
Хемлибра 150 mg/mL разтвор за инж
действие емицизумаб

Това лекарство подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързо идентифициране на нова информация за 

безопасност. Можете да помогнете, като съобщите за всички странични ефекти, които може да получите. Вижте края на раздел 4 за 

това как да докладвате нежелани реакции.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя 

съдържа важна за Вас информация.

● Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

● Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

● Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако техните 
признаци на заболяване са същите като вашите.

● Ако получите някакви нежелани реакции, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни нежелани 

реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

Какво има в тази листовка

1. Какво представлява Hemlibra и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Hemlibra
3. Как да използвате Hemlibra
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Hemlibra
6. Съдържание на опаковката и друга информация
7. Инструкции за употреба

1. Какво представлява Hemlibra и за какво се използва

Какво представлява Hemlibra

Hemlibra съдържа активното вещество „емицизумаб“. Това принадлежи към група лекарства, наречени 
„моноклонални антитела“. Моноклоналните антитела са вид протеин, който разпознава и се свързва с цел в 
тялото.

За какво се използва Hemlibra

Hemlibra е лекарство, използвано за лечение на пациенти от всички възрасти

● или хемофилия А, които са развили инхибитори на фактор VIII
● или с тежка хемофилия А, които не са развили инхибитори на фактор VIII (нивото на FVIII в кръвта е 

по-малко от 1%).

Хемофилия А е наследствено състояние, причинено от липса на фактор VIII, основно вещество, необходимо за 
съсирването на кръвта и спиране на всяко кървене.

Лекарството предотвратява кървенето или намалява епизодите на кървене при хора с това състояние.

Някои пациенти с хемофилия А могат да развият инхибитори на фактор VIII (антитела срещу фактор 
VIII), които спират да действа заместващият фактор VIII.

TITLE - EMICIZUMAB / HEMLIBRA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-emicizumab-hemlibra-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.9043.pdf


Как действа Hemlibra

Hemlibra възстановява функцията на липсващия активиран фактор VIII, който е необходим за ефективно съсирване на 

кръвта. Структурата му е различна от фактор VIII, поради което Hemlibra не се повлиява от инхибитори на фактор VIII.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Hemlibra

Не използвайте Hemlibra:

● ако сте алергични към емицизумаб или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Ако не сте 

сигурни, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Hemlibra.

Предупреждения и предпазни мерки

Преди да започнете да използвате Hemlibra, много е важно да говорите с Вашия лекар относно използването на 

„байпасни агенти“(лекарства, които подпомагат съсирването на кръвта, но действат по различен начин от фактор VIII). Това е 

така, защото лечението с байпасни агенти може да се наложи да се промени, докато приемате Hemlibra. Примери за 

байпасни агенти включват активиран концентрат на протромбинов комплекс (aPCC) и рекомбинантен FVIIa (rFVIIa). Сериозни и 

потенциално животозастрашаващи нежелани реакции могат да възникнат, когато aPCC се използва при пациенти, които също 

получават Hemlibra:

Потенциално сериозни странични ефекти от употребата на aPCC по време на лечението с Hemlibra

● Destruction of red blood cells (thrombotic microangiopathy)
- This is a serious and potentially life-threatening condition.
- When people have this condition, the lining of the blood vessels can be damaged and blood clots 

may develop in small blood vessels. In some cases, this can cause damage to the kidneys 
and other organs.
Be cautious if you are at high risk for this condition (have had this condition in the past, or a 
member of your family have suffered from it), or if you are taking medicines that can increase 
the risk of developing this condition, such as ciclosporin, quinine or tacrolimus. It is important 
to know the symptoms of thrombotic microangiopathy, in case you develop the condition (see 
section 4, “Possible side effects” for a list of symptoms).

-

-

Stop using Hemlibra and aPCC, and talk to a doctor immediately ако вие или вашият болногледач забележите някакви 
симптоми на тромботична микроангиопатия.

● Кръвни съсиреци (тромбоемболизъм)
- В редки случаи в кръвоносните съдове може да се образува кръвен съсирек и да ги блокира, което може да бъде 

животозастрашаващо.

Важно е да знаете симптомите на такива вътрешни кръвни съсиреци, в случай че се развият (вижте 
раздел 4, „Възможни нежелани реакции“ за списък със симптоми).

-

Спрете да използвате Hemlibra и aPCC и незабавно се консултирайте с лекарако вие или вашият болногледач забележите някакви 

симптоми на кръвни съсиреци в кръвоносните съдове.
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Деца на възраст под 1 година

При деца на възраст под една година кръвоносната система все още се развива. Ако детето Ви е на по-малко от една година, 

Вашият лекар може да Ви предпише Hemlibra само след внимателно претегляне на очакваните ползи и рискове от употребата на 

този продукт.

Други лекарства и Hemlibra

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

● Използване на байпас агент, докато получавате Hemlibra
- Преди да започнете да използвате Hemlibra, говорете с Вашия лекар и внимателно следвайте 

инструкциите му за това кога да използвате байпасиращ агент и дозата и графика, които трябва да 

използвате. Hemlibra повишава способността на кръвта Ви да се съсирва. Поради това необходимата доза 

байпасиращо средство може да е по-ниска от дозата, която сте използвали преди започване на Hemlibra.

Използвайте aPCCсамо аконе може да се използва друго лечение. Ако се изисква aPCC, говорете с Вашия лекар, в случай 

че смятате, че имате нужда от общо повече от 50 единици/kg aPCC. За повече информация относно използването на 

aPCC, докато приемате Hemlibra, вижте раздел 2: „Потенциално сериозни странични ефекти от използването на aPCC по 

време на лечението с Hemlibra“.

Въпреки ограничения опит с едновременното приложение на антифибринолитици с aPCC или 
rFVIIa при пациенти, лекувани с Hemlibra, трябва да знаете, че може да има възможност за 
тромботични събития при използване на антифибринолитици, прилагани интравенозно в 
комбинация с aPCC или rFVIIa.

-

-

Лабораторни изследвания

Уведомете Вашия лекар, ако използвате Hemlibra, преди да имате лабораторни изследвания, за да измерите колко добре се 

съсирва кръвта Ви. Това е така, защото Hemlibra в кръвта може да попречи на някои лабораторни изследвания, което води до 

неточни резултати.

Бременност и кърмене

● Трябва да използвате ефективен метод за контрол на раждаемостта (контрацепция) по време на лечението с Hemlibra 

и в продължение на 6 месеца след последната инжекция с Hemlibra.

● Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате да имате бебе, посъветвайте 
се с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате това лекарство. Вашият лекар ще прецени ползата 
от приема на Hemlibra спрямо риска за Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

Не е вероятно това лекарство да повлияе на способността Ви да шофирате или да работите с машини.

3. Как да използвате Hemlibra

Hemlibra се предлага във флакони за еднократна употреба като готов за употреба разтвор, който не е необходимо да се 

разрежда. Лекар, квалифициран да се грижи за пациенти с хемофилия, ще Ви започне лечение с Hemlibra. Винаги използвайте 

това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Консултирайте се с вашия доставчик на здравни услуги, ако не сте 

сигурни.

Водене на запис

Всеки път, когато използвате Hemlibra, записвайте името и партидния номер на лекарството.
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Колко Hemlibra да използвате

Дозата на Hemlibra зависи от теглото Ви и Вашият лекар ще изчисли количеството (в mg) и 
съответното количество разтвор на Hemlibra (в ml) за инжектиране:

● Режим на зареждаща доза: Седмици от 1 до 4: Дозата е 3 милиграма за всеки 1 килограм тегло, инжектирана 
веднъж седмично.

● Поддържащ дозов режим: Седмица 5 и по-нататък: Дозата е или 1,5 милиграма за всеки 1 килограм тегло, 
инжектирана веднъж седмично, 3 милиграма за всеки 1 килограм тегло, инжектирана на всеки 2 седмици, или 6 
милиграма за всеки 1 килограм, който тежите претеглят, инжектират се на всеки 4 седмици.

Решението да се използва или 1,5 mg/kg веднъж седмично, 3 mg/kg на всеки две седмици или 6 mg/kg на всеки четири 
седмици поддържаща доза, трябва да се вземе след консултация с Вашия лекар и, когато е приложимо, с Вашия 
болногледач.

Различни концентрации на Hemlibra (30 mg/mL и 150 mg/mL)не трябвада се комбинират в една 
инжекция, когато се попълва общият обем за инжектиране.

Количеството разтвор на Hemlibra, приложен при всяка инжекция, не трябва да бъде повече от 2 mL.

Как се дава Hemlibra

Ако инжектирате Hemlibra сами или ако вашият болногледач го инжектира, вие или вашият болногледач 

трябва внимателно да прочетете и спазвате инструкциите в раздел 7, „Инструкции за употреба“.

● Hemlibra се прилага чрез инжекция под кожата (подкожно).
● Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви покажат как да инжектирате Hemlibra.

● След като сте били обучени, трябва да можете да инжектирате това лекарство у дома, сами или с 
помощта на болногледач.

● За да поставите правилно иглата под кожата, прищипете гънка от хлабава кожа на чистото място на инжектиране със 
свободната си ръка. Прищипването на кожата е важно, за да сте сигурни, че инжектирате под кожата (в мастната 
тъкан), но не и по-дълбоко (в мускула). Инжектирането в мускул може да причини дискомфорт.

● Пригответе и дайте инжекцията в чисти условия без микроби, като използвате асептична техника. Вашият лекар 
или медицинска сестра ще дадат повече информация за това.

Къде да инжектирате Hemlibra

● Вашият лекар ще Ви покаже кои области на тялото са подходящи за инжектиране на Hemlibra.
● Препоръчителните места за поставяне на инжекция са: предната част на талията (долната част на корема), горната част на 

външните ръце или предната част на бедрата. Използвайте само препоръчани места за инжектиране.

● За всяка инжекция използвайте различна част от тялото от тази, която сте използвали последния път.

● Не правете инжекции, където кожата е зачервена, насинена, нежна, твърда или области, където има бенки или 
белези.
● Когато използвате Hemlibra, всяко друго лекарство, инжектирано под кожата, трябва да се прилага в различна област.

Използване на спринцовки и игли

● Спринцовка, трансферна игла с 5 микрометров филтър и инжекционна игла се използват за изтегляне на 
разтвора на Hemlibra от флакона в спринцовката и за инжектирането му под кожата.

● Спринцовки, трансферни игли с филтър и инжекционни игли не са предоставени в тази опаковка. За 
повече информация вижте точка 6 „Какво е необходимо за приложение на Hemlibra и не се съдържа 
в тази опаковка“.

● Уверете се, че използвате нова инжекционна игла за всяка инжекция и я изхвърлете след еднократна употреба.
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● Спринцовка от 1 mL трябва да се използва за инжектиране на до 1 mL разтвор на Hemlibra.
● Спринцовка от 2 до 3 mL трябва да се използва за инжектиране на повече от 1 mL и до 2 mL 

разтвор на Hemlibra.

Употреба при деца и юноши

Hemlibra може да се използва при юноши и деца от всички възрасти.
● Дете може самостоятелно да си инжектира лекарството, при условие че доставчикът на здравни грижи на детето и родителят или 

полагащия грижи се съгласят. Не се препоръчва самостоятелно инжектиране при деца под 7-годишна възраст.

Ако използвате повече от необходимата доза Hemlibra

Ако използвате повече Hemlibra, отколкото трябва, незабавно уведомете Вашия лекар. Това е така, защото може да сте 

изложени на риск от развитие на странични ефекти като кръвни съсиреци. Винаги използвайте Hemlibra точно както Ви е казал 

Вашият лекар и се консултирайте с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако не сте сигурни.

Ако сте пропуснали да използвате Hemlibra

● Ако забравите планираната си инжекция, инжектирайте пропуснатата доза възможно най-скоро преди деня на 
следващата планирана доза. След това продължете да инжектирате лекарството по график. Не инжектирайте 
две дози в един и същи ден, за да компенсирате пропуснатата доза.

● Ако не сте сигурни какво да правите, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако спрете да използвате Hemlibra

Не спирайте да използвате Hemlibra, без да говорите с Вашия лекар. Ако спрете да използвате Hemlibra, може 
вече да не сте защитени от кървене.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Сериозни странични ефекти от употребата на aPCC, докато приемате Hemlibra

Спрете да използвате Hemlibra и aPCC и незабавно се консултирайте с лекарако вие или вашият болногледач забележите 

някоя от следните нежелани реакции:

● Разрушаване на червените кръвни клетки (тромботична микроангиопатия):

- объркване, слабост, подуване на ръцете и краката, пожълтяване на кожата и очите, неясна болка в 
корема (корема) или гърба, гадене (гадене), гадене (повръщане) или по-малко уриниране – тези 
симптоми може да са признаци на тромботична микроангиопатия.

● Кръвни съсиреци (тромбоемболизъм):
- подуване, затопляне, болка или зачервяване – тези симптоми може да са признаци на кръвен съсирек във вена 

близо до повърхността на кожата.

главоболие, изтръпване на лицето, болка в очите или подуване или проблеми със зрението – 
тези симптоми може да са признаци на кръвен съсирек във вена зад окото.
почерняване на кожата – този симптом може да е признак на сериозно увреждане на кожната тъкан.

-

-

Други нежелани реакции при използване на Hemlibra

Много често:може да засегне повече от 1 на 10 души
● реакция в областта, където е поставена инжекцията (зачервяване, сърбеж, болка)
● главоболие
● болки в ставите
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Често срещани:може да засегне до 1 на 10 души
● треска
● мускулни болки
● диария

Нечести: може да засегне до 1 на 100 души
● разрушаване на червените кръвни клетки (тромботична микроангиопатия)

● кръвен съсирек във вена зад окото (тромбоза на кавернозен синус)
● тежко увреждане на кожната тъкан (некроза на кожата)
● кръвен съсирек във вена близо до повърхността на кожата (повърхностен тромбофлебит)

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни нежелани реакции, 

които не са изброени в тази листовка. Можете също да докладвате директно за нежелани реакции (вижте подробностите по-долу). Като съобщавате нежелани 

реакции, можете да помогнете за предоставянето на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Великобритания
Схема за жълта карта
уебсайт:www.mhra.gov.uk/yellowcard или потърсете MHRA Yellow Card в Google Play или Apple 
App Store

5. Как да съхранявате Hemlibra

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета на флакона след 

“Годен до”. Срокът на годност се отнася до последния ден на този месец.

Да се   съхранява в хладилник (2°C до 8°C). Не замразявайте.

Да се   съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

След като се извадят от хладилника, неотворените флакони могат да се съхраняват при стайна температура (под 30°В) до 
7 дни. След съхранение при стайна температура, неотворените флакони могат да се върнат обратно в хладилника. 
Общото време на съхранение на лекарството при стайна температура не трябва да бъде повече от 7 дни.

Изхвърлете флаконите, които са били държани при стайна температура повече от 7 дни или изложени на температури 

над 30°° С.

След като се прехвърли от флакона в спринцовката, използвайте Hemlibra веднага. Не съхранявайте разтвора в 

спринцовката в хладилник.

Преди да използвате лекарството, проверете разтвора за частици или промяна в цвета. Разтворът трябва да е 
безцветен до леко жълт. Не използвайте това лекарство, ако е мътен, обезцветен или съдържа видими 
частици.

Изхвърлете неизползвания разтвор по подходящ начин. Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за 

домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще 

помогнат за опазването на околната среда.
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6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Hemlibra

● Активното вещество е емицизумаб. Всеки флакон Hemlibra съдържа 60 mg (0,4 mL при 
концентрация от 150 mg/mL), 105 mg (0,7 mL при концентрация от 150 mg/mL) или 150 mg 
(1 mL при концентрация от 150 mg/mL) емицизумаб.

● Другите съставки са L-аргинин, L-хистидин, L-аспарагинова киселина, полоксамер 188 и вода за 
инжекции.

Как изглежда Hemlibra и какво съдържа опаковката

Hemlibra е инжекционен разтвор. Това е безцветна до леко жълта течност.

Всяка опаковка Hemlibra съдържа 1 стъклен флакон.

Какво е необходимо за приложение на Hemlibra и не се съдържа в тази опаковка
Необходими са спринцовка, трансферна игла и инжекционна игла, за да се изтегли разтворът на Hemlibra от 
флакона в спринцовка и да се инжектира под кожата (вижте раздел 7, „Инструкции за употреба“).

Спринцовки

● 1 мл спринцовка:Прозрачна полипропиленова или поликарбонатна спринцовка с Luer-lock накрайник, 

градуировка 0,01 mLили

● 2 до 3 ml спринцовка:Прозрачна полипропиленова или поликарбонатна спринцовка с Luer-lock накрайник, 

градуировка 0,1 mL.

Игли

● Трансферна игла с филтър:Неръждаема стомана с Luer-lock връзка, габарит 18 G, дължина 35 
mm (1½″), съдържащ 5 микрометров филтър и за предпочитане с полузатъпен връх,и

● Инжекционна игла:Неръждаема стомана с Luer-lock връзка, габарит 26 G (приемлив диапазон: 25-27 габарит), дължина 

за предпочитане 9 mm (3/8″) или максимално 13 mm (½″), за предпочитане включваща функция за безопасност на 

иглата.

Притежател на разрешение за употреба и производител

Рош Продуктс ООД
6 Falcon Way, Shire Park 
Welwyn Garden City
AL7 1TW
Великобритания

За всякаква информация относно това лекарство, моля, свържете се с местния представител на притежателя на 

разрешението за употреба:

Великобритания
Рош Продуктс ООД
Тел: +44 (0) 1707 366000

Тази листовка е преразгледана последно през януари 2022 г
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7. Инструкции за употреба

Трансферна игла с филтър
(За прехвърляне на ХЕМЛИБРА от флакона в спринцовка)

Инструкции за употреба

Хемлибра
инжекция

Еднодозов флакон(и)

Трябва да прочетете, разберете и следвате Инструкциите за употреба, преди да инжектирате Hemlibra. Вашият доставчик на 

здравни услуги трябва да ви покаже как да подготвите, измервате и инжектирате Hemlibra правилно, преди да го използвате 

за първи път. Попитайте вашия доставчик на здравни услуги, ако имате въпроси.

Важна информация:

● Недейинжектирайте себе си или някой друг, освен ако Вашият доставчик на здравни услуги не Ви е показал как да 

направите.

● Уверете се, че името Hemlibra е на етикета на кутията и флакона.

● Преди да отворите флакона, прочетете етикета на флакона, за да се уверите, че имате правилната сила(и) на 
лекарството, за да дадете предписаната Ви доза. Може да се наложи да използвате повече от 1 флакон, за да си 
дадете правилната доза.

● Проверете срока на годност върху етикета на кутията и флакона.Недейизползвайте, ако срокът на годност е изтекъл.

● Използвайте флакона само веднъж.След като инжектирате дозата си, изхвърлете всички неизползвани Hemlibra, останали във 

флакона. Не съхранявайте неизползваното лекарство във флакона за последваща употреба.

● Използвайте само спринцовките, иглите за прехвърляне и иглите за инжектиране, предписани от вашия доставчик на 

здравни услуги.

● Използвайте спринцовките, трансферните игли и инжекционните игли само веднъж. Изхвърлете всички използвани 

спринцовки и игли.

● Ако предписаната Ви доза е повече от 2 mL, ще трябва да имате повече от една подкожна инжекция на 
Hemlibra; свържете се с вашия доставчик на здравни услуги за инструкциите за инжектиране.

●

Съхранение на флакони, игли и спринцовки Hemlibra:

● Съхранявайте флакона в оригиналната кутия, за да предпазите лекарството от светлина.

Трябва да инжектирате Hemlibra само под кожата.

● Съхранявайте флаконите, иглите и спринцовките на място, недостъпно за деца. Съхранявайте флакона в 
хладилник.
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● Недейзамръзвам.

● Недейразклатете флакона.

● Извадете флакона от хладилника 15 минути преди употреба и го оставете да достигне стайна 
температура (под 30°C), преди да приготвите инжекция.

● След като се извади от хладилника, неотвореният флакон може да се съхранява при стайна температура до 
7 дни. След съхранение при стайна температура неотворените флакони могат да се върнат в хладилника. 
Общото време извън хладилния склад и при стайна температура не трябва да надвишава 7 дни.

● Изхвърлете флаконите, които са били държани при стайна температура повече от 7 дни или са били при 

температури над 30°C.

● Съхранявайте трансферната игла, инжекционната игла и спринцовката сухи.

Проверка на лекарството и вашите консумативи:

● Съберете всички изброени по-долу консумативи, за да подготвите и поставите вашата инжекция.

● Проверетесрока на годност върху кутията, етикета на флакона и изброените по-долу консумативи.Не 
използвайако срокът на годност е изтекъл.

● Не използвайфлакона, ако:

- лекарството е мътна, мъглива или оцветена.
- лекарството съдържа частици.
- липсва капачката, покриваща запушалката.

● Проверете консумативите за повреди.Не използвайако изглеждат повредени или ако са 
изпуснати.

● Поставете консумативите върху чиста, добре осветена плоска работна повърхност.

ВКЛЮЧЕНО В КУТИЯТА:

● Флакон, съдържащ лекарството

● ХЕМЛИБРАИнструкцииза използване
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НЕ Е ВКЛЮЧЕНО В КУТИЯТА:

● Алкохолни кърпички

Забележка:Ако трябва да използвате повече от 1 флакон, за да 

инжектирате предписаната Ви доза, трябва да използвате нова 

кърпа с алкохол за всеки флакон.

● Марля
● Памучна топка

● Спринцовка

Забележка:За инжекционно количество до 1 mL използвайте a 1 

ml спринцовка.

За инжекционно количество между 1 mL и 2 

mL използвайте a2 mL или 3 mL 

спринцовка.

● 18G Трансферна игла с 5 
микрометров филтър

Забележка:Ако трябва да използвате повече от 1 флакон, за 

да инжектирате предписаната Ви доза, трябва да използвате 

нова игла за трансфер за всеки флакон.

Недейизползвайте трансферната игла, за да инжектирате 

лекарството.

● 26G Инжекционна игла с предпазен 
щит

Недейизползвайте инжекционната игла, за да изтеглите 

лекарството от флакона.

● Контейнер за изхвърляне на остри предмети
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Приготви се:

● Преди употреба оставете флакона(ите) да достигнат стайна температура за около 15 

минути върху чиста равна повърхност, далеч от пряка слънчева светлина.

● Не се опитвайте да затоплите флакона по друг начин.

● Мийте ръцете сидобре със сапун и вода.

ФигураА

Избор и подготовка на място за инжектиране:

● Почистете избраното място на инжектиране с кърпа със спирт.

● Оставете кожата да изсъхне за около 10 секунди. Не докосвайте, не 

проветрявайте и не духайте почистената зона преди инжектирането.

За инжектиране,можете да използвате вашите:

● Бедро (предна и средна).
Фигура Б

● Областта на стомаха (корема), с изключение на 5 см 
около пъпа (пъпа).

● Външна област на горната част на ръката (само ако болногледачът 

прави инжекцията).

● Трябва да използвате различно място за инжектиране за всяка 
инжекция, поне на 2,5 см от мястото, което сте използвали за 
предишната си инжекция.

● Не инжектирайте в области, които могат да бъдат раздразнени от 
колан или талията. Не инжектирайте в бенки, белези, синини или 
области, където кожата е нежна, зачервена, твърда или кожата е 
счупена.

Подготовка на спринцовката за инжектиране:

● Не докосвайте откритите игли и не ги поставяйте върху повърхност, след като капачката е свалена.

● След като спринцовката се напълни с лекарството, инжекцията трябва да се постави незабавно.

● След като капачката на инжекционната игла бъде премахната, лекарството в спринцовката трябва да се инжектира под 

кожата в рамките на 5 минути. Не използвайте спринцовката, ако иглата докосне някаква повърхност.

● Изхвърлете всички използвани флакон(и), игли, флакони или капачки на инжекционните игли и използвани спринцовки в контейнер за 

остри предмети или устойчив на пробиване.
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Важна информация след инжектирането:

● Не търкайте мястото на инжектиране след инжектиране.

● Ако видите капки кръв на мястото на инжектиране, можете да натиснете стерилна памучна топка или 
марля върху мястото на инжектиране за поне 10 секунди, докато кървенето спре.

● Ако имате синини (малка област на кървене под кожата), може също така леко да се притисне пакет с лед върху 
мястото. Ако кървенето не спре, моля, свържете се с вашия доставчик на здравни услуги.

Изхвърляне на лекарството и консумативи:

Важно: Винаги съхранявайте контейнера за изхвърляне на остри предмети далеч от деца.

● Поставете използваните игли и спринцовки в контейнер за остри предмети веднага след употреба. Не 
изхвърляйте разхлабени игли и спринцовки в домашните си отпадъци.

● Ако нямате контейнер за изхвърляне на остри предмети, можете да използвате домакински контейнер, който е:

- изработена от здрава пластмаса.

- може да се затваря с плътно прилепващ, устойчив на пробиване капак, без да могат да излизат остри 

предмети.

изправен и стабилен по време на употреба. 

устойчив на течове.

правилно етикетирани, за да предупреждават за опасни отпадъци вътре в контейнера.

-
-
-

● Когато контейнерът ви за изхвърляне на остри предмети е почти пълен, ще трябва да следвате местните указания 

за правилния начин за изхвърляне на контейнера за изхвърляне на остри предмети.

● Не изхвърляйте използвани контейнери за остри предмети в домашните си отпадъци, освен ако местните 
указания не позволяват това. Не рециклирайте използвания контейнер за остри предмети.
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1. ПОДГОТОВКА
Стъпка 1. Отстранете капачката на флакона и почистете горната част

● Свалете капачката от флакона(ите).

● Изхвърлете капачката(ите) на флакона в контейнера за изхвърляне на 

остри предмети.

● Почистете горната част на запушалката на флакона(ите) със спиртна 

кърпа.
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Стъпка 2. Прикрепете иглата за трансфер с филтър към 

спринцовката

● Натиснете и завъртете иглата за прехвърляне с филтъра по 

посока на часовниковата стрелкавърху спринцовката, докато се 

прикрепи напълно.

● Бавно дръпнете буталото и изтеглете въздух в 
спринцовката, което е същото количество като 
предписаната Ви доза.

Стъпка 3. Откапайте иглата за прехвърляне

● Дръжте спринцовката за цевта с иглата за 
прехвърляне, насочена нагоре.

● Внимателно издърпайте капачката на иглата за трансфер направо 

и далеч от тялото си.Не изхвърляйте капачката. Поставете 

капачката на иглата за трансфер надолу върху чиста равна 

повърхност.Ще трябва да затворите отново иглата за 

прехвърляне след прехвърляне на лекарството.

● Не докосвайтевърха на иглата или го поставете върху 

повърхност, след като капачката на иглата е била свалена.

14
gb-pl-hemlibra-clean-220103-150mg-inf



Стъпка 4. Инжектирайте въздух във флакона

● Дръжте флакона върху плоската работна повърхност и вкарайте 

иглата за прехвърляне и спринцовката право надолу в центъра на 

запушалката на флакона.

● Дръжте иглата във флакона и обърнете флакона с главата 

надолу.

● С иглата, насочена нагоре, натиснете буталото, за да 
инжектирате въздуха от спринцовкатанад лекарството.

● Дръжте пръста си натиснат върху буталото на спринцовката.

● Недейинжектирайте въздух в лекарството, тъй като това може да 

създаде въздушни мехурчета или пяна в лекарството.
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Стъпка 5. Прехвърлете лекарството в спринцовката

● Плъзнете върха на иглата надолу, така че да е в 

рамките на лекарството.

● бавнодръпнете буталото назад, за да предотвратите образуването на 

въздушни мехурчета/пяна.

Напълнете спринцовката с повече от необходимото 

количество лекарство за предписаната Ви доза.

● Внимавайте да не издърпате буталото от 
спринцовката.

Важно:Ако предписаната Ви доза е повече от количеството 

лекарство във флакона,изтеглете цялото лекарствои 

отидете на „Комбиниране на флакони” раздел

сега.

Стъпка 6. Отстранете въздушните мехурчета

● Дръжте иглата във флакона и проверете спринцовката за по-

големи въздушни мехурчета. Големият въздушен мехур може да 

намали дозата, която получавате.

● Отстранете по-големите въздушни мехурчетаот нежно 

потупванецевта на спринцовката с пръсти, докато 

въздушните мехурчета се издигнат до върха на 

спринцовката. Преместете върха на иглатанад лекарството 

и бавно натиснете буталото нагоре, за да изтласкате 

въздушните мехурчета от спринцовката.

● Ако количеството лекарство в спринцовката сега е на или под 

предписаната Ви доза, преместете върха на иглата къмв 

рамките на лекарствотои бавно дръпнетеназад буталото, 

докато го направитеПовече ▼отколкото количеството 

лекарство, необходимо за Вашето предписана доза.

● Внимавайте да не издърпате буталото от 
спринцовката.

● Повторете стъпките по-горе, докато не премахнете по-големите 

въздушни мехурчета.

Забележка:Уверете се, че имате достатъчно лекарство в спринцовката, за да 

завършите дозата си, преди да преминете към следващата стъпка. Ако не можете 

да отстраните цялото лекарство, обърнете флакона в изправено положение

за достигане на останалата сума

Недейизползвайте трансферната игла, за да инжектирате лекарство, тъй като това може да причини болка и кървене.
16
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2 ИНЖЕКЦИЯ

Стъпка 7. Повторете иглата за прехвърляне

● Извадете спринцовката и иглата за 

прехвърляне от флакона.

● Използване на една ръка,пързалка

трансферната игла в капачката изагребете 

нагоре за да покрие иглата.

● След като иглата е покрита, натиснете 

капачката на иглата за трансфер към 

спринцовката, за да я прикрепите напълно

една ръказа да предотвратите случайно 

нараняване с иглата.

Стъпка 8. Почистете мястото на инжектиране

● Изберете ичистимястото на инжектиране със 

спиртна кърпа.

Стъпка 9. Отстранете иглата за прехвърляне

● Извадете иглата за прехвърляне от спринцовката, като 

завъртите обратно на часовниковата стрелка и 

внимателно издърпате.

● Изхвърлете използваната трансферна игла 

в контейнер за остри предмети.
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Стъпка 10. Прикрепете инжекционната игла към спринцовката

● Натиснете и завъртете инжекционната игла по 

посока на часовниковата стрелка върху 

спринцовката, докато се прикрепи напълно.

Стъпка 11. Преместете предпазния щит

● Преместете предпазния щит 
далеч от иглата икъм цевта 
на спринцовката.

Стъпка 12. Откапайте инжекционната игла

● Внимателноиздърпайте капачката на 

инжекционната игла веднага от 

спринцовката.

● Изхвърлете капачката в 
контейнер за остри предмети.

● Не докосвайтевърха на иглата или я 

оставете да докосне всяка повърхност.

● След като капачката на инжекционната 

игла бъде свалена, лекарството в 

спринцовката трябва да се инжектира в 

рамките на 5 минути.
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Стъпка 13. Регулирайте буталото до предписаната доза

● Дръжте спринцовката с иглата, 
насочена нагоре и sлеко натиснете 
буталото до предписаната ви доза.

● Проверете дозата си, осигуретеГорна част

ръбът на буталото е в съответствие с 

маркировката на спринцовката за 

предписаната Ви доза.

Стъпка 14. Подкожно (подкожно) инжектиране

● Прищипете избраното място за инжектиране и вкарайте 
иглата докрай в aЪгъл от 45° до 90°с бързо и твърдо 
действие.Недейзадръжте или натиснете буталото, докато 
вкарвате иглата.

● Задръжте позицията на спринцовката и пуснете 

притиснатото място на инжектиране.

.

Стъпка 15. Инжектирайте лекарството

● Бавно инжектирайте цялото лекарство, като леко 
натискате буталото докрай.

● Отстранете иглата и спринцовката от мястото на инжектиране 

под същия ъгъл като поставените.
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3. ИЗХВЪРЛЯНЕ

Стъпка 16. Покрийте иглата с предпазен щит

● Преместете предпазния щит напред 
на 90°, далеч от спринцовката
барел.

● Като държите спринцовката с една 

ръка, натиснете предпазния щит 

надолусрещу равна повърхност с 

твърдо, бързо движение, докато не 

чуете „щракване“.

● Ако не чуете щракване, 
погледнете дали иглата е напълно 
покрита от предпазния щит.

● Дръжте пръстите си зад 
предпазния щит и далеч от 
иглата през цялото време.

● Недейотделете инжекционната игла

Стъпка 17. Изхвърлете спринцовката и иглата.

● СлагамВашиятизползвани игли и спринцовки в контейнер за 

изхвърляне на остри предмети веднага след употреба. За 

повече информация вижте раздел „Изхвърляне на лекарството 

и консумативи“.

● Недейопитайте се да извадите използваната инжекционна игла от 

използваната спринцовка.

● Не обобщавайтеинжекционната игла с капачката.

● Важно:Винаги съхранявайте контейнера за 
изхвърляне на остри предмети далеч от деца.

● Изхвърлете всички използвани капачки, флакон(и), игли и спринцовки 

в контейнер за остри предмети или устойчив на пробиване.
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Комбиниране на флакони

Ако трябва да използвате повече от 1 флакон, за да стигнете до предписаната доза, следвайте тези стъпки, след като сте изтеглили 

лекарството от първия флакон:

Стъпка A. Повторете капачката на трансферната игла

● Извадете спринцовката и иглата за прехвърляне от първия 

флакон.

● Използване на една ръка, плъзнете трансферната игла в 

капачката изагребете нагореза да покрие иглата.

● След като иглата е покрита, натиснете капачката на 
иглата за трансфер към спринцовката, за да я 
прикрепите напълно седна ръказа да предотвратите 
случайно нараняване с иглата.

Стъпка Б. Отстранете иглата за прехвърляне

● Извадете иглата за прехвърляне от спринцовката, като завъртите 

обратно на часовниковата стрелка и внимателно издърпате.

● Изхвърлете използваната трансферна игла в 
контейнер за остри предмети.

Стъпка C. Прикрепете нова игла за трансфер с филтър 

към спринцовката

Забележка: Трябва да използвате нова игла за прехвърляне с филтър 

всеки път, когато изтегляте лекарство от нов флакон.

● Натиснете и завъртете aновпрехвърлете иглата по посока на 

часовниковата стрелка върху спринцовката, докато се прикрепи напълно.

● Бавно дръпнете буталото и изтеглете малко въздух в 
спринцовката.
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Стъпка D. Откапайте иглата за прехвърляне

● Дръжте спринцовката за цевта с капачката на иглата за 

трансфер, насочена нагоре.

● Внимателно издърпайте капачката на иглата за трансфер 

направо и далеч от тялото си.Не хвърляйте капачката далеч. 

Ще трябва да затворите отново иглата за прехвърляне, след 

като изтеглите лекарството.

● Не докосвайтевърха на иглата.

Стъпка E. Инжектирайте въздух във флакона

● С новия флакон върху плоската работна повърхност, 
поставете новата игла за трансфер и спринцовка 
направо надолу вцентърна запушалката на флакона.

● Дръжте иглата за прехвърляне във флакона и обърнете флакона 

с главата надолу.

● С иглата, насочена нагоре, инжектирайте въздуха 
от спринцовкатанад лекарството.

● Дръжте пръста си натиснат върху буталото на 
спринцовката.

● Недейинжектирайте въздух в лекарството, тъй като това може 

да създаде въздушни мехурчета или пяна в лекарството.
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Стъпка F. Прехвърлете лекарството в спринцовката

● Плъзнете върха на иглата надолу, така че да ев рамките на 
лекарството.

● бавнодръпнете буталото назад, за да предотвратите образуването на 

въздушни мехурчета/пяна.

Напълнете цевта на спринцовката повече от необходимото 

количество лекарство за предписаната Ви доза.

● Внимавайте да не издърпате буталото от 
спринцовката.

Забележка:Уверете се, че имате достатъчно лекарство в спринцовката, за да завършите дозата 

си, преди да преминете към следващите стъпки. Ако не можете да отстраните цялото лекарство, 

завъртете флакона в изправено положение, за да стигнете до

Останалата част от сумата

Недейизползвайте трансферната игла, за да инжектирате лекарство, тъй като това може да причини вреда, като болка и 
кървене.

Повторете стъпки от A до F с всеки допълнителен флакон, докато имате повече от

предписаната Ви доза. След като приключите, задръжте иглата за прехвърляне 

поставена във флакона и се върнете към Стъпка 6. Продължете с останалите

стъпки.
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