
6 triệu IU Roferon-A mỗi ống tiêm-Mỗi 0,5 mL chứa 6 MIU Interferon alfa-2a, tái tổ hợp, 3,605 mg natri clorua, 0,1 mg 
polysorbate 80, 5 mg rượu benzyl làm chất bảo quản và 0,385 mg amoni axetat. Hộp số 1 (NDC 0004-2016-09); Hộp 6 chiếc 
(NDC 0004-2016-07).
9 triệu IU Roferon-A mỗi ống tiêm-Mỗi 0,5 mL chứa 9 MIU Interferon alfa-2a, tái tổ hợp, 3,605 mg natri clorua, 0,1 mg 
polysorbate 80, 5 mg rượu benzyl làm chất bảo quản và 0,385 mg amoni axetat. Hộp số 1 (NDC 0004-2017-09); Hộp 6 chiếc 
(NDC 0004-2017-07).
Kho
Ống tiêm đã điền sẵn nên được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ 36 ° đến 46 ° F (2 ° đến 8 ° C). Làmkhông phảiđóng băng hoặc lắc. Bảo vệ Roferon-A khỏi ánh sáng trong 

quá trình bảo quản.

Roferon®-MỘT

(Interferon alfa-2a, tái tổ hợp) Giải pháp cho 
thuốc tiêm - Ống tiêm pha sẵn
Trước khi bạn bắt đầu dùng Roferon-A (ro-FER-on), vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng thuốc này. Đọc Hướng dẫn về Thuốc này mỗi khi bạn nạp đầy đơn thuốc 
của mình trong trường hợp thông tin mới đã được thêm vào. Thông tin này không thay thế cho việc trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
bạn.
Thông tin quan trọng nhất mà tôi nên biết về Roferon-A là gì?
Roferon-A được sử dụng để điều trị những người bị viêm gan C, bệnh bạch cầu tế bào lông và bệnh bạch cầu mãn tính dòng tuỷ dương tính với nhiễm sắc thể Philadelphia 

(CML). Tuy nhiên, Roferon-A có thể gây ra một số tác dụng phụ nghiêm trọng có thể gây tử vong trong một số trường hợp hiếm hoi. Trước khi bắt đầu dùng Roferon-A, bạn 

nên nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình về những lợi ích có thể có và tác dụng phụ có thể xảy ra khi điều trị, để quyết định xem Roferon-A có 

phù hợp với bạn hay không. Trong khi dùng Roferon-A, bạn sẽ cần đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường xuyên để khám sức khỏe và xét nghiệm máu để 

đảm bảo liệu pháp điều trị của bạn có hiệu quả và kiểm tra các tác dụng phụ.

Các tác dụng phụ nghiêm trọng nhất có thể xảy ra khi điều trị bằng Roferon-A bao gồm:

1.Vấn đề sức khỏe tâm thần:Roferon-A có thể khiến một số bệnh nhân phát triển các vấn đề về tâm trạng hoặc hành vi. Các dấu hiệu của những vấn 
đề này bao gồm cáu kỉnh (dễ buồn), trầm cảm (cảm thấy thấp thỏm, cảm thấy tồi tệ về bản thân hoặc cảm thấy tuyệt vọng) và lo lắng.
Một số bệnh nhân có thể có hành vi hung hăng và nghĩ đến việc làm tổn thương người khác. Một số bệnh nhân có thể nảy sinh ý nghĩ về việc kết thúc cuộc sống của họ (ý 

nghĩ tự tử) và có thể cố gắng làm như vậy. Một số ít bệnh nhân thậm chí đã tự kết liễu cuộc đời mình. Những người nghiện ma túy cũ có thể trở lại nghiện ma túy hoặc sử 

dụng quá liều. Bạn phải cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình biết nếu bạn đang được điều trị bệnh tâm thần hoặc có tiền sử bệnh tâm thần hoặc nếu 

bạn đang hoặc đã từng nghiện ma túy hoặc rượu. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn phát triển bất kỳ vấn đề nào trong số này 

khi đang điều trị bằng Roferon-A.

2.Vấn đề tim mạch:Roferon-A có thể khiến một số bệnh nhân bị cao huyết áp, tim đập nhanh, đau ngực và rất hiếm khi bị đau tim. Nói với nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn đã hoặc đã từng có bất kỳ vấn đề về tim nào trong quá khứ.
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3.Các vấn đề về máu:Nhiều bệnh nhân dùng Roferon-A đã giảm số lượng bạch cầu và tiểu cầu của họ. Nếu số lượng các tế 
bào máu này quá thấp, bạn có thể có nguy cơ bị nhiễm trùng hoặc chảy máu.

Ngừng dùng Roferon-A và gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn phát triển bất kỳ triệu chứng nào sau đây:

• Bạn trở nên rất chán nản hoặc nghĩ đến việc tự tử

• Bạn bị đau ngực dữ dội

• Bạn khó thở

• Bạn có một sự thay đổi trong tầm nhìn của bạn

• Bạn nhận thấy chảy máu hoặc bầm tím bất thường

• Sốt cao

• Đau bụng dữ dội. Nếu cơn đau ở phần dưới của khu vực dạ dày của bạn, điều đó có nghĩa là ruột của bạn bị viêm (viêm đại 
tràng)

Để biết thêm thông tin về các tác dụng phụ có thể xảy ra với liệu pháp Roferon-A, vui lòng đọc phần "Các tác dụng phụ có thể có của Roferon-A 
là gì?" trong Hướng dẫn Thuốc này.
Roferon-A là gì?
Roferon-A là một phương pháp điều trị được sử dụng cho một số người bị nhiễm vi rút viêm gan C, bệnh bạch cầu tế bào lông và bệnh bạch cầu mãn tính 
dòng tuỷ dương tính với nhiễm sắc thể Philadelphia (CML). Bệnh nhân viêm gan C có vi rút gây viêm gan trong máu và gan của họ. Bệnh nhân mắc bệnh 
bạch cầu tế bào lông tạo ra các tế bào bạch cầu bất thường di chuyển đến lá lách, nơi chúng bẫy và phá hủy các tế bào máu bình thường. Trong CML, cơ 
thể bạn sản xuất quá nhiều tế bào máu nhất định. Roferon-A hoạt động trong những điều kiện này bằng cách giảm số lượng vi rút trong cơ thể, phá hủy 
các tế bào có thể gây hại cho cơ thể của bạn và giữ cho cơ thể không sản xuất quá nhiều tế bào.

Ai không nên dùng Roferon-A? Không 
sử dụng Roferon-A nếu:
• Bạn đang mang thai hoặc cho con bú hoặc dự định có thai.

• Bạn bị dị ứng với alpha interferon,Escherichia coli-sản phẩm có nguồn gốc hoặc bất kỳ thành phần nào của Roferon-A.

• Bạn bị viêm gan tự miễn (viêm gan do hệ thống miễn dịch tấn công gan của bạn).

Roferon-A không nên dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ sinh non.
Nếu bạn có hoặc đã mắc bất kỳ bệnh chứng nào sau đây hoặc các vấn đề y tế nghiêm trọng, hãy thảo luận với bác sĩ trước khi 
dùng Roferon-A:
• Tiền sử hoặc hiện tại mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng (chẳng hạn như trầm cảm hoặc lo lắng)

• Đau tim trước đây hoặc các vấn đề về tim

• Các vấn đề về giấc ngủ

• Huyết áp cao

• Bệnh tự miễn (trong đó hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công các tế bào của chính cơ thể), chẳng hạn như viêm mạch, bệnh vẩy nến, lupus ban đỏ 
hệ thống, viêm khớp dạng thấp

• Các vấn đề về thận

• Rối loạn máu-Công thức máu thấp hoặc các vấn đề về chảy máu

• Bạn dùng một loại thuốc có tên là theophylline

• Bệnh tiểu đường (lượng đường trong máu cao)

• Các vấn đề về tuyến giáp

• Các vấn đề về gan, ngoài bệnh viêm gan C

• Nhiễm viêm gan B
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• Nhiễm HIV (vi rút gây bệnh AIDS)

• Có vấn đề với tầm nhìn của bạn

• Viêm ruột kết

• Ghép nội tạng cơ thể và đang dùng thuốc để giúp cơ thể không từ chối cấy ghép (ức chế hệ thống miễn dịch của bạn)

• Nghiện rượu

• Lạm dụng hoặc nghiện ma túy

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về tình trạng sức khỏe của mình hoặc về việc dùng Roferon-A, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 

bạn. Tôi nên tránh những gì khi dùng Roferon-A?

• Bệnh nhân nữ cũng như bạn tình của bệnh nhân nam phải tránh mang thai khi đang dùng Roferon-A. Roferon-A có thể gây 
hại cho thai nhi của bạn hoặc khiến bạn mất con (sẩy thai).

• Bạn không nên cho con bú khi đang dùng Roferon-A.

Tôi nên dùng Roferon-A như thế nào?

Để có được nhiều lợi ích nhất từ   thuốc này, điều quan trọng là phải dùng Roferon-A đúng như những gì nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nói với bạn. Nhà 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ cho bạn biết lượng thuốc cần dùng và tần suất dùng thuốc. Khi bạn bắt đầu điều trị bằng Roferon-A, đừng chuyển sang một 

nhãn hiệu interferon khác mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn. Các interferon khác có thể không có tác dụng tương tự trong việc điều trị bệnh của bạn. Việc chuyển đổi 

nhãn hiệu cũng sẽ yêu cầu thay đổi liều lượng của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ cho bạn biết bạn cần sử dụng Roferon-A trong bao lâu.

Theo thời gian, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể thay đổi liều Roferon-A của bạn. Không thay đổi liều lượng của bạn trừ khi bác sĩ yêu cầu bạn thay 

đổi nó.

Roferon-A được cung cấp trong các ống tiêm đã nạp sẵn. Cho dù bạn tự tiêm hay người khác tiêm cho bạn, điều quan trọng là phải 
tuân theo các hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng thuốc này (xem phần phụ lục "Hướng dẫn Chuẩn bị và Đưa ra Liều lượng bằng 
Ống tiêm Roferon-A").
Nếu bạn bỏ lỡ một liều Roferon-A, hãy dùng liều đó càng sớm càng tốt trong cùng ngày hoặc ngày hôm sau, sau đó tiếp tục theo lịch trình dùng thuốc 
thông thường của bạn. Nếu vài ngày trôi qua sau khi bạn bỏ lỡ một liều, hãy kiểm tra với bác sĩ của bạn về những gì cần làm. Không tăng gấp đôi liều 
tiếp theo hoặc dùng nhiều hơn một liều mỗi ngày trừ khi bác sĩ yêu cầu. Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn dùng nhiều hơn liều Roferon-A 
được chỉ định. Bác sĩ có thể muốn kiểm tra bạn kỹ hơn và lấy máu để xét nghiệm.
Bạn phải xét nghiệm máu thường xuyên để giúp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn kiểm tra xem phương pháp điều trị đang hoạt động như thế nào và để kiểm 

tra các tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng hoặc dự định dùng các loại thuốc theo toa hoặc không theo toa khác, bao gồm vitamin và chất bổ sung khoáng 

chất và thuốc thảo dược.

Các tác dụng phụ có thể có của Roferon-A là gì? Các tác 
dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra bao gồm:
• Các vấn đề về sức khỏe tâm thần bao gồm tự tử, suy nghĩ tự tử, các vấn đề về tim và các vấn đề về máu:Xem phần "Thông tin 

quan trọng nhất mà tôi nên biết về Roferon-A là gì?".

• Các vấn đề về cơ quan khác của cơ thể:Một số bệnh nhân có thể gặp các vấn đề về phổi (như khó thở hoặc viêm phổi) và các vấn đề về thị 
lực.

• Bệnh tự miễn dịch mới hoặc xấu đi:Một số bệnh nhân có thể phát triển bệnh tự miễn dịch (bệnh mà hệ thống miễn dịch của cơ thể bắt 
đầu tự tấn công) khi đang điều trị bằng Roferon-A. Những bệnh này có thể bao gồm viêm mạch (tình trạng viêm các mạch máu của bạn), 
viêm khớp dạng thấp hoặc lupus ban đỏ, bệnh vẩy nến hoặc các vấn đề về tuyến giáp. Ở một số bệnh nhân đã mắc bệnh tự miễn, bệnh có 
thể trở nên trầm trọng hơn khi đang điều trị bằng Roferon-A.

Các tác dụng phụ thường gặp nhưng ít nghiêm trọng hơn bao gồm:

• Các triệu chứng giống như cúm:Hầu hết bệnh nhân dùng Roferon-A có các triệu chứng giống như cúm thường giảm bớt sau vài tuần điều trị đầu 
tiên. Các triệu chứng giống như cúm có thể bao gồm mệt mỏi bất thường, sốt, ớn lạnh, đau cơ và đau khớp. Uống acetaminophen hoặc ibuprofen trước 
khi bạn dùng Roferon-A có thể giúp giảm các triệu chứng này. Bạn cũng có thể thử dùng Roferon-A vào ban đêm. Bạn có thể ngủ qua các triệu chứng.

• Mệt mỏi cực độ (mệt mỏi):Nhiều bệnh nhân có thể trở nên cực kỳ mệt mỏi trong khi điều trị bằng Roferon-A.

• Bụng khó chịu:Thường xảy ra buồn nôn, thay đổi khẩu vị, tiêu chảy và chán ăn.
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• Các vấn đề về đường huyết:Một số bệnh nhân có thể gặp vấn đề với cách cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu và có thể mắc bệnh tiểu đường.

• Các vấn đề về tuyến giáp:Một số bệnh nhân có thể phát triển những thay đổi trong chức năng tuyến giáp của họ. Các triệu chứng của những thay 
đổi này có thể bao gồm luôn cảm thấy nóng hoặc lạnh, khó tập trung, thay đổi về da (da có thể trở nên rất khô) và thay đổi về cân nặng.

• Phản ứng da:Một số bệnh nhân có thể bị phát ban, da khô hoặc ngứa, đỏ và sưng tấy tại chỗ tiêm.

• Rối loạn giấc ngủ và đau đầu:Khó ngủ và đau đầu cũng có thể xảy ra khi điều trị bằng Roferon-A.

• Tóc mỏng:Rụng tóc không phải là hiếm khi sử dụng Roferon-A. Rụng tóc này là tạm thời và tóc sẽ mọc trở lại sau khi bạn 
ngừng dùng Roferon-A.

Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ của Roferon-A. Bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn có thể cung cấp cho bạn một danh sách đầy đủ hơn. Nói 

chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn lo lắng về các tác dụng phụ hoặc thấy chúng rất khó chịu.

Lời khuyên chung về thuốc kê đơn
Thuốc đôi khi được kê cho các mục đích khác với những mục đích được liệt kê trong Hướng dẫn Thuốc. Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc thắc mắc nào về 
Roferon-A, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Không sử dụng Roferon-A cho một tình trạng hoặc người khác với bệnh được chỉ định. 
Nếu bạn muốn biết thêm về Roferon-A, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của bạn sẽ có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết được viết cho 
các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Hướng dẫn Thuốc này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt. Giữ 
thuốc này và tất cả các loại thuốc khác ngoài tầm với của trẻ em.
Sửa đổi: tháng 10 năm 2004

Phụ lục Hướng dẫn Thuốc: Hướng dẫn Chuẩn bị và Đưa ra Liều lượng bằng Ống tiêm chứa sẵn Roferon-A Tôi nên bảo 
quản Roferon-A như thế nào?
Roferon-A phải được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 36 ° F đến 46 ° F (2 ° C đến 8 ° C). Không để Roferon-A bên ngoài tủ lạnh 
trong hơn 24 giờ. Không đóng băng Roferon-A. Giữ Roferon-A ở nhiệt độ ngoài phạm vi khuyến cáo có thể phá hủy thuốc. Không lắc 
Roferon-A. Rung lắc có thể phá hủy Roferon-A để nó không hoạt động. Bảo vệ Roferon-A khỏi ánh sáng trong quá trình bảo quản.

Làm cách nào để tiêm Roferon-A?
Các hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn học cách sử dụng ống tiêm chứa sẵn Roferon-A. Vui lòng đọc tất cả các hướng dẫn này trước khi dùng thuốc. Điều 
quan trọng là phải làm theo các hướng dẫn này một cách cẩn thận. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn có bất kỳ 
thắc mắc nào về cách sử dụng Roferon-A. Cho dù bạn đang tự tiêm hoặc nếu bạn đang tiêm thuốc này cho người khác, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe phải hướng dẫn bạn cách tiêm.
Các ống tiêm đã điền sẵn được sử dụng để tiêm Roferon-A dưới bề mặt da (dưới da).
1. Thu thập tất cả các tài liệu bạn sẽ cần trước khi bắt đầu tiêm:

• một ống tiêm Roferon-A vô trùng có kim tiêm
• tăm bông tẩm cồn
• hộp đựng dùng một lần chống thủng

2. Kiểm tra ngày hết hạn trên bao bì để đảm bảo rằng nó vẫn chưa hết và kiểm tra dung dịch trong ống tiêm. Dung dịch trong ống 
tiêm phải trong hoặc không màu đến màu vàng nhạt.
• Không sử dụng Roferon-A nếu:
- thuốc bị vẩn đục
- thuốc có các hạt nổi trong đó
- thuốc có màu bất kỳ ngoài màu trong hoặc không màu đến vàng nhạt
- nó đã qua ngày hết hạn

3. Làm ấm thuốc trong tủ lạnh bằng cách lăn nhẹ ống tiêm trong lòng bàn tay trong khoảng một phút.

4. Rửa tay bằng xà phòng và nước ấm. Bước này rất quan trọng để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng.

5. Bơm tiêm chứa sẵn Roferon-A:

6. Lắp ráp ống tiêm:
• Đặt thanh pít-tông vào đầu mở của ống tiêm.
• Nhẹ nhàng vặn thanh vào nút chặn pít tông cho đến khi vừa khít.
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KHÔNG DÙNG LỰC LƯỢNG.

7. Chuẩn bị kim:
• Xoay và kéo con dấu chống giả mạo màu vàng sáng ra khỏi kim. Một âm thanh "click" có nghĩa là kim đã được sử dụng.

NẾU BẠN KHÔNG NGHE "BẤM", ĐỪNG SỬ DỤNG KIM VÀ KHÔNG BỎ LỠ LỆNH KIM RÕ RÀNG. XẢ KIM CƯƠNG 
TRONG CHỨA CHỨA CHỨA CHỨA CHỨA CHỨC NĂNG.
Nếu bạn có một kim tiêm khác, hãy tiếp tục với Bước 7. Nếu không có sẵn kim tiêm thay thế, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn 
để thu xếp cho một kim tiêm thay thế.

8. Để gắn kim vào ống tiêm đã nạp sẵn:

• Tháo nắp đầu màu xám khỏi ống tiêm.

• Đặt kim lên đầu ống tiêm sao cho vừa khít. Không tháo tấm chắn kim trong suốt.

9. Chọn vị trí tiêm:
• Bạn nên chọn một vị trí khác nhau mỗi khi tiêm hoặc tiêm. Các trang web phổ biến để sử dụng là:
• bụng, tránh vùng rốn và vòng eo
• đùi

• Nếu người khác đang tiêm cho bạn, thì cánh tay trên và cánh tay ngoài có thể được sử dụng làm vị trí tiêm.

10. Chuẩn bị vị trí tiêm:
• Làm sạch vùng da sẽ tiêm bằng gạc tẩm cồn và để vết tiêm khô trong 10 giây.

11. Tiêm Roferon-A:
• Giữ phần tâm màu vàng nhạt giữa ngón cái và ngón trỏ của bạn và cẩn thận (để tránh bị kim đâm), dùng tay kia tháo tấm chắn 

kim trong suốt ra. Ống tiêm đã sẵn sàng để tiêm.

• Giữ ống tiêm ở vị trí nằm ngang cho đến khi sẵn sàng sử dụng.

• Giữ ống tiêm với kim hướng lên trên, gõ nhẹ vào thùng ống tiêm để đưa bọt khí lên trên.
• Nhấn nhẹ pít-tông để đẩy bọt khí ra ngoài qua kim.
• Giữ ống tiêm theo chiều ngang và đặt góc xiên của kim sao cho điểm của kim hướng lên trên.

• Chụm chặt một vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ.

• Giữ kim như một cây bút chì ở góc 45 ° đến 90 ° so với da và sử dụng chuyển động nhanh như phi tiêu, đưa kim vào càng xa càng tốt.
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• Sau khi được đưa vào, rút   từ từ trên ống tiêm trở lại. Nếu máu xuất hiện trong ống tiêm, kim tiêm đã đi vào mạch máu.

Không tiêm Roferon-A tại vị trí đó và bỏ ống tiêm. Sử dụng ống tiêm mới để tiêm và sử dụng ở vị trí tiêm khác.

• Nếu máu không xuất hiện trong ống tiêm thì hãy từ từ đẩy hết pít-tông xuống để bạn lấy hết thuốc.
• Rút kim ở cùng góc mà nó đã được cắm vào. Xem hướng dẫn vứt bỏ kim và ống tiêm trong phần "Tôi nên vứt bỏ các vật 

liệu dùng để tiêm Roferon-A như thế nào?".
• Khi bạn hoàn tất, đặt một miếng gạc tẩm cồn lên vết tiêm và ấn nhẹ.

• Không sử dụng lại ống tiêm và kim tiêm. Sử dụng một ống tiêm và kim tiêm mới được điền sẵn cho mỗi lần tiêm.

Tôi nên vứt bỏ các vật liệu được sử dụng để tiêm Roferon-A như thế nào?

• Làmkhông phải tóm lại kim.

• Đặt toàn bộ ống tiêm và kim tiêm vào hộp đựng chống đâm thủng. Bạn có thể mua "Hộp đựng sắc nhọn" tại nhà tại hiệu thuốc hoặc bạn có thể sử dụng 
hộp nhựa cứng có nắp vặn hoặc hộp cà phê có nắp nhựa. Bạn nên nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình về cách vứt bỏ 
đúng cách một hộp chứa đầy ống tiêm đã qua sử dụng. Có thể có luật đặc biệt của tiểu bang hoặc địa phương về việc vứt bỏ ống tiêm và kim tiêm đã 
qua sử dụng, vì vậy vui lòng liên hệ với bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn. KHÔNG vứt thùng chứa đầy vào thùng rác gia đình và 
KHÔNG tái chế.

• Nắp kim tiêm và gạc tẩm cồn có thể được vứt vào thùng rác thông thường. Bạn phải luôn giữ ống tiêm và hộp đựng 
thuốc ngoài tầm với của trẻ em.

Ngày sửa đổi phụ lục: tháng 9 năm 2003
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