak için
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KUTUYA DAHİL DEĞİLDİR:

● alkollü mendil
Not:Reçeteli dozunuzu enjekte etmek için 1'den fazla 

flakon kullanmanız gerekiyorsa, her flakon için yeni bir 

alkollü mendil kullanmalısınız.

● gazlı bez

● Pamuk topu

● Şırınga
Not:1 mL'ye kadar olan enjeksiyon miktarı için bir 
1 ml şırınga.

1 mL ile 2 mL arasındaki enjeksiyon 
miktarı için2 mL veya 3 mL şırınga.

● 5 mikrometre filtreli 
18G Transfer iğnesi

Not:Reçeteli dozunuzu enjekte etmek için 1'den fazla 

flakon kullanmanız gerekiyorsa, her flakon için yeni bir 

transfer iğnesi kullanmanız gerekir.

Yapmailacı enjekte etmek için transfer iğnesini 
kullanın.

● Güvenlik kalkanlı 26G Enjeksiyon 
iğnesi

Yapmailacı flakondan çekmek için enjeksiyon 
iğnesini kullanın.

● Keskin uçlu atık konteyneri

10
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Hazırlanmak:

● Kullanmadan önce, flakon(lar)ın doğrudan güneş ışığından uzakta temiz, düz bir 
yüzey üzerinde yaklaşık 15 dakika oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

● Şişeyi başka bir şekilde ısıtmaya çalışmayın.

● Ellerinizi yıkayınsabun ve su ile iyi.

FigürA

Enjeksiyon bölgesinin seçilmesi ve hazırlanması:

● Alkollü mendil kullanarak seçilen enjeksiyon bölgesini temizleyin.

● Cildin yaklaşık 10 saniye kurumasını bekleyin. Enjeksiyondan önce temizlenen 

alana dokunmayın, havalandırmayın veya üflemeyin.

Enjeksiyon için,kullanabilirsiniz:

● Uyluk (ön ve orta). Şekil B
● Göbek çevresi (göbek deliği) 5 cm hariç mide 

bölgesi (karın).

● Üst kolun dış bölgesi (sadece bir bakıcı enjeksiyon 
yapıyorsa).

● Her enjeksiyon için bir önceki enjeksiyon için 
kullandığınız bölgeden en az 2,5 cm uzakta farklı bir 
enjeksiyon yeri kullanmalısınız.

● Kemer veya kemerin tahriş edebileceği bölgelere enjeksiyon 
yapmayın. Cildin hassas, kırmızı, sert veya cildin kırıldığı 
benlere, yara izlerine, çürüklere veya bölgelere enjeksiyon 
yapmayın.

Şırınganın enjeksiyon için hazırlanması:

● Kapak çıkarıldıktan sonra açıktaki iğnelere dokunmayın veya bir yüzeye koymayın.

● Enjektör ilaçla doldurulduktan sonra enjeksiyon hemen yapılmalıdır.

● Enjeksiyon iğnesinin kapağı çıkarıldıktan sonra şırıngadaki ilaç 5 dakika içinde deri altına 
enjekte edilmelidir. İğne herhangi bir yüzeye temas ederse şırıngayı kullanmayınız.

● Kullanılmış flakonları, iğneleri, flakon veya enjeksiyon iğnesi kapaklarını ve kullanılmış 
şırıngaları keskin veya delinmez bir kapta atın.
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Enjeksiyondan sonra önemli bilgiler:

● Enjeksiyondan sonra enjeksiyon bölgesini ovalamayın.

● Enjeksiyon yerinde kan damlaları görürseniz, kanama durana kadar en az 10 saniye boyunca steril bir 
pamuk top veya gazlı bezle enjeksiyon bölgesinin üzerine bastırabilirsiniz.

● Morarma (deri altında küçük bir kanama alanı) varsa, bölgeye bir buz torbası da hafifçe 
bastırılabilir. Kanama durmazsa, lütfen sağlık uzmanınıza başvurun.

İlaç ve sarf malzemelerinin atılması:

Önemli: Kesici madde atma kabını daima çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

● Kullandığınız iğneleri ve şırıngaları kullandıktan hemen sonra bir keskin nişancı kabına koyun. 
Herhangi bir gevşek iğne ve şırıngayı ev çöpünüze atmayın.

● Keskin bir atık konteyneriniz yoksa, aşağıdaki özelliklere sahip bir ev tipi konteyner kullanabilirsiniz:
- ağır hizmet tipi plastikten yapılmıştır.

- Sıkıca oturan, delinmeye karşı dayanıklı bir kapak ile sivri uçlar dışarı çıkmadan 
kapatılabilir.
kullanım sırasında dik ve 
sabit. sızdırmaz.
Konteyner içindeki tehlikeli atıklara karşı uyarmak için uygun şekilde etiketlenmiştir.

-
-
-

● Keskin uçlu atık konteyneriniz neredeyse dolduğunda, keskin uçlu atık konteynerinizi 
doğru şekilde imha etmek için yerel yönergelerinizi izlemeniz gerekecektir.

● Yerel yönergeleriniz buna izin vermedikçe, kullanılmış keskin uçlu atık konteynerlerini ev atıklarınızla 
birlikte atmayın. Kullanılmış keskin uçlu atık konteynerinizi geri dönüştürmeyin.
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1. HAZIRLIK
Adım 1. Şişe kapağını çıkarın ve üst kısmı temizleyin

● Şişe(ler)in kapağını çıkarın.

● Flakon kapağını/kapaklarını keskin uçlu atık 
konteynerine atın.

● Şişe(ler)in tıpasının üstünü alkollü bezle 
temizleyin.
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Adım 2. Filtreli transfer iğnesini 
şırıngaya takın

● Transfer iğnesini filtre ile saat yönünde 
itin ve büküntamamen takılana kadar 
şırıngaya

● Pistonu yavaşça geri çekin ve şırıngaya 
reçete ettiğiniz dozla aynı miktarda hava 
çekin.

Adım 3. Transfer iğnesinin kapağını açın

● Şırıngayı transfer iğnesi yukarı bakacak şekilde 
namludan tutun.

● Transfer iğnesi kapağını dikkatlice çekerek 
vücudunuzdan uzağa doğru çekin.Kapağı atmayın. 
Transfer iğnesi kapağını temiz, düz bir yüzeye 
yerleştirin.İlacı aktardıktan sonra transfer iğnesini 
tekrarlamanız gerekecektir.

● Dokunmaiğne ucunu kaldırınız veya iğne kapağı 
çıkarıldıktan sonra bir yüzeye koyunuz.
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Adım 4. Şişeye hava enjekte edin

● Şişeyi düz çalışma yüzeyi üzerinde tutun ve transfer 
iğnesini ve şırıngayı düz bir şekilde flakon tıpasının 
ortasına yerleştirin.

● İğneyi flakonda tutun ve flakonu ters çevirin.

● İğne yukarı bakacak şekilde, şırıngadan havayı 
enjekte etmek için pistonu itin.ilacın üstünde.

● Parmağınızı şırınga pistonu üzerinde basılı tutun.

● Yapmaİlaçta hava kabarcıkları veya köpük 
oluşturabileceğinden ilaca hava enjekte edin.
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Adım 5. İlacı şırıngaya aktarın

● İğnenin ucunu aşağı doğru kaydırın, 
böylece tıp içinde.

● yavaşçahava kabarcıklarını/köpüğü önlemek için 

pistonu geri çekin.

Şırıngayı reçete edilen doz için 
gerekenden daha fazla ilaçla doldurun.

● Pistonu şırıngadan çekmemeye dikkat 
edin.

Önemli:Reçete edilen dozunuz flakondaki ilaç 
miktarından fazlaysa,tüm ilaçları geri çekve "
Şişeleri Birleştirmek" bölüm

şimdi.

Adım 6. Hava kabarcıklarını çıkarın
● İğneyi flakonda tutun ve şırıngada daha büyük hava 

kabarcıkları olup olmadığını kontrol edin. Büyük hava 

kabarcığı aldığınız dozu azaltabilir.

● Daha büyük hava kabarcıklarını çıkarınnazikçe 
dokunarakhava kabarcıkları şırınganın tepesine 
yükselene kadar parmaklarınızla şırınga haznesini 
İğnenin ucunu hareket ettirinilacın üstünde ve hava 
kabarcıklarını şırıngadan dışarı itmek için pistonu 
yavaşça yukarı itin.

● Şırıngadaki ilaç miktarı şu anda belirtilen 
dozda veya altındaysa, iğnenin ucunuilaç 
içindeve yavaşça çekmeksahip olana kadar 
pistonu geridaha fazlasizin için gerekli olan 
ilaç miktarından daha fazla reçete edilen doz.

● Pistonu şırıngadan çekmemeye dikkat 
edin.

● Daha büyük hava kabarcıklarını giderene kadar 
yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Not:Bir sonraki adıma geçmeden önce dozunuzu 
tamamlamak için şırıngada yeterli ilaç bulunduğundan emin 
olun. Tüm ilaçları çıkaramıyorsanız, flakonu dik çevirin.

kalan miktara ulaşmak için

YapmaAğrı ve kanamaya neden olabileceğinden ilaç enjekte etmek için transfer iğnesini kullanın.
16
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2 ENJEKSİYON

Adım 7. Aktarım iğnesini tekrar kapatın

● Şırıngayı çıkarın ve iğneyi flakondan 
aktarın.

● Tek elle kullanma,kaymatransfer iğnesini 
kapağa yerleştirin veyukarı doğru kepçe 
iğneyi kapatmak için.

● İğne kapatıldıktan sonra, iğne ile 
tam olarak takmak için transfer 
iğnesi kapağını şırıngaya doğru itin.
bir elkazara kendinizi iğneyle 
yaralamamak için.

Adım 8. Enjeksiyon bölgesini temizleyin

● seçin vetemizalkollü mendil ile 
enjeksiyon bölgenizi

Adım 9. Transfer iğnesini çıkarın

● Transfer iğnesini saat yönünün tersine 
çevirerek ve hafifçe çekerek şırıngadan 
çıkarın.

● Kullanılmış transfer iğnesini keskin 
bir atık konteynerine atın.
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Adım 10. Enjeksiyon iğnesini şırıngaya takın

● Enjeksiyon iğnesini, tam olarak yerine 
oturana kadar şırınganın üzerine 
doğru itin ve döndürün.

Adım 11. Güvenlik kalkanını hareket ettirin

● Güvenlik kalkanını 
iğneden uzaklaştırın ve
karşı şırınga varil.

Adım 12. Enjeksiyon iğnesinin kapağını açın

● Dikkatliceenjeksiyon iğnesi 
kapağını şırıngadan hemen 
çekin.

● Kapağı keskin bir atık 
konteynerine atın.

● Dokunmaiğne ucunu kaldırın veya herhangi 

bir yüzeye dokunmasına izin verin.

● Enjeksiyon iğnesi kapağı 
çıkarıldıktan sonra enjektörün 
içindeki ilaç 5 dakika içinde 
enjekte edilmelidir.
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Adım 13. Pistonu öngörülen doza ayarlayın

● Şırıngayı iğne yukarı bakacak 
şekilde tutun vepistonu 
öngörülen dozda hafifçe itin.

● Dozunuzu kontrol edin, sağlamaktepe
pistonun kenarı, reçete edilen dozunuz için 
şırınga üzerindeki işaretle aynı hizadadır.

Adım 14. Deri altı (cilt altı) enjeksiyon

● Seçilen enjeksiyon bölgesini sıkıştırın ve iğneyi bir 
noktaya tam olarak sokun.45° ila 90° açıhızlı, sağlam 
bir hareketle.Yapmaiğneyi yerleştirirken pistonu 
tutun veya itin.

● Şırınganın konumunu tutun ve sıkışan 
enjeksiyon bölgesini bırakın.

.

Adım 15. İlacı enjekte edin

● Pistonu tamamen aşağı iterek ilacın tamamını 
yavaşça enjekte edin.

● İğneyi ve şırıngayı, yerleştirildiği açıyla 
enjeksiyon bölgesinden çıkarın.
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3. İMHA
Adım 16. İğneyi güvenlik kalkanıyla kapatın

● Güvenlik kalkanını şırıngadan 
90° ileri doğru hareket ettirin
varil.

● Şırıngayı bir elinizle tutarak 
güvenlik kalkanını aşağı doğru 
bastırın"klik" sesini duyana kadar 
sert ve hızlı bir hareketle düz bir 
yüzeye bastırın.

● Klik sesi duymazsanız, iğnenin 
güvenlik kalkanıyla tamamen 
kaplandığını kontrol edin.

● Parmaklarınızı her zaman 
güvenlik kalkanının arkasında ve 
iğneden uzak tutun.

● Yapmaenjeksiyon iğnesini ayırın

Adım 17. Şırıngayı ve iğneyi atın.

● Koyseninkullanılmış iğneleri ve şırıngaları, kullanımdan 
hemen sonra bir keskin nişancı kabına koyun. Daha 
fazla bilgi için “İlaç ve sarf malzemelerinin atılması” 
bölümüne bakın.

● Yapmakullanılmış enjeksiyon iğnesini kullanılmış şırıngadan 
çıkarmaya çalışın.

● tekrar etmekapaklı enjeksiyon iğnesi.

● Önemli:Keskin madde atma kabını daima çocukların 
erişemeyeceği bir yerde saklayın.

● Kullanılmış kapakları, flakonları, iğneleri ve 
şırıngaları keskin veya delinmez bir kaba atın.
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Şişeleri Birleştirmek

Reçete edilen doza ulaşmak için 1'den fazla flakon kullanmanız gerekiyorsa, ilk flakondan ilacı hazırladıktan sonra 
şu adımları izleyin:

Adım A. Transfer iğnesini tekrar kapatın

● Şırıngayı çıkarın ve iğneyi ilk flakondan 
aktarın.

● Tek elle kullanma, transfer iğnesini kapağa kaydırın 
veyukarı doğru kepçeiğneyi kapatmak için.

● İğne kapatıldıktan sonra, iğne ile tam olarak 
takmak için transfer iğnesi kapağını 
şırıngaya doğru itin.bir elkazara kendinizi 
iğneyle yaralamamak için.

Adım B. Transfer iğnesini çıkarın

● Transfer iğnesini saat yönünün tersine 
çevirerek ve hafifçe çekerek şırıngadan çıkarın.

● Kullanılmış transfer iğnesini keskin bir 
atık konteynerine atın.

Adım C. Şırıngaya filtreli yeni bir transfer 
iğnesi takın

Not: Yeni bir flakondan ilacı her çektiğinizde, filtreli 
yeni bir transfer iğnesi kullanmalısınız.

● itin ve döndürünyeniiğneyi tam olarak takılana 
kadar şırıngaya saat yönünde aktarın.

● Pistonu yavaşça geri çekin ve şırıngaya biraz 
hava çekin.
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Adım D. Transfer iğnesinin kapağını açın

● Şırıngayı, transfer iğnesi kapağı yukarı bakacak 
şekilde namludan tutun.

● Transfer iğnesi kapağını dikkatlice çekerek 
vücudunuzdan uzağa doğru çekin.kap atmayın 
uzak. İlacı hazırladıktan sonra transfer iğnesini 
tekrarlamanız gerekecektir.

● Dokunmaiğne ucu.

Adım E. Şişeye hava enjekte edin

● Yeni flakon düz çalışma yüzeyindeyken, yeni 
transfer iğnesini ve şırıngayı düz bir şekilde 
tüpün içine sokun.merkezşişe tıpasından.

● Transfer iğnesini flakonda tutun ve 
flakonu ters çevirin.

● İğne yukarıyı gösterecek şekilde şırıngadan 
havayı enjekte edin.ilacın üstünde.

● Parmağınızı şırınga pistonu üzerinde basılı 
tutun.

● Yapmaİlaçta hava kabarcıkları veya köpük 
oluşturabileceğinden ilaca hava enjekte edin.
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Adım F. İlacı şırıngaya aktarın

● İğnenin ucunu aşağı doğru kaydırın, böylece
ilaç içinde.

● yavaşçahava kabarcıklarını/köpüğü önlemek için 
pistonu geri çekin.
Şırınga haznesini reçete edilen doz için 
gereken ilaç miktarından daha fazla doldurun.

● Pistonu şırıngadan çekmemeye dikkat 
edin.

Not:Sonraki adımlara geçmeden önce dozunuzu tamamlamak 
için şırıngada yeterli ilaç bulunduğundan emin olun. Tüm ilaçları 
çıkaramıyorsanız, şişeyi dik konuma getirerek

Kalan miktar

YapmaAğrı ve kanama gibi zararlara neden olabileceğinden ilaç enjekte etmek için transfer iğnesini 
kullanın.

A'dan F'ye kadar olan adımları, birden fazla şişeye sahip olana kadar her ek şişeyle tekrarlayın.

reçete ettiğiniz doz. Tamamlandığında, transfer iğnesini 
flakonda tutun ve Adım 6'ya dönün.

adımlar.
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