
Hemlibra 150 mg / mL giải pháp cho vết thương

ection emicizumab

Thuốc này có thể được theo dõi thêm. Điều này sẽ cho phép xác định nhanh chóng các thông tin an toàn mới. 
Bạn có thể giúp đỡ bằng cách báo cáo bất kỳ tác dụng phụ nào mà bạn có thể gặp phải. Xem cuối phần 4 để biết cách 
báo cáo tác dụng phụ.

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu sử dụng thuốc này vì nó chứa thông tin 
quan trọng đối với bạn.

● Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
● Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn.
● Thuốc này chỉ được kê cho bạn. Đừng truyền nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay cả khi 

dấu hiệu bệnh tật của họ giống như của bạn.
● Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ 

nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

Nội dung trong tờ rơi này

1. Hemlibra là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi sử dụng Hemlibra
3. Cách sử dụng Hemlibra
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách bảo quản Hemlibra
6. Nội dung của gói và các thông tin khác
7. Hướng dẫn sử dụng

1. Hemlibra là gì và nó được sử dụng để làm gì

Hemlibra là gì

Hemlibra chứa hoạt chất “emicizumab”. Đây thuộc về một nhóm thuốc được gọi là "kháng 
thể đơn dòng". Kháng thể đơn dòng là một loại protein nhận biết và liên kết với mục tiêu 
trong cơ thể.

Hemlibra được sử dụng để làm gì

Hemlibra là một loại thuốc được sử dụng để điều trị bệnh nhân ở mọi lứa tuổi với

● bệnh máu khó đông A đã phát triển các chất ức chế yếu tố VIII
● hoặc mắc bệnh máu khó đông nặng A chưa phát triển thuốc ức chế yếu tố VIII (mức FVIII trong 

máu dưới 1%).

Bệnh máu khó đông A là một tình trạng di truyền do thiếu yếu tố VIII, một chất thiết yếu 
cần thiết để máu đông và cầm máu.

Thuốc ngăn ngừa chảy máu hoặc làm giảm các đợt chảy máu ở những người bị tình trạng này.

Một số bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông A có thể phát triển các chất ức chế yếu tố VIII (kháng thể chống lại 
yếu tố VIII) khiến yếu tố VIII thay thế ngừng hoạt động.
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Cách hoạt động của Hemlibra

Hemlibra phục hồi chức năng của yếu tố VIII hoạt hóa bị thiếu cần thiết cho quá trình đông máu hiệu quả 
Cấu trúc của nó khác với yếu tố VIII, do đó Hemlibra không bị ảnh hưởng bởi các chất ức chế yếu tố VIII.

2. Những điều bạn cần biết trước khi sử dụng Hemlibra

Không sử dụng Hemlibra:

● nếu bạn bị dị ứng với emicizumab hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong phần 6). Nếu bạn 
không chắc chắn, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn trước khi sử dụng Hemlibra.

Cảnh báo và đề phòng

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng Hemlibra, điều rất quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ của bạn về việc 
sử dụng "các tác nhân bỏ qua"(thuốc giúp đông máu nhưng hoạt động theo cách khác với yếu tố VIII). Điều 
này là do việc điều trị bằng các tác nhân bỏ qua có thể cần phải thay đổi trong khi điều trị Hemlibra. Ví dụ 
về tác nhân bỏ qua bao gồm cô đặc phức hợp prothrombin hoạt hóa (aPCC) và FVIIa tái tổ hợp (rFVIIa). Các tác 
dụng phụ nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng có thể xảy ra khi aPCC được sử dụng cho những bệnh nhân 
cũng đang điều trị Hemlibra:

Các tác dụng phụ tiềm ẩn nghiêm trọng của việc sử dụng aPCC trong khi tiêm Hemlibra

● Phá hủy các tế bào hồng cầu (bệnh vi mạch huyết khối)
- Đây là một tình trạng nghiêm trọng và có khả năng đe dọa tính mạng.
- Khi người mắc phải tình trạng này, lớp niêm mạc của mạch máu có thể bị tổn thương và có thể hình thành các cục 

máu đông trong các mạch máu nhỏ. Trong một số trường hợp, điều này có thể gây tổn thương cho thận và các 
cơ quan khác.
Hãy thận trọng nếu bạn có nguy cơ cao mắc tình trạng này (đã từng bị tình trạng này trước đây hoặc một 
thành viên trong gia đình bạn từng bị) hoặc nếu bạn đang dùng các loại thuốc có thể làm tăng nguy cơ 
phát triển tình trạng này, chẳng hạn như ciclosporin, quinine hoặc tacrolimus. Điều quan trọng là phải 
biết các triệu chứng của bệnh vi mạch huyết khối, trong trường hợp bạn phát triển tình trạng bệnh (xem 
phần 4, “Các tác dụng phụ có thể xảy ra” để biết danh sách các triệu chứng).

-

-

Ngừng sử dụng Hemlibra và aPCC và nói chuyện với bác sĩ ngay lập tứcnếu bạn hoặc người chăm sóc của bạn nhận thấy 
bất kỳ triệu chứng nào của bệnh vi mạch huyết khối.

● Cục máu đông (huyết khối tắc mạch)
- Trong một số trường hợp hiếm hoi, cục máu đông có thể hình thành bên trong các mạch máu và làm tắc nghẽn chúng, có thể nguy 

hiểm đến tính mạng.

Điều quan trọng là phải biết các triệu chứng của cục máu đông bên trong như vậy, trong trường hợp chúng phát triển (xem 

phần 4, “Các tác dụng phụ có thể xảy ra” để biết danh sách các triệu chứng).

-

Ngừng sử dụng Hemlibra và aPCC và nói chuyện với bác sĩ ngay lập tứcnếu bạn hoặc người chăm sóc của bạn nhận thấy bất kỳ triệu 

chứng nào của cục máu đông trong mạch máu.
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Trẻ em dưới 1 tuổi

Ở trẻ em dưới một tuổi, hệ thống máu vẫn đang phát triển. Nếu con bạn dưới một tuổi, bác sĩ chỉ có 
thể kê đơn Hemlibra sau khi cân nhắc cẩn thận những lợi ích và rủi ro mong đợi của việc sử dụng sản 
phẩm này.

Các loại thuốc khác và Hemlibra

Cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn đang sử dụng, gần đây đã sử dụng hoặc có thể sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khác.

● Sử dụng tác nhân bỏ qua khi nhận Hemlibra
- Trước khi bạn bắt đầu sử dụng Hemlibra, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn và cẩn thận làm theo 

hướng dẫn của họ về thời điểm sử dụng tác nhân bỏ qua cũng như liều lượng và lịch trình bạn nên 
sử dụng. Hemlibra làm tăng khả năng đông máu của bạn. Do đó, liều lượng chất bỏ qua cần thiết có thể 
thấp hơn liều lượng bạn đã sử dụng trước khi bắt đầu dùng Hemlibra.
Sử dụng aPCCchỉ nếukhông có phương pháp điều trị nào khác có thể được sử dụng. Nếu cần aPCC, hãy nói chuyện với 

bác sĩ của bạn trong trường hợp bạn cảm thấy mình cần tổng cộng hơn 50 đơn vị / kg aPCC. Để biết thêm thông tin về 

việc sử dụng aPCC trong khi tiêm Hemlibra, hãy xem trong phần 2: “Các tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra khi sử 

dụng aPCC trong khi tiêm Hemlibra”.

Mặc dù có kinh nghiệm hạn chế về việc dùng đồng thời thuốc chống tiêu sợi huyết với aPCC 
hoặc rFVIIa ở bệnh nhân được điều trị bằng Hemlibra, bạn nên biết rằng có thể có khả 
năng xảy ra biến cố huyết khối khi sử dụng thuốc chống tiêu sợi huyết tiêm tĩnh mạch kết 
hợp với aPCC hoặc rFVIIa.

-

-

Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang sử dụng Hemlibra trước khi bạn làm các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để đo mức độ 
đông máu của máu. Điều này là do Hemlibra trong máu có thể cản trở một số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, dẫn đến kết 
quả không chính xác.

Mang thai và cho con bú

● Bạn nên sử dụng phương pháp ngừa thai (tránh thai) hiệu quả trong thời gian điều trị bằng 
Hemlibra và trong 6 tháng sau lần tiêm Hemlibra cuối cùng.

● Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, nghĩ rằng bạn có thể đang mang thai hoặc đang có kế hoạch sinh 
con, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn trước khi sử dụng thuốc này. Bác sĩ sẽ cân nhắc lợi ích của 
việc bạn dùng Hemlibra so với rủi ro cho em bé của bạn.

Lái xe và sử dụng máy móc

Thuốc này không có khả năng ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc sử dụng máy móc của bạn.

3. Cách sử dụng Hemlibra

Hemlibra được cung cấp trong các lọ sử dụng một lần như là dung dịch sẵn sàng để sử dụng mà không cần phải pha loãng. Một bác sĩ 

đủ điều kiện chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông sẽ bắt đầu điều trị bệnh bằng Hemlibra cho bạn. Luôn sử dụng thuốc này 

chính xác như bác sĩ đã nói với bạn. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn không chắc chắn.

Giữ kỷ lục

Mỗi lần bạn sử dụng Hemlibra, hãy ghi lại tên và số lô của thuốc.
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Bao nhiêu Hemlibra để sử dụng

Liều Hemlibra phụ thuộc vào cân nặng của bạn và bác sĩ sẽ tính toán lượng (tính bằng mg) và lượng 
tương ứng của dung dịch Hemlibra (tính bằng mL) được tiêm:

● Chế độ liều nạp: Tuần 1 đến 4: Liều là 3 miligam cho mỗi 1 kilogam bạn cân nặng, tiêm 
một lần một tuần.

● Chế độ liều duy trì: Tuần thứ 5 trở đi: Liều 1,5 miligam cho mỗi 1 kilôgam bạn cân, tiêm 
một lần một tuần, 3 miligam cho mỗi 1 kilôgam bạn cân, tiêm 2 tuần một lần hoặc 6 
miligam cho mỗi 1 kilôgam bạn cân, tiêm 4 tuần 1 lần.

Quyết định sử dụng 1,5 mg / kg mỗi tuần một lần, 3 mg / kg hai tuần một lần hoặc 6 mg / kg liều duy 
trì bốn tuần một lần, nên được đưa ra với sự tư vấn của bác sĩ và người chăm sóc của bạn, nếu có thể.

Nồng độ Hemlibra khác nhau (30 mg / mL và 150 mg / mL)không nênđược kết hợp trong một 
lần tiêm khi tạo thành tổng thể tích cần tiêm.

Lượng dung dịch Hemlibra trong mỗi lần tiêm không được quá 2 mL.

Hemlibra được đưa ra như thế nào

Nếu bạn tự tiêm Hemlibra hoặc nếu người chăm sóc của bạn tiêm nó, bạn hoặc người chăm sóc của bạn 
phải đọc kỹ và làm theo các hướng dẫn trong phần 7, “Hướng dẫn sử dụng”.

● Hemlibra được tiêm dưới da (tiêm dưới da).
● Bác sĩ hoặc y tá của bạn sẽ hướng dẫn bạn cách tiêm Hemlibra.
● Sau khi đã được đào tạo, bạn có thể tự tiêm thuốc này tại nhà hoặc với sự trợ giúp của 

người chăm sóc.
● Để đưa kim vào dưới da một cách chính xác, dùng tay còn lại véo một nếp da lỏng lẻo tại 

vị trí tiêm sạch. Véo da là điều quan trọng để đảm bảo rằng bạn tiêm dưới da (vào mô 
mỡ) nhưng không tiêm sâu hơn (vào cơ). Tiêm vào cơ có thể gây khó chịu.

● Chuẩn bị và tiêm thuốc trong điều kiện sạch sẽ và không có vi trùng bằng kỹ thuật vô trùng. Bác sĩ hoặc y tá 
của bạn sẽ cung cấp thêm thông tin về điều này.

Tiêm Hemlibra ở đâu

● Bác sĩ sẽ chỉ cho bạn những vùng nào trên cơ thể thích hợp để tiêm Hemlibra.
● Các vị trí được đề nghị tiêm là: mặt trước của thắt lưng (bụng dưới), phía trên cánh tay ngoài 

hoặc mặt trước của đùi. Chỉ sử dụng những nơi được đề nghị để tiêm.
● Đối với mỗi lần tiêm, sử dụng một vùng cơ thể khác với vùng bạn đã sử dụng lần trước.
● Không tiêm ở nơi da đỏ, bầm tím, mềm, cứng hoặc những vùng có nốt ruồi hoặc 
sẹo.
● Khi sử dụng Hemlibra, bất kỳ loại thuốc nào khác được tiêm dưới da phải được tiêm ở một khu vực khác.

Sử dụng bơm kim tiêm

● Một ống tiêm, một kim tiêm có đầu lọc 5 micromet và một kim tiêm được sử dụng để 
hút dung dịch Hemlibra từ lọ vào ống tiêm và tiêm dưới da.

● Ống tiêm, kim tiêm có đầu lọc và kim tiêm không được cung cấp trong gói này. Để biết thêm 
thông tin, hãy xem trong phần 6 “Những gì cần thiết cho việc quản lý Hemlibra và không có 
trong gói này”.

● Đảm bảo rằng bạn sử dụng kim tiêm mới cho mỗi lần tiêm và vứt bỏ kim tiêm sau một lần sử dụng.
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● Nên sử dụng ống tiêm 1 mL để tiêm tối đa 1 mL dung dịch Hemlibra.
● Nên sử dụng ống tiêm 2 đến 3 mL để tiêm lớn hơn 1 mL và tối đa 2 mL dung dịch 
Hemlibra.

Sử dụng ở trẻ em và thanh thiếu niên

Hemlibra có thể được sử dụng ở thanh thiếu niên và trẻ em ở mọi lứa tuổi.
● Trẻ có thể tự tiêm thuốc nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của trẻ và cha 

mẹ hoặc người chăm sóc đồng ý. Không nên tự tiêm cho trẻ em dưới 7 tuổi.

Nếu bạn sử dụng nhiều Hemlibra hơn mức cần thiết

Nếu bạn sử dụng nhiều Hemlibra hơn mức dự kiến, hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức. Điều này là do bạn có 
thể có nguy cơ phát triển các tác dụng phụ như cục máu đông. Luôn sử dụng Hemlibra đúng như những gì bác 
sĩ đã dặn, và hỏi ý kiến   bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá nếu bạn không chắc chắn.

Nếu bạn quên sử dụng Hemlibra

● Nếu bạn quên liều tiêm theo lịch, hãy tiêm liều đã quên càng sớm càng tốt trước ngày 
tiêm liều theo lịch tiếp theo. Sau đó, tiếp tục tiêm thuốc theo lịch trình. Không tiêm 
hai liều trong cùng một ngày để bù liều đã quên.

● Nếu bạn không chắc phải làm gì, hãy hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn.

Nếu bạn ngừng sử dụng Hemlibra

Đừng ngừng sử dụng Hemlibra mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn. Nếu bạn ngừng sử dụng Hemlibra, bạn có thể 
không còn được bảo vệ chống chảy máu.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Tác dụng phụ nghiêm trọng của việc sử dụng aPCC trong khi tiêm Hemlibra

Ngừng sử dụng Hemlibra và aPCC và nói chuyện với bác sĩ ngay lập tứcnếu bạn hoặc người chăm sóc của bạn nhận thấy 
bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây:
● Phá hủy các tế bào hồng cầu (bệnh vi mạch huyết khối):

- lú lẫn, suy nhược, sưng tay và chân, vàng da và mắt, bụng mơ hồ (bụng) hoặc đau lưng, 
cảm thấy buồn nôn (buồn nôn), ốm (nôn) hoặc đi tiểu ít - những triệu chứng này có 
thể là dấu hiệu của bệnh vi mạch huyết khối.

● Cục máu đông (huyết khối tắc mạch):
- sưng, nóng, đau hoặc đỏ - những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của cục máu đông trong 

tĩnh mạch gần bề mặt da.
nhức đầu, tê mặt, đau hoặc sưng mắt hoặc các vấn đề về thị lực - những triệu chứng này 
có thể là dấu hiệu của cục máu đông trong tĩnh mạch sau mắt của bạn.
da đen sạm - triệu chứng này có thể là dấu hiệu của việc mô da bị tổn thương nghiêm trọng.

-

-

Các tác dụng phụ khác khi sử dụng Hemlibra

Rất phổ biến:có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 người
● phản ứng ở khu vực được tiêm (mẩn đỏ, ngứa, đau)
● đau đầu
● đau khớp
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Phổ thông:có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người
● sốt
● đau cơ
● tiêu chảy

Không phổ biến: có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người

● phá hủy các tế bào hồng cầu (bệnh vi mạch huyết khối)
● cục máu đông trong tĩnh mạch sau mắt của bạn (huyết khối xoang hang)
● tổn thương nghiêm trọng của mô da (hoại tử da)
● cục máu đông trong tĩnh mạch gần bề mặt da (viêm tắc tĩnh mạch nông)

Báo cáo tác dụng phụ

Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ 

nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo tác dụng phụ trực tiếp (xem chi tiết bên dưới). Bằng 

cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

Vương quốc Anh
Sơ đồ thẻ vàng
Trang mạng:www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm kiếm Thẻ vàng MHRA trong Google Play hoặc 
Apple App Store

5. Cách bảo quản Hemlibra

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.

Không sử dụng thuốc này sau ngày hết hạn được ghi trên hộp và nhãn lọ sau “EXP”. 
Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.

Bảo quản trong tủ lạnh (2 ° C đến 8 ° C). Không đóng băng.

Bảo quản trong bao bì gốc để tránh ánh sáng.

Sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh, các lọ chưa mở có thể được giữ ở nhiệt độ phòng (dưới 30°C) 
trong tối đa 7 ngày. Sau khi bảo quản ở nhiệt độ phòng, các lọ chưa mở có thể được đưa trở 
lại tủ lạnh. Tổng thời gian bảo quản thuốc ở nhiệt độ phòng không quá 7 ngày.

Bỏ các lọ đã được giữ ở nhiệt độ phòng hơn 7 ngày hoặc tiếp xúc với nhiệt độ trên 30°C.

Sau khi chuyển từ lọ sang ống tiêm, hãy sử dụng ngay Hemlibra. Không làm lạnh dung 
dịch trong ống tiêm.

Trước khi sử dụng thuốc, hãy kiểm tra dung dịch để tìm các hạt hoặc sự đổi màu. Dung dịch phải không màu 
đến hơi vàng. Không sử dụng thuốc này nếu nó bị vẩn đục, đổi màu hoặc chứa các hạt có thể nhìn thấy được.

Vứt bỏ bất kỳ dung dịch không sử dụng nào một cách thích hợp. Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải 
hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách vứt bỏ những loại thuốc bạn không còn sử dụng nữa. Những biện 
pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.
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6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Hemlibra chứa những gì

● Chất hoạt tính là emicizumab. Mỗi lọ Hemlibra chứa 60 mg (0,4 mL ở nồng độ 150 
mg / mL), 105 mg (0,7 mL ở nồng độ 150 mg / mL) hoặc 150 mg (1 mL ở nồng độ 
150 mg / mL) emicizumab.

● Các thành phần khác là L-arginine, L-histidine, L-aspartic acid, poloxamer 188 và nước pha 
tiêm.

Hemlibra trông như thế nào và nội dung của gói

Hemlibra là một giải pháp để tiêm. Nó là một chất lỏng không màu đến hơi vàng.

Mỗi gói Hemlibra chứa 1 lọ thủy tinh.

Những gì cần thiết cho việc quản lý Hemlibra và không có trong gói này
Cần có ống tiêm, kim chuyển và kim tiêm để rút dung dịch Hemlibra từ lọ sang ống tiêm 
và tiêm dưới da (xem phần 7, “Hướng dẫn sử dụng”).

Ống tiêm

● Ống tiêm 1 mL:Ống tiêm bằng polypropylene hoặc polycarbonate trong suốt với đầu khóa Luer, vạch 
chia 0,01 mLhoặc

● Ống tiêm 2 đến 3 mL:Ống tiêm bằng polypropylene hoặc polycarbonate trong suốt có đầu khóa 
Luer, chia vạch 0,1 mL.

Kim

● Chuyển kim với bộ lọc:Thép không gỉ với kết nối khóa Luer, khổ 18 G, chiều dài 35 
mm (1½ ″), có chứa bộ lọc 5 micromet và tốt nhất là có đầu cong nửa cùn,và

● Kim tiêm:Thép không gỉ với kết nối khóa Luer, khổ 26 G (phạm vi chấp nhận được: khổ 25-27), 
chiều dài tốt nhất là 9 mm (3/8 ″) hoặc tối đa là 13 mm (½ ″), tốt nhất là bao gồm cả tính năng an 
toàn của kim.

Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị

Roche Products Ltd
6 Falcon Way, Công viên Shire 
Thành phố Vườn Welwyn
AL7 1TW
Vương quốc Anh

Để biết bất kỳ thông tin nào về loại thuốc này, vui lòng liên hệ với đại diện địa phương của Người có 
Giấy phép Tiếp thị:

Vương quốc Anh
Roche Products Ltd.
ĐT: +44 (0) 1707 366000

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 1 năm 2022
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7. Hướng dẫn sử dụng

Chuyển kim với bộ lọc
(Để chuyển HEMLIBRA từ lọ sang ống tiêm)

Hướng dẫn sử dụng
Hemlibra
Mũi tiêm

(Các) lọ một liều

Bạn phải đọc, hiểu và làm theo Hướng dẫn sử dụng trước khi tiêm Hemlibra. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
của bạn nên hướng dẫn bạn cách chuẩn bị, đo lường và tiêm Hemlibra đúng cách trước khi bạn sử dụng lần đầu tiên. 
Hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Thông tin quan trọng:

● Đừngtự tiêm cho mình hoặc cho người khác trừ khi bạn đã được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn chỉ cho cách thực 

hiện.

● Đảm bảo tên Hemlibra có trên nhãn hộp và lọ.

● Trước khi mở lọ, hãy đọc nhãn lọ để đảm bảo rằng bạn có (các) nồng độ thuốc chính xác để cung 
cấp liều lượng được chỉ định cho bạn. Bạn có thể cần sử dụng nhiều hơn 1 lọ để có liều lượng 
chính xác cho mình.

● Kiểm tra hạn sử dụng trên hộp và nhãn lọ.Đừngsử dụng nếu đã hết hạn sử dụng.

● Chỉ sử dụng lọ một lần.Sau khi bạn tiêm liều lượng của mình, hãy vứt bỏ phần Hemlibra không sử dụng còn lại trong 
lọ. Không để dành thuốc chưa sử dụng trong lọ để sử dụng cho lần sau.

● Chỉ sử dụng ống tiêm, kim tiêm truyền và kim tiêm mà nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
của bạn kê đơn.

● Chỉ sử dụng bơm kim tiêm, kim tiêm truyền và kim tiêm một lần. Vứt bỏ ống tiêm và kim 
tiêm đã sử dụng.

● Nếu liều lượng quy định của bạn là hơn 2 mL, bạn sẽ cần phải tiêm nhiều hơn một lần tiêm Hemlibra dưới da; 
liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để được hướng dẫn tiêm.

●

Cất giữ lọ, kim và ống tiêm Hemlibra:

● Giữ lọ trong hộp ban đầu để bảo vệ thuốc khỏi ánh sáng.

Bạn phải tiêm Hemlibra chỉ dưới da.

● Để lọ, kim và ống tiêm tránh xa tầm nhìn và tầm với của trẻ em. Bảo quản lọ trong 
tủ lạnh.
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● ĐừngĐông cứng.

● Đừnglắc lọ.

● Lấy lọ ra khỏi tủ lạnh 15 phút trước khi sử dụng và để ở nhiệt độ phòng 
(dưới 30 ° C) trước khi chuẩn bị tiêm.

● Sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh, lọ chưa mở nắp có thể được giữ ở nhiệt độ phòng đến 
7 ngày. Sau khi bảo quản ở nhiệt độ phòng, các lọ chưa mở có thể được đưa trở 
lại tủ lạnh. Tổng thời gian ngoài kho lạnh và ở nhiệt độ phòng không quá 7 ngày.

● Bỏ những lọ đã được giữ ở nhiệt độ phòng hơn 7 ngày hoặc ở nhiệt độ trên 30 ° 
C.

● Giữ kim tiêm, kim tiêm và ống tiêm khô ráo.

Kiểm tra thuốc và nguồn cung cấp của bạn:

● Thu thập tất cả các nguồn cung cấp được liệt kê dưới đây để chuẩn bị và tiêm thuốc của bạn.

● Kiểm trahạn sử dụng trên hộp, trên nhãn lọ và trên các nguồn cung cấp được liệt kê bên dưới.Không được 
dùngnếu thời hạn sử dụng đã qua.

● Không được dùnglọ nếu:
- Thuốc có màu đục, mờ hoặc có màu.
- thuốc có chứa các hạt.
- nắp đậy nút bị thiếu.

● Kiểm tra các nguồn cung cấp xem có bị hư hỏng không.Không được dùngnếu chúng có vẻ bị hư hỏng hoặc nếu chúng đã bị 

rơi.

● Đặt vật tư trên bề mặt phẳng sạch sẽ, đủ ánh sáng.

BAO GỒM TRONG HỘP:
● Lọ đựng thuốc

● HEMLIBRAHướng dẫnđể sử dụng
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KHÔNG BAO GỒM TRONG HỘP:

● Khăn tẩm cồn
Ghi chú:Nếu cần sử dụng nhiều hơn 1 lọ để tiêm 
theo liều lượng quy định, bạn phải dùng khăn 
tẩm cồn mới cho từng lọ.

● Gai
● Bông gòn

● Ống tiêm

Ghi chú:Đối với lượng tiêm lên đến 1 mL, sử dụng 
Ống tiêm 1 mL.

Đối với lượng tiêm từ 1 mL đến 2 mL, 
sử dụngỐng tiêm 2 mL hoặc 3 mL.

● Kim chuyển 18G với bộ 
lọc 5 micromet

Ghi chú:Nếu bạn cần sử dụng nhiều hơn 1 lọ để 
tiêm theo liều lượng quy định, bạn phải sử dụng 
một kim chuyển mới cho mỗi lọ.
Đừngsử dụng kim chuyển để tiêm 
thuốc.

● Kim tiêm 26G có tấm chắn an 
toàn

Đừngdùng kim tiêm để rút thuốc trong 
lọ.

● Thùng xử lý cá mập
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Chuẩn bị:

● Trước khi sử dụng, để (các) lọ thuốc ở nhiệt độ phòng khoảng 15 
phút trên bề mặt phẳng sạch, tránh ánh nắng trực tiếp.

● Không cố làm ấm lọ bằng bất kỳ cách nào khác.

● Rửa taytốt với xà phòng và nước.

Nhân vậtMột

Lựa chọn và chuẩn bị một vị trí tiêm:

● Lau sạch vùng tiêm đã chọn bằng khăn tẩm cồn.

● Để da khô trong khoảng 10 giây. Không chạm, quạt hoặc thổi 
vào khu vực đã được làm sạch trước khi tiêm.

Để tiêm,bạn có thể sử dụng:

● Đùi (trước và giữa). Hình B
● Vùng bụng (bụng), trừ 5 cm quanh rốn (rốn).

● Vùng ngoài của cánh tay (chỉ khi người chăm sóc 
đang tiêm).

● Bạn nên sử dụng một vị trí tiêm khác nhau cho mỗi lần tiêm, 
cách xa khu vực bạn đã sử dụng cho lần tiêm trước đó ít 
nhất 2,5 cm.

● Không tiêm vào các khu vực có thể bị kích ứng bởi thắt lưng 
hoặc dây thắt lưng. Không tiêm vào nốt ruồi, vết sẹo, vết 
thâm, hoặc những vùng da mềm, đỏ, cứng hoặc vùng da bị 
rạn.

Chuẩn bị ống tiêm để tiêm:

● Không chạm vào kim đã tiếp xúc hoặc đặt chúng trên bề mặt sau khi đã tháo nắp.

● Khi ống tiêm đã được bơm đầy thuốc, phải tiêm ngay.

● Khi nắp kim tiêm đã được tháo ra, thuốc trong ống tiêm phải được tiêm dưới da trong 
vòng 5 phút. Không sử dụng ống tiêm nếu kim chạm vào bất kỳ bề mặt nào.

● Vứt bỏ bất kỳ (các) lọ, kim tiêm, lọ thuốc hoặc nắp kim tiêm đã sử dụng nào và ống tiêm đã sử dụng vào hộp 
đựng vật sắc nhọn hoặc chống đâm thủng.
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Thông tin quan trọng sau khi tiêm:

● Không chà xát vết tiêm sau khi tiêm.

● Nếu thấy máu ở vết tiêm có giọt máu, bạn có thể ấn một miếng bông gòn hoặc gạc vô 
trùng lên vết tiêm trong ít nhất 10 giây, cho đến khi máu ngừng chảy.

● Nếu bạn bị bầm tím (vùng xuất huyết nhỏ dưới da), bạn cũng có thể chườm túi nước đá nhẹ nhàng lên chỗ đó. Nếu 
máu không ngừng chảy, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Vứt bỏ thuốc và vật tư:

Quan trọng: Luôn để hộp đựng vật dụng xử lý sắc nhọn ngoài tầm với của trẻ em.

● Bỏ kim và ống tiêm đã sử dụng của bạn vào hộp đựng vật sắc nhọn ngay sau khi sử dụng. Đừng vứt 
bỏ kim tiêm và ống tiêm lỏng lẻo vào rác thải sinh hoạt của bạn.

● Nếu bạn không có hộp đựng đồ sắc nhọn, bạn có thể sử dụng đồ đựng gia dụng:
- làm bằng nhựa chịu lực.
- có thể được đóng bằng nắp đậy kín, chống thủng, không có vật sắc nhọn nào có thể rơi ra 

ngoài.
thẳng đứng và ổn định trong quá trình sử 

dụng. chống rò rỉ.

được dán nhãn thích hợp để cảnh báo chất thải nguy hại bên trong thùng chứa.

-
-
-

● Khi thùng xử lý vật nhọn của bạn đã gần đầy, bạn sẽ cần tuân theo các hướng dẫn tại địa 
phương để có cách xử lý đúng cách thùng xử lý vật nhọn của mình.

● Không vứt bất kỳ thùng xử lý vật sắc nhọn nào đã qua sử dụng vào rác thải sinh hoạt của bạn trừ khi hướng dẫn địa phương của bạn 

cho phép điều này. Không tái chế thùng đựng vật dụng xử lý vật sắc nhọn đã qua sử dụng của bạn.
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1. CHUẨN BỊ
Bước 1. Tháo nắp lọ và lau sạch đầu

● Tháo (các) nắp lọ.

● Vứt (các) nắp lọ vào thùng xử lý vật sắc nhọn.

● Lau sạch phần trên của (các) nút lọ bằng khăn tẩm 
cồn.

13
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Bước 2. Gắn kim chuyển với bộ lọc vào 
ống tiêm

● Đẩy và vặn kim chuyển dịch theo chiều kim 
đồng hồvào ống tiêm cho đến khi nó được gắn 
hoàn toàn.

● Từ từ kéo pít-tông trở lại và hút không khí 
vào ống tiêm có cùng lượng với liều lượng 
quy định của bạn.

Bước 3. Mở nắp kim chuyển

● Giữ ống tiêm cạnh thùng với kim tiêm 
hướng lên trên.

● Cẩn thận kéo thẳng nắp kim tiêm ra khỏi cơ thể 
bạn.Đừng ném nắp đi. Đặt nắp kim chuyển 
xuống trên một bề mặt phẳng sạch.Bạn sẽ 
cần phải đậy nắp kim tiêm sau khi truyền thuốc.

● Đừng đụng vàohoặc đặt đầu kim lên bề mặt 
sau khi đã tháo nắp kim.
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Bước 4. Bơm không khí vào lọ

● Giữ lọ trên bề mặt làm việc bằng phẳng và cắm 
kim tiêm và ống tiêm thẳng xuống giữa nút lọ.

● Giữ kim trong lọ và lật ngược lọ.

● Với kim hướng lên trên, đẩy pít-tông để bơm 
không khí từ ống tiêmphía trên thuốc.

● Giữ ngón tay của bạn ấn xuống pít tông ống tiêm.

● Đừngbơm không khí vào thuốc vì điều này có thể tạo 
ra bọt khí hoặc bọt trong thuốc.
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Bước 5. Chuyển thuốc vào ống tiêm

● Trượt đầu kim xuống sao cho trong 
thuốc.

● chậm rãikéo pít-tông lại để ngăn bọt 
khí / bọt.
Đổ đầy vào ống tiêm nhiều hơn lượng thuốc cần 
thiết cho liều lượng quy định của bạn.

● Cẩn thận không kéo pít-tông ra khỏi ống 
tiêm.

Quan trọng:Nếu liều lượng quy định của bạn 
nhiều hơn số lượng thuốc trong lọ,rút hết 
thuốcvà đi đến “Kết hợp các lọ" tiết diện

Hiện nay.

Bước 6. Loại bỏ bọt khí
● Giữ kim trong lọ và kiểm tra ống tiêm xem có bọt khí 

lớn hơn không. Bọt khí lớn có thể làm giảm liều lượng 
mà bạn nhận được.

● Loại bỏ các bọt khí lớn hơnnhẹ nhàng 
khai thácdùng ngón tay của bạn để đậy 
ống tiêm cho đến khi bọt khí nổi lên trên 
đầu ống tiêm. Di chuyển đầu kimtrên 
thuốc và từ từ đẩy pít-tông lên để đẩy bọt 
khí ra khỏi ống tiêm.

● Nếu lượng thuốc trong ống tiêm hiện bằng hoặc 
thấp hơn liều lượng quy định của bạn, hãy di 
chuyển đầu kim đếntrong thuốcvà từ từ sự lôi 
kéotrở lại pít tông cho đến khi bạn cóhơnso với 
lượng thuốc cần thiết cho liều lượng quy định.

● Cẩn thận không kéo pít-tông ra khỏi ống 
tiêm.

● Lặp lại các bước trên cho đến khi bạn loại bỏ 
được bọt khí lớn hơn.

Ghi chú:Đảm bảo bạn có đủ thuốc trong ống tiêm để hoàn thành 
liều của mình trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Nếu bạn 
không thể lấy hết thuốc ra, hãy xoay lọ thuốc thẳng đứng

để đạt được số tiền còn lại

Đừngsử dụng kim tiêm để tiêm thuốc vì điều này có thể gây đau và chảy máu.
16
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2 lần tiêm

Bước 7. Ghi lại kim chuyển

● Lấy ống tiêm và chuyển kim ra khỏi 
lọ.

● Sử dụng một tay,cầu trượtkim 
chuyển vào nắp vàxúc lên trên để 
che kim.

● Khi kim được đậy kín, hãy đẩy nắp 
kim chuyển về phía ống tiêm để gắn 
hoàn toàn vớimột tayđể tránh vô 
tình làm bị thương bản thân với kim 
tiêm.

Bước 8. Làm sạch vị trí tiêm

● Chọn vàdọn dẹpvết tiêm của bạn bằng 
khăn lau cồn.

Bước 9. Tháo kim chuyển

● Rút kim tiêm ra khỏi ống tiêm bằng 
cách vặn ngược chiều kim đồng hồ và 
kéo nhẹ nhàng.

● Vứt kim chuyển đã sử dụng vào 
thùng đựng vật sắc nhọn.

17
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Bước 10. Gắn kim tiêm vào ống tiêm

● Đẩy và vặn kim tiêm theo chiều kim 
đồng hồ vào ống tiêm cho đến khi nó 
được gắn hoàn toàn.

Bước 11. Di chuyển tấm chắn an toàn

● Di chuyển tấm chắn an 
toàn ra khỏi kim vàđối với 
thùng ống tiêm.

Bước 12. Mở nắp kim tiêm
● Cẩn thậnkéo thẳng nắp 

kim tiêm ra khỏi ống tiêm.

● Vứt nắp vào thùng 
đựng vật sắc nhọn.

● Đừng đụng vàohoặc để đầu kim 
chạm vào bất kỳ bề mặt nào.

● Sau khi đã tháo nắp kim 
tiêm, thuốc trong ống tiêm 
phải được tiêm trong vòng 5 
phút.
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Bước 13. Điều chỉnh pít-tông đến liều lượng quy định

● Giữ ống tiêm với kim hướng 
lên và sđẩy pít-tông đến liều 
lượng quy định của bạn.

● Kiểm tra liều lượng của bạn, đảm bảođứng 
đầuvành của pít-tông phù hợp với dấu trên ống 
tiêm cho liều lượng quy định của bạn.

Bước 14. Tiêm dưới da (dưới da)

● Véo vị trí tiêm đã chọn và cắm kim hoàn toàn vàoGóc 
45 ° đến 90 °với một hành động nhanh chóng, chắc 
chắn.Đừnggiữ hoặc đẩy pít-tông trong khi đưa kim 
vào.

● Giữ vị trí của ống tiêm và thả ra khỏi chỗ 
tiêm bị chèn ép.

.

Bước 15. Tiêm thuốc

● Từ từ bơm tất cả thuốc bằng cách đẩy nhẹ pít-
tông xuống hết cỡ.

● Rút kim và ống tiêm ra khỏi chỗ tiêm ở cùng 
góc với khi đã cắm vào.
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3. BỆNH VIỆN

Bước 16. Che kim bằng tấm chắn an toàn

● Di chuyển tấm chắn an toàn về phía 
trước 90 °, tránh xa ống tiêm
thùng.

● Giữ ống tiêm bằng một tay, ấn tấm 
chắn an toàn xuốngtrên bề mặt phẳng 
với chuyển động chắc chắn, nhanh 
chóng cho đến khi bạn nghe thấy tiếng 
“tách”.

● Nếu bạn không nghe thấy tiếng tách, hãy 

quan sát để biết rằng kim đã được che 

hoàn toàn bởi tấm chắn an toàn.

● Luôn giữ các ngón tay của bạn 
sau tấm chắn an toàn và tránh 
xa kim tiêm.

● Đừngtháo kim tiêm

Bước 17. Vứt ống tiêm và kim tiêm.

● Đặtcủa bạnkim tiêm và ống tiêm đã qua sử dụng 
trong hộp đựng vật sắc nhọn ngay sau khi sử dụng. 
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo phần “Xử lý 
thuốc và vật tư”.

● Đừngcố gắng rút kim tiêm đã sử dụng ra khỏi ống 
tiêm đã sử dụng.

● Không tóm tắt lạikim tiêm với nắp.

● Quan trọng:Luôn để hộp đựng đồ sắc 
nhọn ngoài tầm với của trẻ em.

● Vứt bỏ bất kỳ nắp, (các) lọ, kim tiêm và ống tiêm đã sử dụng 
nào vào hộp đựng vật sắc nhọn hoặc chống đâm thủng.
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Kết hợp các lọ

Nếu bạn cần sử dụng nhiều hơn 1 lọ để đạt được liều lượng được chỉ định, hãy làm theo các bước sau sau khi bạn đã rút 
thuốc từ lọ đầu tiên:

Bước A. Ghi lại kim chuyển

● Lấy ống tiêm và chuyển kim ra khỏi lọ đầu 
tiên.

● Sử dụng một tay, trượt kim chuyển vào nắp 
vàxúc lên trênđể che kim.

● Khi kim được đậy kín, hãy đẩy nắp kim 
chuyển về phía ống tiêm để gắn hoàn toàn 
vớimột tayđể tránh vô tình làm bị thương 
bản thân với kim tiêm.

Bước B. Tháo kim chuyển

● Rút kim tiêm ra khỏi ống tiêm bằng cách vặn 
ngược chiều kim đồng hồ và kéo nhẹ nhàng.

● Vứt kim chuyển đã sử dụng vào thùng 
đựng vật sắc nhọn.

Bước C. Gắn một kim chuyển mới có bộ lọc 
vào ống tiêm

Lưu ý: Bạn phải sử dụng kim tiêm mới có đầu lọc 
mỗi khi rút thuốc từ lọ mới.

● Đẩy và vặn mộtMớichuyển kim theo chiều kim đồng hồ vào 
ống tiêm cho đến khi nó được gắn hoàn toàn.

● Từ từ kéo pít-tông trở lại và hút một ít không khí 
vào ống tiêm.
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Bước D. Mở nắp kim chuyển

● Giữ ống tiêm cạnh thùng với nắp kim 
chuyển hướng lên trên.

● Cẩn thận kéo thẳng nắp kim tiêm ra khỏi cơ 
thể bạn.Đừng ném nắp xa. Bạn sẽ cần phải 
đậy nắp kim tiêm sau khi rút thuốc.

● Đừng đụng vàođầu kim.

Bước E. Bơm không khí vào lọ

● Với lọ mới trên bề mặt làm việc bằng phẳng, 
hãy đưa kim tiêm và ống tiêm mới vào, đưa 
thẳng xuốngtrung tâmcủa nút lọ.

● Giữ kim chuyển trong lọ và lật ngược lọ.

● Với kim hướng lên trên, bơm không khí từ 
ống tiêmphía trên thuốc.

● Giữ ngón tay của bạn ấn xuống pít tông ống 
tiêm.

● Đừngbơm không khí vào thuốc vì điều này có 
thể tạo ra bọt khí hoặc bọt trong thuốc.
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Bước F. Chuyển thuốc vào ống tiêm

● Trượt đầu kim xuống sao chotrong thuốc.

● chậm rãikéo pít-tông lại để ngăn bọt 
khí / bọt.
Đổ đầy ống tiêm nhiều hơn lượng thuốc cần 
thiết cho liều lượng quy định của bạn.

● Cẩn thận không kéo pít-tông ra khỏi ống 
tiêm.

Ghi chú:Đảm bảo bạn có đủ thuốc trong ống tiêm để hoàn thành liều 
của mình trước khi chuyển sang các bước tiếp theo. Nếu bạn không thể 
loại bỏ tất cả thuốc, hãy xoay lọ thuốc thẳng đứng để tiếp cận với

số tiền còn lại

Đừngsử dụng kim truyền để tiêm thuốc vì điều này có thể gây hại như đau và chảy 
máu.

Lặp lại các bước từ A đến F với mỗi lọ bổ sung cho đến khi bạn có nhiều hơn

liều lượng quy định của bạn. Sau khi hoàn thành, giữ kim chuyển 
được cắm trong lọ và quay lại Bước 6. Tiếp tục với phần còn lại

các bước.
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