
Hemlibra 150 mg/mL na solusyon para sa inj
ection emicizumab

Ang gamot na ito ay napapailalim sa karagdagang pagsubaybay. Ito ay magbibigay-daan sa mabilis na pagkilala sa bagong impormasyon sa 

kaligtasan. Maaari kang tumulong sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang mga side effect na maaari mong makuha. Tingnan ang dulo ng seksyon 4 

para sa kung paano mag-ulat ng mga side effect.

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang paggamit ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 

mahalagang impormasyon para sa iyo.

● Itago ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

● Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.
● Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang kanilang mga 

palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

● Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, kausapin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side 

effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

Ano ang nasa leaflet na ito

1. Ano ang Hemlibra at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo gamitin ang Hemlibra

3. Paano gamitin ang Hemlibra
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Hemlibra
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon
7. Mga tagubilin para sa paggamit

1. Ano ang Hemlibra at para saan ito ginagamit

Ano ang Hemlibra

Ang Hemlibra ay naglalaman ng aktibong sangkap na "emicizumab". Ito ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag 

na "monoclonal antibodies". Ang mga monoclonal antibodies ay isang uri ng protina na kumikilala at nagbubuklod sa isang target sa 

katawan.

Ano ang gamit ng Hemlibra

Ang Hemlibra ay isang gamot na ginagamit para sa paggamot sa mga pasyente sa lahat ng edad na may

● alinman sa haemophilia A na nagkaroon ng factor VIII inhibitors
● o may malubhang haemophilia A na hindi nakabuo ng mga factor VIII inhibitors (ang antas ng dugo ng FVIII ay 

mas mababa sa 1%).

Ang Haemophilia A ay isang minanang kondisyon na sanhi ng kakulangan ng factor VIII, isang mahalagang sangkap na kinakailangan 

para mamuo ang dugo at matigil ang anumang pagdurugo.

Pinipigilan ng gamot ang pagdurugo o binabawasan ang mga yugto ng pagdurugo sa mga taong may ganitong kondisyon.

Ang ilang mga pasyente na may haemophilia A ay maaaring bumuo ng factor VIII inhibitors (antibodies laban sa 
factor VIII) na pumipigil sa replacement factor VIII na gumana.

TITLE - EMICIZUMAB / HEMLIBRA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FILIPINO

Source : Medicines Org UK

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


Paano gumagana ang Hemlibra

Ibinabalik ng Hemlibra ang function ng nawawalang activated factor VIII na kailangan para sa epektibong 
pamumuo ng dugo. Iba ang istraktura nito sa factor VIII, samakatuwid ang Hemlibra ay hindi apektado ng factor 
VIII inhibitors.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo gamitin ang Hemlibra

Huwag gumamit ng Hemlibra:

● kung ikaw ay alerdyi sa emicizumab o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6). Kung 
hindi ka sigurado, kausapin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars bago gamitin ang Hemlibra.

Mga babala at pag-iingat

Bago mo simulan ang paggamit ng Hemlibra, napakahalagang makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa paggamit ng "mga 

bypassing agent"(mga gamot na tumutulong sa pamumuo ng dugo ngunit gumagana sa ibang paraan mula sa factor VIII). Ito ay dahil 

ang paggamot sa mga bypassing agent ay maaaring kailangang baguhin habang tumatanggap ng Hemlibra. Kabilang sa mga 

halimbawa ng bypassing agent ang activated prothrombin complex concentrate (aPCC) at recombinant FVIIa (rFVIIa). Ang malubha at 

potensyal na nakamamatay na epekto ay maaaring mangyari kapag ang aPCC ay ginagamit sa mga pasyente na tumatanggap din ng 

Hemlibra:

Mga potensyal na malubhang epekto ng paggamit ng aPCC habang tumatanggap ng Hemlibra

● Pagkasira ng mga pulang selula ng dugo (thrombotic microangiopathy)
- Ito ay isang malubha at potensyal na nagbabanta sa buhay na kondisyon.
- Kapag ang mga tao ay may ganitong kondisyon, ang lining ng mga daluyan ng dugo ay maaaring masira at maaaring magkaroon ng 

mga pamumuo ng dugo sa maliliit na daluyan ng dugo. Sa ilang mga kaso, maaari itong magdulot ng pinsala sa mga bato at 

iba pang mga organo.

Maging maingat kung ikaw ay nasa mataas na panganib para sa kundisyong ito (nagkaroon na ng kundisyong ito sa 

nakaraan, o isang miyembro ng iyong pamilya ang nakaranas nito), o kung ikaw ay umiinom ng mga gamot na 

maaaring magpapataas ng panganib na magkaroon ng kundisyong ito, tulad ng cyclosporin, quinine o tacrolimus. 

Mahalagang malaman ang mga sintomas ng thrombotic microangiopathy, kung sakaling magkaroon ka ng kondisyon 

(tingnan ang seksyon 4, "Posibleng epekto" para sa isang listahan ng mga sintomas).

-

-

Itigil ang paggamit ng Hemlibra at aPCC, at makipag-usap kaagad sa isang doktorkung ikaw o ang iyong tagapag-alaga ay 

nakapansin ng anumang sintomas ng thrombotic microangiopathy.

● Mga namuong dugo (thromboembolism)
- Sa mga bihirang kaso, ang isang namuong dugo ay maaaring mabuo sa loob ng mga daluyan ng dugo at harangan ang mga ito, na maaaring 

nagbabanta sa buhay.

Mahalagang malaman ang mga sintomas ng mga panloob na pamumuo ng dugo, kung sakaling magkaroon sila (tingnan 

ang seksyon 4, "Posibleng epekto" para sa isang listahan ng mga sintomas).

-

Itigil ang paggamit ng Hemlibra at aPCC, at makipag-usap kaagad sa isang doktorkung ikaw o ang iyong tagapag-alaga ay nakapansin ng anumang mga 

sintomas ng namuong dugo sa mga daluyan ng dugo.
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Mga batang wala pang 1 taong gulang

Sa mga batang wala pang isang taong gulang, ang sistema ng dugo ay umuunlad pa rin. Kung ang iyong anak ay wala pang isang taong gulang, 

ang iyong doktor ay maaaring magreseta lamang ng Hemlibra pagkatapos maingat na timbangin ang mga inaasahang benepisyo at panganib ng 

paggamit ng produktong ito.

Iba pang mga gamot at Hemlibra

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay gumagamit, kamakailan lamang ay gumamit o maaaring gumamit ng anumang iba pang mga gamot.

● Paggamit ng bypassing agent habang tumatanggap ng Hemlibra
- Bago mo simulan ang paggamit ng Hemlibra, kausapin ang iyong doktor at maingat na sundin ang kanilang mga 

tagubilin kung kailan gagamit ng bypassing agent at ang dosis at iskedyul na dapat mong gamitin.. Pinapataas 

ng Hemlibra ang kakayahan ng iyong dugo na mamuo. Samakatuwid, ang kinakailangang dosis ng bypassing agent ay 

maaaring mas mababa kaysa sa dosis na ginamit mo bago simulan ang Hemlibra.

Gumamit ng aPCCkungwalang ibang paggamot ang maaaring gamitin. Kung kinakailangan ang aPCC, kausapin ang iyong doktor 

kung sakaling sa tingin mo ay kailangan mo ng kabuuang higit sa 50 units/kg ng aPCC. Para sa higit pang impormasyon sa 

paggamit ng aPCC habang tumatanggap ng Hemlibra, tingnan sa seksyon 2: "Potensyal na malubhang epekto ng paggamit ng 

aPCC habang tumatanggap ng Hemlibra".

Sa kabila ng limitadong karanasan sa kasabay na pangangasiwa ng anti-fibrinolytics na may aPCC o 
rFVIIa sa mga pasyente na ginagamot sa Hemlibra, dapat mong malaman na maaaring may 
posibilidad ng mga thrombotic na kaganapan gamit ang anti-fibrinolytics na pinangangasiwaan nang 
intravenously kasama ng aPCC o rFVIIa.

-

-

Mga pagsubok sa laboratoryo

Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng Hemlibra bago ka magkaroon ng mga pagsusuri sa laboratoryo upang masukat kung gaano kahusay ang 

pamumuo ng iyong dugo. Ito ay dahil ang Hemlibra sa dugo ay maaaring makagambala sa ilang mga pagsusuri sa laboratoryo, na humahantong sa mga hindi 

tumpak na resulta.

Pagbubuntis at pagpapasuso

● Dapat kang gumamit ng mabisang paraan ng birth control (contraception) sa panahon ng paggamot sa Hemlibra at 
sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng iyong huling iniksyon ng Hemlibra.

● Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, isipin na ikaw ay buntis o nagbabalak na magkaanak, humingi ng payo sa iyong 
doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito. Isasaalang-alang ng iyong doktor ang benepisyo ng pag-
inom mo ng Hemlibra laban sa panganib sa iyong sanggol.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang gamot na ito ay malamang na hindi makakaapekto sa iyong kakayahang magmaneho o gumamit ng mga makina.

3. Paano gamitin ang Hemlibra

Ang Hemlibra ay ibinibigay sa single-use vial bilang handang gamitin na solusyon na hindi kailangang lasawin. Ang isang doktor na kwalipikadong 

mangalaga sa mga pasyenteng may haemophilia ay magsisimula sa paggamot sa Hemlibra. Palaging gamitin ang gamot na ito nang eksakto 

tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung hindi ka sigurado.

Nag-iingat ng rekord

Sa bawat oras na gagamit ka ng Hemlibra, itala ang pangalan at batch number ng gamot.
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Magkano ang Hemlibra na gagamitin

Ang dosis ng Hemlibra ay depende sa iyong timbang at kakalkulahin ng iyong doktor ang halaga (sa mg) at 
katumbas na halaga ng solusyon ng Hemlibra (sa mL) na iturok:

● Naglo-load ng regimen ng dosis: Mga Linggo 1 hanggang 4: Ang dosis ay 3 milligrams para sa bawat 1 kilo na iyong tinitimbang, na ini-inject 

minsan sa isang linggo.

● Regimen ng dosis ng pagpapanatili: Linggo 5 at pataas: Ang dosis ay alinman sa 1.5 milligrams para sa bawat 1 kilo na iyong 
tinitimbang, ini-inject minsan sa isang linggo, 3 milligrams para sa bawat 1 kilo na iyong tinitimbang, ini-inject bawat 2 
linggo, o 6 milligrams para sa bawat 1 kilo na iyong timbangin, iniksyon tuwing 4 na linggo.

Ang desisyon, na gamitin ang alinman sa 1.5 mg/kg isang beses lingguhan, 3 mg/kg bawat dalawang linggo, o 6 mg/kg bawat 
apat na linggo na dosis ng pagpapanatili, ay dapat gawin sa konsultasyon sa iyong doktor at, kung saan naaangkop, sa iyong 
tagapag-alaga.

Iba't ibang konsentrasyon ng Hemlibra (30 mg/mL at 150 mg/mL)hindi dapatpagsamahin sa isang solong 
iniksyon kapag binubuo ang kabuuang volume na iturok.

Ang halaga ng Hemlibra solution na ibinigay sa bawat iniksyon ay hindi dapat higit sa 2 mL.

Paano ibinibigay ang Hemlibra

Kung ikaw mismo ang nag-iniksyon ng Hemlibra o kung ang iyong tagapag-alaga ang nag-inject nito, ikaw o ang iyong tagapag-alaga ay 

dapat na maingat na basahin at sundin ang mga tagubilin sa seksyon 7, "Mga tagubilin para sa paggamit".

● Ang Hemlibra ay ibinibigay sa pamamagitan ng iniksyon sa ilalim ng balat (subcutaneously).

● Ipapakita sa iyo ng iyong doktor o nars kung paano mag-iniksyon ng Hemlibra.
● Kapag nasanay ka na, dapat mong maiiniksyon ang gamot na ito sa bahay, mag-isa o sa tulong 

ng isang tagapag-alaga.
● Upang maipasok nang tama ang karayom   sa ilalim ng balat, kurutin ang isang tupi ng maluwag na balat sa malinis na lugar ng iniksyon gamit 

ang iyong libreng kamay. Ang pagkurot sa balat ay mahalaga upang matiyak na mag-iniksyon ka sa ilalim ng balat (sa mataba na tisyu) 

ngunit hindi mas malalim (sa kalamnan). Ang pag-iniksyon sa isang kalamnan ay maaaring magdulot ng kakulangan sa ginhawa.

● Ihanda at ibigay ang iniksyon sa malinis at walang mikrobyo na mga kondisyon gamit ang aseptic technique. Ang iyong doktor o 

nars ay magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol dito.

Kung saan mag-iniksyon ng Hemlibra

● Ipapakita sa iyo ng iyong doktor kung aling bahagi ng katawan ang angkop para sa pag-iniksyon ng Hemlibra.
● Ang mga inirerekomendang lugar para magbigay ng iniksyon ay: ang harap ng baywang (ibabang tiyan), itaas na panlabas na braso, o 

ang harap ng mga hita. Gumamit lamang ng mga inirerekomendang lugar para sa iniksyon.

● Para sa bawat iniksyon, gumamit ng ibang bahagi ng katawan kaysa sa ginamit mo noong nakaraang beses.

● Huwag magbigay ng mga iniksyon kung saan ang balat ay mapula, may pasa, malambot, matigas, o mga lugar kung saan may mga 

nunal o peklat.

● Kapag gumagamit ng Hemlibra, anumang iba pang gamot na iniksyon sa ilalim ng balat ay dapat ibigay sa ibang 
lugar.

Gamit ang mga hiringgilya at karayom

● Ang isang syringe, isang transfer needle na may 5 micrometer filter, at isang injection needle ay ginagamit upang 
ilabas ang Hemlibra solution mula sa vial papunta sa syringe at para iturok ito sa ilalim ng balat.

● Ang mga syringe, transfer needles na may filter at injection needles ay hindi ibinigay sa pack na ito. Para sa karagdagang 
impormasyon, tingnan sa seksyon 6 "Ano ang kailangan para sa pangangasiwa ng Hemlibra at hindi nilalaman sa 
paketeng ito".

● Siguraduhin na gumamit ka ng bagong karayom   sa iniksyon para sa bawat iniksyon at itapon ito pagkatapos ng isang beses na paggamit.
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● Dapat gumamit ng 1 mL syringe para sa isang iniksyon hanggang 1 mL ng Hemlibra solution.
● Dapat gumamit ng 2 hanggang 3 mL syringe para sa isang iniksyon na higit sa 1 mL at hanggang 2 mL ng 

Hemlibra solution.

Gamitin sa mga bata at kabataan

Maaaring gamitin ang Hemlibra sa mga kabataan at bata sa lahat ng edad.
● Ang isang bata ay maaaring mag-iniksyon sa sarili ng gamot na ibinigay ng tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ng bata at sumang-ayon 

ang magulang o tagapag-alaga. Ang self-injection para sa mga batang wala pang 7 taong gulang ay hindi inirerekomenda.

Kung gumagamit ka ng mas maraming Hemlibra kaysa sa nararapat

Kung gumagamit ka ng mas maraming Hemlibra kaysa sa dapat mong gamitin, sabihin kaagad sa iyong doktor. Ito ay dahil maaari kang 

nasa panganib na magkaroon ng mga side effect tulad ng mga namuong dugo. Palaging gamitin ang Hemlibra nang eksakto tulad ng 

sinabi sa iyo ng iyong doktor, at suriin sa iyong doktor, parmasyutiko o nars kung hindi ka sigurado.

Kung nakalimutan mong gamitin ang Hemlibra

● Kung nakalimutan mo ang iyong naka-iskedyul na iniksyon, iturok ang nakalimutang dosis sa lalong madaling panahon bago ang araw ng 

susunod na naka-iskedyul na dosis. Pagkatapos, ipagpatuloy ang pag-iniksyon ng gamot gaya ng naka-iskedyul. Huwag mag-iniksyon 

ng dalawang dosis sa parehong araw para makabawi sa nakalimutang dosis.

● Kung hindi ka sigurado kung ano ang gagawin, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.

Kung titigil ka sa paggamit ng Hemlibra

Huwag tumigil sa paggamit ng Hemlibra nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Kung hihinto ka sa paggamit ng Hemlibra, maaaring hindi 

ka na maprotektahan laban sa pagdurugo.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Malubhang epekto ng paggamit ng aPCC habang tumatanggap ng Hemlibra

Itigil ang paggamit ng Hemlibra at aPCC at makipag-usap kaagad sa isang doktorkung napansin mo o ng iyong tagapag-alaga ang 

alinman sa mga sumusunod na epekto:

● Pagkasira ng mga pulang selula ng dugo (thrombotic microangiopathy):
- pagkalito, panghihina, pamamaga ng mga braso at binti, paninilaw ng balat at mata, malabo na tiyan (tiyan) o pananakit ng 

likod, pakiramdam na may sakit (pagduduwal), pagkakasakit (pagsusuka) o pag-ihi nang mas kaunti – ang mga 

sintomas na ito ay maaaring mga senyales ng thrombotic microangiopathy.

● Mga namuong dugo (thromboembolism):
- pamamaga, init, pananakit o pamumula - ang mga sintomas na ito ay maaaring mga senyales ng namuong dugo sa isang 

ugat na malapit sa ibabaw ng balat.

sakit ng ulo, pamamanhid sa iyong mukha, pananakit ng mata o pamamaga o mga problema sa iyong paningin – ang mga 

sintomas na ito ay maaaring mga senyales ng namuong dugo sa isang ugat sa likod ng iyong mata.

pag-itim ng balat – ang sintomas na ito ay maaaring senyales ng matinding pinsala sa tissue ng balat.

-

-

Iba pang mga side effect kapag gumagamit ng Hemlibra

Napakakaraniwan:maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao

● isang reaksyon sa lugar kung saan ibinibigay ang iniksyon (pamumula, pangangati, pananakit)
● sakit ng ulo
● pananakit ng kasukasuan
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Karaniwan:maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao

● lagnat
● pananakit ng kalamnan

● pagtatae

Hindi karaniwan: maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 100 tao

● pagkasira ng mga pulang selula ng dugo (thrombotic microangiopathy)
● namuong dugo sa isang ugat sa likod ng iyong mata (cavernous sinus thrombosis)
● matinding pinsala sa tissue ng balat (skin necrosis)
● namuong dugo sa isang ugat na malapit sa ibabaw ng balat (mababaw na thrombophlebitis)

Pag-uulat ng mga side effect

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na 

hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect (tingnan ang mga detalye sa ibaba). Sa pamamagitan ng pag-uulat ng 

mga side effect, maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

United Kingdom
Yellow Card Scheme
Website:www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o 
Apple App Store

5. Paano mag-imbak ng Hemlibra

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa karton at sa label ng vial pagkatapos ng 

"EXP". Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Mag-imbak sa refrigerator (2°C hanggang 8°C). Huwag mag-freeze.

Itabi sa orihinal na pakete upang maprotektahan mula sa liwanag.

Kapag naalis na sa refrigerator, ang mga hindi pa nabubuksang vial ay maaaring itago sa temperatura ng kuwarto (mas mababa sa 30°C) 

hanggang 7 araw. Pagkatapos mag-imbak sa temperatura ng silid, ang mga hindi pa nabubuksang vial ay maaaring ibalik sa refrigerator. 

Ang kabuuang oras ng pag-imbak ng gamot sa temperatura ng silid ay hindi dapat higit sa 7 araw.

Itapon ang mga vial na itinago sa temperatura ng kuwarto nang higit sa 7 araw o nalantad sa temperaturang 
higit sa 30°C.

Kapag nailipat na mula sa vial papunta sa syringe, gamitin kaagad ang Hemlibra. Huwag palamigin ang 
solusyon sa syringe.

Bago gamitin ang gamot, suriin ang solusyon para sa mga particle o pagkawalan ng kulay. Ang solusyon ay dapat na walang kulay 

hanggang bahagyang dilaw. Huwag gamitin ang gamot na ito kung ito ay maulap, kupas ang kulay, o naglalaman ng mga nakikitang 

particle.

Itapon ang anumang hindi nagamit na solusyon nang naaangkop. Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura 

sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay 

makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.
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6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Hemlibra

● Ang aktibong sangkap ay emicizumab. Ang bawat vial ng Hemlibra ay naglalaman ng 60 mg (0.4 mL sa 
konsentrasyon na 150 mg/mL), 105 mg (0.7 mL sa konsentrasyon na 150 mg/mL) o 150 mg (1 mL sa 
konsentrasyon na 150 mg/mL) ng emicizumab.

● Ang iba pang mga sangkap ay L-arginine, L-histidine, L-aspartic acid, poloxamer 188 at tubig para sa mga 
iniksyon.

Ano ang hitsura ng Hemlibra at mga nilalaman ng pack

Ang Hemlibra ay isang solusyon para sa iniksyon. Ito ay isang walang kulay hanggang bahagyang dilaw na likido.

Ang bawat pack ng Hemlibra ay naglalaman ng 1 glass vial.

Ano ang kailangan para sa pangangasiwa ng Hemlibra at hindi nakapaloob sa pack na ito
Ang isang syringe, isang transfer needle at isang injection needle ay kailangan upang bawiin ang Hemlibra solution mula sa vial 

patungo sa isang syringe at iturok ito sa ilalim ng balat (tingnan ang seksyon 7, "Mga tagubilin para sa paggamit").

Mga hiringgilya

● 1 mL syringe:Transparent na polypropylene o polycarbonate syringe na may Luer-lock tip, 
graduation 0.01 mLo

● 2 hanggang 3 mL syringe:Transparent polypropylene o polycarbonate syringe na may Luer-lock tip, 
graduation 0.1 mL.

Mga karayom

● Maglipat ng karayom   na may filter:Hindi kinakalawang na asero na may koneksyon sa Luer-lock, gauge 18 G, 
haba 35 mm (1½″), na naglalaman ng 5 micrometer na filter at mas mabuti na may semi-blunt na tip,at

● Injection needle:Hindi kinakalawang na asero na may koneksyong Luer-lock, gauge 26 G (katanggap-tanggap na hanay: 25- 27 

gauge), ang haba ay mas mabuti na 9 mm (3/8″) o pinakamaraming 13 mm (½″), mas mabuti na kasama ang tampok na 

kaligtasan ng karayom.

May hawak at Tagagawa ng Awtorisasyon sa Marketing

Roche Products Ltd
6 Falcon Way, Shire Park 
Welwyn Garden City
AL7 1TW
United Kingdom

Para sa anumang impormasyon tungkol sa gamot na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na kinatawan ng May-hawak ng 

Awtorisasyon sa Marketing:

United Kingdom
Roche Products Ltd.
Tel: +44 (0) 1707 366000

Huling binago ang leaflet na ito noong Enero 2022
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7. Mga tagubilin para sa paggamit

Ilipat ang Needle na may Filter
(Para sa paglipat ng HEMLIBRA mula sa vial patungo sa syringe)

Mga tagubilin para sa paggamit

Hemlibra
Iniksyon

(Mga) Single-Dose Vial

Dapat mong basahin, unawain at sundin ang Mga Tagubilin para sa Paggamit bago mag-inject ng Hemlibra. Dapat ipakita sa iyo ng iyong tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan kung paano maghanda, magsukat, at mag-iniksyon ng Hemlibra nang maayos bago mo ito gamitin sa unang pagkakataon. 

Tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang mga katanungan.

Mahalagang impormasyon:

● Huwagmag-iniksyon sa iyong sarili o sa ibang tao maliban kung ipinakita sa iyo kung paano gawin ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan.

● Tiyaking nasa kahon at label ng vial ang pangalang Hemlibra.

● Bago buksan ang vial, basahin ang label ng vial upang matiyak na mayroon kang tamang (mga) lakas ng gamot upang 

maibigay ang dosis na inireseta para sa iyo. Maaaring kailanganin mong gumamit ng higit sa 1 vial upang bigyan ang iyong 

sarili ng tamang dosis.

● Suriin ang petsa ng pag-expire sa kahon at label ng vial.Huwaggamitin kung lumipas na ang petsa ng pag-expire.

● Isang beses lang gamitin ang vial.Pagkatapos mong iturok ang iyong dosis, itapon ang anumang hindi nagamit na Hemlibra na naiwan sa vial. 

Huwag mag-imbak ng hindi nagamit na gamot sa vial para magamit sa ibang pagkakataon.

● Gamitin lamang ang mga syringe, transfer needle, at injection needle na inireseta ng iyong 
healthcare provider.

● Gamitin ang mga hiringgilya, ilipat ang mga karayom   at iniksyon na karayom   nang isang beses lamang. Itapon ang anumang ginamit 

na mga hiringgilya at karayom.

● Kung ang iyong iniresetang dosis ay higit sa 2 mL, kakailanganin mong magkaroon ng higit sa isang subcutaneous injection 

ng Hemlibra; makipag-ugnayan sa iyong healthcare provider para sa mga tagubilin sa pag-iniksyon.

●

Pag-iimbak ng mga bote ng Hemlibra, karayom   at hiringgilya:

● Panatilihin ang vial sa orihinal na kahon upang maprotektahan ang gamot mula sa liwanag.

Dapat kang mag-iniksyon ng Hemlibra sa ilalim lamang ng balat.

● Panatilihin ang mga vial, karayom   at mga hiringgilya sa labas ng paningin at maabot ng mga bata. Itabi ang vial sa 
refrigerator.
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● Huwagmag-freeze.

● Huwagiling ang vial.

● Ilabas ang vial sa refrigerator 15 minuto bago gamitin at hayaan itong maabot ang temperatura ng 
kuwarto (sa ibaba 30°C) bago maghanda ng iniksyon.

● Kapag naalis na sa refrigerator, ang hindi pa nabubuksang vial ay maaaring itago sa temperatura ng kuwarto nang hanggang 7 

araw. Pagkatapos ng pag-imbak sa temperatura ng silid, ang mga hindi pa nabubuksang vial ay maaaring ibalik sa refrigerator. Ang 

kabuuang tagal ng oras sa labas ng malamig na imbakan at sa temperatura ng silid ay hindi dapat lumampas sa 7 araw.

● Itapon ang mga vial na naitago sa temperatura ng silid nang higit sa 7 araw o nasa 
temperaturang higit sa 30°C.

● Panatilihing tuyo ang transfer needle, injection needle at syringe.

Pag-inspeksyon sa gamot at sa iyong mga supply:

● Kolektahin ang lahat ng mga supply na nakalista sa ibaba upang ihanda at ibigay ang iyong iniksyon.

● Suriinang petsa ng pag-expire sa kahon, sa label ng vial at sa mga supply na nakalista sa ibaba.Huwag gamitinkung 
lumipas na ang petsa ng pag-expire.

● Huwag gamitinang vial kung:

- ang gamot ay maulap, malabo o may kulay.
- ang gamot ay naglalaman ng mga particle.

- nawawala ang takip na tumatakip sa takip.

● Suriin ang mga supply para sa pinsala.Huwag gamitinkung sila ay mukhang nasira o kung sila ay 
nahulog.

● Ilagay ang mga supply sa isang malinis, maliwanag na patag na ibabaw ng trabaho.

KASAMA SA KAHON:
● Vial na naglalaman ng gamot

● HEMLIBRAMga tagubilinpara sa Paggamit
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HINDI KASAMA SA KAHON:

● Alcohol wipes
Tandaan:Kung kailangan mong gumamit ng higit sa 1 vial upang 

iturok ang iyong iniresetang dosis, dapat kang gumamit ng bagong 

pamunas ng alkohol para sa bawat vial.

● Gasa
● Cotton Ball

● Syringe
Tandaan:Para sa halaga ng iniksyon hanggang 1 mL gumamit 

ng a 1 mL syringe.

Para sa dami ng iniksyon sa pagitan ng 1 mL 
at 2 mL gumamit ng a2 mL o 3 mL syringe.

● 18G Transfer needle na may 5 
micrometer na filter

Tandaan:Kung kailangan mong gumamit ng higit sa 1 vial 

upang iturok ang iyong iniresetang dosis, dapat kang gumamit 

ng bagong transfer needle para sa bawat vial.

Huwaggamitin ang transfer needle para iturok 
ang gamot.

● 26G Injection needle na may safety 
shield

Huwaggamitin ang iniksyon na karayom   upang bawiin 

ang gamot mula sa vial.

● Lalagyan ng matatalim na pagtatapon
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Maghanda:

● Bago gamitin, hayaang maabot ng (mga) vial ang temperatura ng silid nang humigit-kumulang 15 

minuto sa isang malinis na patag na ibabaw na malayo sa direktang sikat ng araw.

● Huwag subukang painitin ang vial sa anumang paraan.

● Maghugas ka ng kamaymabuti na may sabon at tubig.

PiguraA

Pagpili at paghahanda ng lugar ng iniksyon:

● Linisin ang napiling lugar ng iniksyon gamit ang alcohol wipe.

● Hayaang matuyo ang balat nang mga 10 segundo. Huwag hawakan, 

pamaypay o hipan ang nalinis na lugar bago ang iyong iniksyon.

Para sa iniksyon,maaari mong gamitin ang iyong:

● hita (harap at gitna).
Larawan B

● Lugar ng tiyan (tiyan), maliban sa 5 cm sa paligid ng pusod 
(pusod ng tiyan).

● Panlabas na bahagi ng itaas na braso (kung ang isang tagapag-alaga lamang ang 

nagbibigay ng iniksyon).

● Dapat kang gumamit ng ibang lugar ng pag-iniksyon para sa bawat iniksyon, 

hindi bababa sa 2.5 cm ang layo mula sa lugar na ginamit mo para sa iyong 

nakaraang iniksyon.

● Huwag mag-iniksyon sa mga lugar na maaaring mairita ng sinturon o 
bewang. Huwag mag-iniksyon sa mga nunal, peklat, pasa, o mga lugar 
kung saan ang balat ay malambot, pula, matigas o ang balat ay sira.

Paghahanda ng syringe para sa iniksyon:

● Huwag hawakan ang mga nakalantad na karayom   o ilagay ang mga ito sa ibabaw kapag natanggal na ang takip.

● Kapag napuno na ng gamot ang hiringgilya, dapat ibigay kaagad ang iniksyon.

● Kapag natanggal na ang takip ng injection needle, ang gamot sa syringe ay dapat iturok sa ilalim ng balat sa loob ng 5 
minuto. Huwag gamitin ang hiringgilya kung ang karayom   ay dumampi sa anumang ibabaw.

● Itapon ang anumang (mga) ginamit na vial, mga karayom, vial o mga takip ng karayom   sa iniksyon at ginamit na mga 

hiringgilya sa isang matulis o mabutas na lalagyan.
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Mahalagang impormasyon pagkatapos ng iniksyon:

● Huwag kuskusin ang lugar ng iniksyon pagkatapos ng iniksyon.

● Kung makakita ka ng mga patak ng dugo sa lugar ng pag-iiniksyon, maaari mong pindutin ang isang sterile cotton ball o gauze sa 

lugar ng iniksyon nang hindi bababa sa 10 segundo, hanggang sa tumigil ang pagdurugo.

● Kung mayroon kang mga pasa (maliit na bahagi ng dumudugo sa ilalim ng balat), maaari ding dahan-dahang pinindot ang isang ice pack sa 

lugar. Kung hindi tumitigil ang pagdurugo, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong healthcare provider.

Pagtapon ng gamot at mga gamit:

Mahalaga: Palaging panatilihing hindi maaabot ng mga bata ang lalagyan ng pagtatapon ng matalim.

● Ilagay ang iyong mga ginamit na karayom   at hiringgilya sa isang lalagyan ng matatalas na pagtatapon kaagad pagkatapos gamitin. 

Huwag itapon ang anumang maluwag na karayom   at hiringgilya sa iyong basura sa bahay.

● Kung wala kang lalagyan ng matatalim na pagtatapon, maaari kang gumamit ng lalagyan ng sambahayan na:
- gawa sa heavy-duty na plastic.
- maaaring sarado na may masikip na takip na lumalaban sa pagbutas, nang walang matulis na 

makalabas.
patayo at matatag habang ginagamit. 

lumalaban sa pagtagas.

wastong may label upang bigyan ng babala ang mga mapanganib na basura sa loob ng lalagyan.

-
-
-

● Kapag halos puno na ang iyong lalagyan ng matatalim, kakailanganin mong sundin ang iyong mga lokal na 

alituntunin para sa tamang paraan ng pagtatapon ng iyong lalagyan ng pagtatapon ng matalim.

● Huwag itapon ang anumang ginamit na lalagyan ng pagtatapon ng matulis sa iyong basura sa bahay maliban kung pinahihintulutan ito 

ng iyong lokal na mga alituntunin. Huwag i-recycle ang iyong ginamit na lalagyan ng pagtatapon ng matulis.
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1. PAGHAHANDA
Hakbang 1. Alisin ang takip ng vial at linisin ang tuktok

● Alisin ang takip sa (mga) vial.

● Itapon ang (mga) takip ng vial sa lalagyan ng pagtatapon ng 

matulis.

● Linisin ang tuktok ng (mga) takip ng vial gamit ang isang pamunas ng 

alkohol.
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Hakbang 2. Ikabit ang transfer needle na may filter sa 

syringe

● Itulak at i-twist ang transfer needle gamit ang 
filter clockwisesa hiringgilya hanggang sa ito ay 
ganap na nakakabit.

● Dahan-dahang hilahin pabalik ang plunger at maglabas 
ng hangin sa syringe na kapareho ng halaga ng iyong 
iniresetang dosis.

Hakbang 3. Uncap transfer needle

● Hawakan ang hiringgilya sa tabi ng bariles na nakaturo ang 

karayom   sa paglilipat.

● Maingat na hilahin ang takip ng transfer needle nang diretso at 
palayo sa iyong katawan.Huwag itapon ang takip. Ilagay ang 
takip ng transfer needle pababa sa isang malinis na patag na 
ibabaw.Kakailanganin mong i-recap ang transfer needle 
pagkatapos ilipat ang gamot.

● Bawal hawakanang dulo ng karayom   o ilagay ito sa ibabaw 
pagkatapos matanggal ang takip ng karayom.
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Hakbang 4. Mag-inject ng hangin sa vial

● Itago ang vial sa flat working surface at ipasok 
ang transfer needle at syringe pababa sa gitna ng 
vial stopper.

● Itago ang karayom   sa vial at baligtarin ang 
vial.

● Habang nakaturo ang karayom   pataas, itulak ang plunger 
upang mai-inject ang hangin mula sa syringesa itaas ng gamot.

● Panatilihing nakadiin ang iyong daliri sa syringe plunger.

● Huwagmag-iniksyon ng hangin sa gamot dahil maaari itong 
lumikha ng mga bula ng hangin o foam sa gamot.
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Hakbang 5. Maglipat ng gamot sa syringe

● I-slide ang dulo ng karayom   pababa upang ito 
ay sa loob ng gamot.

● Dahan-dahanhilahin pabalik ang plunger upang maiwasan ang mga 

bula/bula ng hangin.

Punan ang hiringgilya ng higit sa dami ng gamot 
na kailangan para sa iyong iniresetang dosis.

● Mag-ingat na huwag hilahin ang plunger mula sa 
syringe.

Mahalaga:Kung ang iyong iniresetang dosis ay higit pa 
sa dami ng gamot sa vial,bawiin lahat ng gamotat 
pumunta sa "Pinagsasama-sama ang Vials” seksyon

ngayon.

Hakbang 6. Alisin ang mga bula ng hangin

● Itago ang karayom   sa vial at suriin ang syringe para sa mas 

malalaking bula ng hangin. Maaaring bawasan ng malaking bula ng 

hangin ang dosis na natatanggap mo.

● Alisin ang mas malalaking bula ng hanginsa pamamagitan ng 

malumanay pagtapikang syringe barrel gamit ang iyong mga daliri 

hanggang sa tumaas ang mga bula ng hangin sa tuktok ng syringe. 

Ilipat ang dulo ng karayomsa itaas ng gamot at dahan-dahang itulak 

ang plunger pataas upang itulak ang mga bula ng hangin palabas ng 

syringe.

● Kung ang dami ng gamot sa syringe ay nasa o mas 
mababa sa iyong iniresetang dosis, ilipat ang dulo ng 
karayom   sasa loob ng gamotat dahan-dahan hilahin
ibalik ang plunger hanggang mayroon kahigit pakaysa 
sa dami ng gamot na kailangan para sa iyong 
iniresetang dosis.

● Mag-ingat na huwag hilahin ang plunger mula sa 
syringe.

● Ulitin ang mga hakbang sa itaas hanggang sa maalis mo ang mas 

malalaking bula ng hangin.

Tandaan:Tiyaking mayroon kang sapat na gamot sa hiringgilya 

upang makumpleto ang iyong dosis bago lumipat sa susunod na 

hakbang. Kung hindi mo maalis ang lahat ng gamot, patayin ang vial

upang maabot ang natitirang halaga

Huwaggamitin ang transfer needle para mag-iniksyon ng gamot dahil maaaring magdulot ito ng pananakit at pagdurugo.
16
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2 INJECTION

Hakbang 7. Recap transfer needle

● Alisin ang syringe at ilipat ang karayom   
mula sa vial.

● Gamit ang isang kamay,slideang paglipat ng 

karayom   sa takip atsumandok pataas para 

takpan ang karayom.

● Kapag natakpan na ang karayom, itulak ang takip ng 

transfer needle patungo sa hiringgilya upang ganap 

itong ikabitisang kamayupang maiwasang aksidenteng 

masugatan ang iyong sarili sa pamamagitan ng 

karayom.

Hakbang 8. Linisin ang lugar ng iniksyon

● Piliin atmalinisang iyong lugar ng iniksyon gamit ang isang 

pamunas ng alkohol.

Hakbang 9. Alisin ang transfer needle

● Alisin ang transfer needle mula sa syringe sa pamamagitan 

ng pag-twist pakaliwa sa direksyong pakaliwa at dahan-

dahang paghila.

● Itapon ang ginamit na transfer needle sa isang 

lalagyan ng matatalim na pagtatapon.
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Hakbang 10. Ikabit ang injection needle sa syringe

● Itulak at i-twist ang injection needle 

clockwise papunta sa syringe hanggang sa 

ito ay ganap na nakakabit.

Hakbang 11. Ilipat ang kalasag sa kaligtasan

● Ilayo ang kalasag sa kaligtasan 
mula sa karayom   atpatungo sa 
ang syringe barrel.

Hakbang 12. I-uncap ang injection needle

● Maingatagad na hilahin ang takip 
ng karayom   sa iniksyon mula sa 
syringe.

● Itapon ang takip sa isang lalagyan 

ng matatalim na pagtatapon.

● Bawal hawakanang dulo ng karayom   o 

hayaan itong hawakan ang anumang ibabaw.

● Matapos tanggalin ang takip ng 
karayom   sa iniksyon, ang gamot 
sa hiringgilya ay dapat iturok sa 
loob ng 5 minuto.
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Hakbang 13. Ayusin ang plunger sa iniresetang dosis

● Hawakan ang hiringgilya habang nakatutok 
ang karayom   at smahinang itulak ang 
plunger sa iyong iniresetang dosis.

● Suriin ang iyong dosis, tiyakin angitaasAng 
gilid ng plunger ay naaayon sa marka sa 
syringe para sa iyong iniresetang dosis.

Hakbang 14. Iniksyon sa ilalim ng balat (sa ilalim ng balat).

● Kurutin ang napiling lugar ng iniksyon at ganap na ipasok ang 

karayom   sa a45° hanggang 90° anggulona may mabilis, matatag 

na pagkilos.Huwaghawakan o itulak ang plunger habang 

ipinapasok ang karayom.

● Hawakan ang posisyon ng hiringgilya at bitawan ang 
naipit na lugar ng iniksyon.

.

Hakbang 15. Iturok ang gamot

● Dahan-dahang iturok ang lahat ng gamot sa pamamagitan ng 

dahan-dahang pagtulak sa plunger pababa.

● Alisin ang karayom   at hiringgilya mula sa lugar ng iniksyon sa 
parehong anggulo tulad ng ipinasok.

19
gb-pl-hemlibra-clean-220103-150mg-inf



3.Itapon
Hakbang 16. Takpan ang karayom   ng kalasag sa kaligtasan

● Ilipat ang kalasag sa kaligtasan 
pasulong 90°, palayo sa syringe
bariles.

● Hawakan ang syringe gamit ang isang kamay, 

pindutin ang safety shield pababalaban sa isang 

patag na ibabaw na may matatag at mabilis na 

paggalaw hanggang makarinig ka ng "pag-click".

● Kung wala kang narinig na pag-click, tingnan 

upang makita na ang karayom   ay ganap na 

natatakpan ng kalasag sa kaligtasan.

● Panatilihin ang iyong mga daliri sa likod ng 

kalasag sa kaligtasan at malayo sa karayom   

sa lahat ng oras.

● Huwagtanggalin ang iniksyon na karayom

Hakbang 17. Itapon ang hiringgilya at karayom.

● Ilagayiyonggumamit ng mga karayom   at hiringgilya sa isang lalagyan 

ng matatalas na pagtatapon kaagad pagkatapos gamitin. Para sa 

karagdagang impormasyon sumangguni sa seksyong "Pagtapon ng 

gamot at mga supply".

● Huwagsubukang tanggalin ang ginamit na injection needle sa 
ginamit na syringe.

● Huwag i-recapang iniksyon na karayom   na may takip.

● Mahalaga:Palaging panatilihing hindi maabot ng mga bata 

ang lalagyan ng pagtatapon ng matalim.

● Itapon ang anumang ginamit na takip, (mga) vial, mga karayom   

at mga hiringgilya sa isang matulis o mabutas na lalagyan.
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Pinagsasama-sama ang Vials

Kung kailangan mong gumamit ng higit sa 1 vial upang makarating sa iyong iniresetang dosis, sundin ang mga hakbang na ito pagkatapos mong makuha 

ang gamot mula sa unang vial:

Hakbang A. Recap transfer needle

● Alisin ang syringe at ilipat ang karayom   mula sa 
unang vial.

● Gamit ang isang kamay, i-slide ang transfer needle sa takip 
atsumandok pataaspara takpan ang karayom.

● Kapag natatakpan na ang karayom, itulak ang takip ng transfer 

needle patungo sa syringe upang ganap na ikabit itoisang kamay

upang maiwasang aksidenteng masugatan ang iyong sarili sa 

pamamagitan ng karayom.

Hakbang B. Alisin ang transfer needle

● Alisin ang transfer needle mula sa syringe sa pamamagitan ng pag-twist 

pakaliwa sa direksyong pakaliwa at dahan-dahang paghila.

● Itapon ang ginamit na transfer needle sa isang lalagyan 

ng matatalim na pagtatapon.

Hakbang C. Magkabit ng bagong transfer needle na may 

filter sa syringe

Tandaan: Dapat kang gumamit ng bagong transfer needle na may filter sa 

tuwing mag-withdraw ka ng gamot mula sa isang bagong vial.

● Itulak at pilipit abagoilipat ang karayom   nang sunud-sunod sa 

hiringgilya hanggang sa ito ay ganap na nakakabit.

● Dahan-dahang hilahin pabalik ang plunger at gumuhit ng 
hangin sa syringe.
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Hakbang D. Alisin ang takip sa paglipat ng karayom

● Hawakan ang syringe sa tabi ng bariles na ang takip ng 

transfer needle ay nakaturo pataas.

● Maingat na hilahin ang takip ng transfer needle nang diretso 
at palayo sa iyong katawan.Huwag itapon ang takip malayo. 
Kakailanganin mong i-recap ang transfer needle pagkatapos 
makuha ang gamot.

● Bawal hawakanang dulo ng karayom.

Hakbang E. Mag-inject ng hangin sa vial

● Gamit ang bagong vial sa flat working surface, 
ipasok ang bagong transfer needle at syringe, 
diretso pababa sagitnang takip ng vial.

● Itago ang transfer needle sa vial at 
baligtarin ang vial.

● Habang nakaturo ang karayom   pataas, iturok ang 
hangin mula sa hiringgilyasa itaas ng gamot.

● Panatilihing nakadiin ang iyong daliri sa syringe 
plunger.

● Huwagmag-iniksyon ng hangin sa gamot dahil maaari 
itong lumikha ng mga bula ng hangin o foam sa gamot.
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Hakbang F. Ilipat ang gamot sa syringe

● I-slide ang dulo ng karayom   pababa upang ito aysa 
loob ng gamot.

● Dahan-dahanhilahin pabalik ang plunger upang maiwasan ang mga 

bula/bula ng hangin.

Punan ang syringe barrel nang higit sa dami ng gamot 
na kailangan para sa iyong iniresetang dosis.

● Mag-ingat na huwag hilahin ang plunger mula sa 
syringe.

Tandaan:Tiyaking mayroon kang sapat na gamot sa hiringgilya upang 

makumpleto ang iyong dosis bago lumipat sa mga susunod na hakbang. 

Kung hindi mo maalis ang lahat ng gamot, patayo ang vial para maabot ang

natitirang halaga

Huwaggamitin ang transfer needle para mag-iniksyon ng gamot dahil maaari itong magdulot ng pinsala gaya ng pananakit at 
pagdurugo.

Ulitin ang mga hakbang A hanggang F sa bawat karagdagang vial hanggang sa magkaroon ka ng higit sa

ang iyong iniresetang dosis. Kapag nakumpleto na, panatilihing nakapasok 

ang transfer needle sa vial at bumalik sa Step 6. Ipagpatuloy ang natitirang

hakbang.
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