
למטופל מידע: אריזה עלון

13GRANOCYTE  מיליוןmL,  IU/בטרום עירוי/להזרקה לתמיסה וממס אבקה-
מלא מזרק

34GRANOCYTE  מיליוןmL,  IU/בטרום עירוי/להזרקה לתמיסה וממס אבקה-
מלא מזרק

לנוגרסטיים

 מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב
שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמרו•
הרוקח או הרופא את שאל נוספות שאלות לך יש אם•
 סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה•

לשלך זהים שלהם המחלה
 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם•

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן

:זה בעלון יש מה
משמש הוא ולמה גרנוציט מהו1.
Granocyte לוקח שאתה לפני לדעת צריך אתה מה2.
גרנוציט לקחת כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.

גרנוציט לאחסן כיצד5.

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמה גרנוציט מהו1.

 תרופה מכיל גרנוציט). זה בעלון גרנוציט נקרא( עירוי/להזרקה וממס אבקה, גרנוציט הוא שלך התרופה שם
.ציטוקינים הנקראות תרופות לקבוצת שייך זהlenograstim.  בשם

.בזיהום הנלחמים הדם מתאי יותר ליצור לגוף עוזר שהוא כך ידי על פועל גרנוציט
.שלך העצם במח נוצרים אלו דם תאי•
'.בדם גזע תאי' הנקראים נוספים תאים ליצור שלך העצם מח את מעודד גרנוציט•
.במלואם הפועלים דם לתאי אלה צעירים דם תאי להפוך עוזר זה מכן לאחר•
 חשובים נויטרופילים. נויטרופילים הנקראים לבנים דם תאי יותר לייצר עוזר זה, במיוחד•

.בזיהומים במלחמה
:משמש גרנוציט

 טיפולים ')נויטרופניה' נקראת( מדי נמוכה שלך הלבנים הדם תאי רמת אם, בסרטן טיפול לאחר•
 התאים מספר את להוריד יכול זה. העצם מח על משפיעים') כימותרפיה' גם הנקראים( לסרטן מסוימים
 מסוגל שלך שהגוף עד נמשך זה". נויטרופניה" ונקרא הנויטרופילים על במיוחד משפיע זה. שלך הלבנים
 אלה. זיהומים לקבל יותר קל נויטרופילים של נמוך מספר לך יש כאשר. לבנים דם תאי יותר לייצר
. תאים של נמוכות רמות לך שיש הזמן את להפחית יעזור גרנוציט. רציניים מאוד להיות לפעמים יכולים

.חדשים לבנים דם תאי ליצור שלך הגוף עידוד ידי על זאת עושה זה

TITLE - LENOGRASTIM / GRANOCYTE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW
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')גיוס' נקרא( בדם שלך הגזע תאי את להגדיל צריך אתה כאשר•
 יכול זה'. גיוס' נקרא זה. בדם גזע תאי לייצר שלך העצם מח את לעודד כדי בגרנוציט להשתמש ניתן

 באמצעות ונאספים שלך מהדם נלקחים אלו מדם גזע תאי. כימותרפיה לאחר אולי או לבד לקרות
.בעירוי לך ולהחזיר הדם של הגזע תאי את לאחסן ניתן מכן לאחר. מיוחדת מכונה

מדם גזע תאי או עצם מח השתלת לאחר•
 במינון כימותרפיה תחילה מקבל אתה, בדם גזע תאי או עצם מח השתלת לעבור עומד אתה כאשר
 מדם גזע תאי או עצם מח השתלת. שלך החולים התאים את להרוג כדי זה. מלאה גוף הקרנת או גבוה
 חדשים דם תאי לייצר יתחיל שלך החדש העצם שמח עד מה זמן ייקח. דם כעירוי מכן לאחר לך ניתנת

 הלבנים הדם תאי של ההתאוששות את להאיץ שלך לגוף יעזור גרנוציט). הלבנים הדם תאי כולל(
.שלך החדשים

שלך בדם גזע תאי לתרום רוצה אתה כאשר•
 מדם גזע תאי לייצר העצם מח את מעודדים הם כאן. בריאים בתורמים גם לשמש יכול גרנוציט
 מדם גזע תאי לתרום יכולים הללו הבריאים התורמים. למעלה ראה-  התגייסות נקרא זה. נוספים
.להם שזקוק למישהו

.שנתיים גיל מעל וילדים מתבגרים, במבוגרים בגרנוציט להשתמש ניתן
גרנוציט ליטול אין גרנוציט נטילת לפני לדעת עליך מה2.

:
בסעיף המפורטים( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים לאחד או-lenograstim ל אלרגי אתה אם•

, הפנים, השפתיים של נפיחות, נשימה או בליעה בעיות, פריחה: כוללים אלרגית לתגובה סימנים6).
.הלשון או הגרון

 אובחנת אםGranocyte  לקבל יכול אתה, זאת עם'. מיאלואיד סרטן' הנקרא סרטן של סוג לך יש אם•
55. מגיל יותר אתה אם, מסוימים במקרים' חריפה מיאלואידית לוקמיה' לאחרונה

.יום באותו בסרטן כימותרפיה עובר אתה אם•
 לפני הרוקח או הרופא עם שוחח בטוח אינך אם. עליך חל לעיל מהדברים אחד אם זו תרופה ליטול אין
Granocyte. מתן

זהירות ואמצעי אזהרות
:התרופה נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח
.כבד או בכליות בעיות, זיהומים, אלרגיות במיוחד, כלשהי ממחלה סבלת פעם אי אם•
.חרמש בתאי למשבר לגרום עלול גרנוציט שכן חרמשית תכונה או חרמש תאי מחלת לך יש אם•

:אתה אם, בגרנוציט הטיפול במהלך מיד שלך לרופא ספר אנא
 פחות משתין שאתה לב שים או חום בצבע שתן או בשתן דם, בקרסוליים או בפנים נפיחות חווה•

מהרגיל
Granocyte. נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח, עליך חל זה אם בטוח אינך אם

 מהמטופלים שחלק מכיוון נוסף מעקב על   להמליץ עשוי שלך הרופאlenograstim,  עם הטיפול במהלך
").אפשריות לוואי תופעות"4  סעיף גם ראה( ובעורקים בוורידים דם קרישי פיתחו

 בחולי רחוקות לעיתים דווחה) לגוף מהלב דם המעביר הגדול הדם כלי( העורקים אבי של דלקת
 וסמנים גב כאבי, חולשה, בטן כאבי, חום לכלול יכולים התסמינים. בריאים ובתורמים סרטן

.אלה תסמינים חווה אתה אם שלך לרופא ספר. מוגברים דלקתיים
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נוער ובני ילדים
:התרופה נטילת לפני שלך הרופא עם שוחח
 ילדך או אתה ואם" חריפה לימפוציטית לוקמיה" הנקרא סרטן מסוג סובלים ילדך או אתה אם ▪

18. לגיל מתחת

וגרנוציט אחרות תרופות
 תרופות כולל זה. כלשהן אחרות תרופות לאחרונה נטלת או נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר

.צמחיות תרופות כולל, מרשם ללא שהושגו
), הפרין או וורפרין כגון( קרישה נוגד טיפול עובר ואתה בדם שלך הגזע תאי את לתרום רוצה אתה אם
 בעיות לך שיש יודע אתה אם גם להם ספר. הגרנוציט עם שמתחילים לפני זאת יודע שהרופא ודא

.דם בקרישת אחרות
 לפני שעות-24 מ התקופה במהלך בגרנוציט תשתמש אל, אנטי-סרטנית כימותרפיה לך ניתנת אם

.הטיפול סיום לאחר שעות24  ועד הטיפול תחילת

והנקה הריון
 שזה לך אומר שלך הרופא כן אם אלא, מניקה או להריון להיכנס עלולה, בהריון את אם זו תרופה ליטול אין

 לייעוץ שלך הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם. הכרחי
.בהנקה או בהריון בנשים נבדק לא גרנוציט. התרופה נטילת לפני

במכונות ושימוש נהיגה
 כיצד לראות המתן. ידועה אינה כלים או במכונות להשתמש או לנהוג היכולת עלGranocyte  של ההשפעה

Granocyteמכונות או בכלים שימוש או נהיגה לפני עליך משפיע.

.פנילאלנין מכיל גרנוציט
.בקבוקון בכל) מחדש בנייה לאחר ל"מ/ג"מ(10  פנילאלנין ג"מ10  מכילה זו תרופה

 פנילאלנין שבה נדירה גנטית הפרעה(PKU),  פנילקטונוריה לך יש אם להזיק עלול פנילאלנין
.כראוי אותו להסיר יכול אינו שהגוף מכיוון מצטבר

נתרן מכיל גרנוציט
'.נתרן נטול' למעשה כלומר, בקבוקון לכל) ג"מ(23  נתרן ממול-1 מ פחות מכילה זו תרופה

גרנוציט לקחת כיצד3.

, רופא ידי על כלל בדרך יינתן זה. מנוסה המטולוגיה או אונקולוגי במרכז השגחה תחת להינתן חייב גרנוציט
.עירוי או בזריקה ניתן זה. רוקח או אחות
 מתן אופן לגבי כלשהן שאלות לך יש אם. לעצמם להזריק כיצד לימדו מהמטופלים חלק, זאת עם

.שלך הרוקח או האחות, הרופא עם דבר, התרופה
ניתן גרנוציט כמה
, לך ניתנת גרנוציט כמות לגבי כלשהן שאלות לך שיש או גרנוציט לך נותנים מדוע בטוח אינך אם
.שלך הרוקח או האחות, הרופא עם דבר

10 מתוך3  עמודסֹודִי2020 נובמבר-  אושר



לאחר בדם גזע תאי לגיוס או כימותרפיה, עצם מח השתלת לאחר
כימותרפיה

 המשקל בעזרת מסתדר זה. שלך הגוף של הפנים לשטח בהתאם, לך לתת כמה יקבע שלך הרופא•
כלומר', רבועים מטרים'ב נמדד הוא. שלך והגובה

2
'אני' בתור כתוב

. יום בכל גוף שטח של ר"מ כל עבור) מיקרוגרם(MIU 150 19.2  הוא גרנוציט של הרגיל המינון•
".מבוגרים של לזה זהה נוער ובני שנתיים גיל מעל בילדים המינון

ימים28  עד זה את לקבל עשוי אתה. שלך הרופא ידי על יקבעGranocyte  שתקבל הימים מספר•

 איסוף תתרחש מתי לך יגיד שלך הרופא, כימותרפיה לאחר בדם גזע תאי לגיוס ניתן גרנוציט כאשר•
שלך בדם הגזע תאי

בלבד גרנוציט עם בדם גזע תאי לגיוס
.שלך למשקל בהתאם, לך לתת כמה יקבע שלך הרופא•
 המינון. יום בכל גוף משקל ג"ק לכל) מיקרוגרם(MIU 10 1.28  הואGranocyte  של הרגיל המינון•

".מבוגרים של לזה זהה נוער ובני שנתיים גיל מעל בילדים
ימים6  עד4  למשך לעור מתחת כזריקה גרנוציט לך תינתן•
.מכן לאחר ימים-7 ל5  בין יתרחש שלך הדם גזע תאי איסוף•

 לשמש יכולGRANOCYTE .34  מיליוןmL IU/ ר"מ1.8  עד של פנים שטח עם בחולים לשמש יכול.
13GRANOCYTE  מיליוןmL IU/ ר"מ0.7  עד של פנים שטח עם בחולים

צריך שאתה ממה גרנוציט יותר לוקח אתה אם
 יעקוב הם. תרופה מדי יותר לך יתנו שהם סביר זה אין, זו תרופה לך נותנים רוקח או אחות, רופא אם
.תרופה של מנה מקבל אתה מדוע בטוח אינך אם תמיד שאל. המינון את ויבדוק שלך ההתקדמות אחר

 חבילת את איתך קח. החולים לבית מיד גש או לרופא ספר, גרנוציט מדי יותר לעצמך נותן אתה אם
 יותר לך יש אם במיוחד רעות לוואי תופעות לקבל עלול אתה. לקחת מה ידע שהרופא כדי זה. הזו התרופות

.ועצמות שרירים כאבי היא לך שיש ביותר הסבירה הבעיה. מדי
גרנוציט לקחת שכחת אם
 עליך מה לך שיגיד שלך הרופא עם תמיד שוחח. שנשכחה זריקה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין

.לעשות
דם בדיקת
 יבדקו אלה. קבועות דם בדיקות לעשות יצטרכו הם. התרופה את נוטל שאתה בזמן עליך לפקח צריך רופא
).דם טסיות, אדומים דם תאי, אחרים לבנים דם תאי, נויטרופילים( שלך השונים הדם תאי רמת את

 מקבל שאתה בזמן שינויים להראות יכולות אחרים רופאים ידי על להילקח שעשויות אחרות דם בדיקות
 הלבנים הדם תאי מספר. גרנוציט מקבל שאתה לרופא לספר חשוב, דם בדיקות עובר אתה אם. גרנוציט

 אלה שינויים. האנזים ברמות עלייה שתהיה וייתכן לרדת עשוי שלך הדם טסיות מספר, לעלות עשוי שלך
 לרופא לספר חשוב, דם בדיקות עובר אתה אם. גרנוציט לקחת שהפסקת לאחר כלל בדרך משתפרים

.גרנוציט מקבל שאתה

 לוואי תופעות4. . הרוקח או הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם
אפשריות

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו
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:בריאים ולתורמים סרטן לחולי
:אם מיד לרופא וספר גרנוציט ליטול הפסק
 לעלייה סימנים להיות יכולים אלה. השמאלית   בכתף או הבטן של העליון השמאלי בצד כאבים•

 עלולה מאוד נדירה לוואי תופעת אך טחול הנקראת שכיחה לוואי תופעת זוהי. שלך הטחול בגודל
.הטחול להתפצלות לגרום

. חיים מסכנת פתאומית תגובה זוהי'. אנפילקטי הלם' הנקראת מאוד חמורה אלרגית תגובה לך יש•
 נדירה לוואי תופעת זוהי. בפנים נפיחות או נשימה קשיי, חולשה, עילפון תחושת כוללים הסימנים

.מאוד
 יכולים אלה. להתנשם בקלות עלול שאתה או חום, שיעול כוללים הסימנים. נשימה בעיות לך יש•

.מאוד נדירה לוואי תופעת שהיא(ARDS)  חריפה נשימתית מצוקה תסמונת של סימנים להיות

, נפיחות או נפיחות: הבאות הלוואי תופעות של שילוב או הבאות מהתופעות אחת כל לך יש•
 ותחושת בבטן נפיחות, נשימה קשיי, יותר נמוכה בתדירות מים לזרימת קשורים להיות שעלולים
 יכולים אלו. מהירה בצורה כלל בדרך מתפתחים אלו תסמינים. כללית עייפות ותחושת מלאות
 תסמונת" המכונה) אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עלול( שכיח לא מצב של תסמינים להיות
.דחוף רפואי לטיפול וזקוק שלך הגוף לתוך הקטנים הדם מכלי לדלוף לדם הגורמת" נימיים דליפת

 התקשר. גרנוציט שקיבלו בחולים נראתה בכליות פגיעה). גלומרולונפריטיס( בכליות פגיעה לך יש•
 מבחין או חום בצבע שתן או בשתן דם, בקרסוליים או בפנים נפיחות חווה אתה אם מיד שלך לרופא
.מהרגיל פחות משתין שאתה

:הבאות הלוואי מתופעות אחת לך יש אם האפשרי בהקדם לרוקח או לרופא ספר
):אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשוי(מאוד נפוצות לוואי תופעות
 בחילה תחושת או/ו חום, ראש כאב, ובידיים וברגליים בגב, במפרקים, בשרירים, בעצמות כאבים•
.רגילים כאבים משככי באמצעות בכאב לשלוט ניתן, קורה זה אם). בחילה(
 כל דורשים אינם שלרוב, שלך הכבד לתפקודי הקשורות אלו כולל הדם בבדיקות זמניים שינויים•

.התרופה הפסקת לאחר ומתנרמלים נוספים זהירות אמצעי
. שלך האדומים הדם בתאי הנפילה בגלל זה. עייפות להרגיש עלול אתה בדם הגזע תא תרומת לאחר•

 ירידה לך שתהיה גם ייתכן. קצר זמן לפרק גבוהה להיות עלולה שלך הלבנים הדם תאי ספירת
.מהרגיל רבה בקלות לחבלות או לדמם לך לגרום שעלולה הטסיות בספירת

people(: 10 in 1 to up affectmay (שכיחות לוואי תופעות
injection. the of site the at reaction A•

pain abdominal including pains and aches General•

 effects sideUncommon) people(: 100 in 1 to up affectmay
blood )haemoptysis(. up Coughing•

Rare) people(: 1,000 in 1 to up affectmay
haemorrhage(. lung )pulmonary the from Bleeding•

2. section body(, see the to heart the from blood transports which vessel blood large aorta )the the of
Inflammation•

 effects side rareVery) people(: 000 10, in 1 to up affectmay
and fever with lumps red raised be also may syndrome’(. There ‘Sweet’s of fever )signs with neck or
face your sometimes and legs or arms your on areas coloured, raised plum like problems Skin•
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 מורמות אדומות חבורות כמו אחרות עור בעיות, כן כמו'). לייל תסמונת' של סימנים( ראש כאב
.מפרקים וכאבי חום עם בגוף כיבים או ברגליים

 הגרון, הפנים, השפתיים של נפיחות, ונשימה בליעה בעיות, פריחה כוללים הסימנים. אלרגית תגובה•
.הלשון או

):הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא(ידוע לא
).מוגבר תגובתי חלבון- C  למשל( דלקת על המצביעות דם בדיקות תוצאות ▪
.ובעורקים בוורידים דם קרישי היווצרות ▪

לוואי תופעות על דיווח
 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

).למטה פרטים ראה( לוואי תופעות על ישירות לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן
: צהוב כרטיס תכנית אתר-  בריטניה

/yellowcard.www.mhra.gov.uk
:פקַס6764971; 1 +353 ': טלDublin - Terrace, IRL Pharmacovigilance, Earlsfort ;HPRA 2 -  אירלנד

 על דיווח ידי עלmedsafety@hpra.ie. : אלקטרוני דוארwww.hpra.ie; : אינטרנט אתר6762517. 1 353 +
.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות

גרנוציט לאחסן כיצד5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק
 תאריך(EXP).  התפוגה תאריך לאחר לתמיסה וממס גרנוציט אבקת של מהחלקים אחד באף להשתמש אין

 התווית ועל   השלפוחית של הכסף נייר על, החיצונית הקרטון קופסת על מצוין גרנוציט אבקת של התפוגה
 המלא המזרק של התווית על מצוין) להזרקה מים( הממס של התפוגה תאריך. גרנוציט בקבוקון כל של

.מראש
 אין. חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריך

.תקפא אל. צלזיוס מעלות30  מעל לאחסן

 התמיסה את לאחסן יכול אתה, הצורך במידת. במיידי להשתמש מומלץ דילול או כינון לאחר
).במקרר(8°C 2°C-  של בטמפרטורה שעות24  עד המדוללת או המחודשת

 שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש

גרנוציט מכיל מה נוסף ומידע האריזה תכולת6.

-105 ל ערך שווה( בינלאומיות יחידות מיליוןCSF( 13.4 lenograstim )rHuG- הוא הפעיל החומר•
.הרכבה לאחר ל"למ) מיקרוגרם

-263 ל ערך שווה( בינלאומיות יחידות מיליוןCSF( 33.6 lenograstim )rHuG- הוא הפעיל החומר•
.הרכבה לאחר ל"למ) מיקרוגרם

 וחומצה20  פוליסורבט(E421),  מניטול, מתיונין, פנילאלנין, ארגינין הם באבקה המרכיבים שאר•
.מדוללת הידרוכלורית

פנילאלנין: מוכרת השפעה או פעולה כבעלי הידועים עזר חומרי
להזרקה מים הוא התמיסה את להרכיב המשמש הממס•

האריזות ותכולת גרנוציט נראה איך
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].מראש מלא במזרק עירוי/להזרקה לתמיסה וממס אבקה[ כ מוצג גרנוציט

 להרכבה קרם בצבע הגדולה( מחטים שתי עם מראש מלא במזרק ממס של ל"מ1 +  בבקבוקון אבקה
(19G)למתן חום בצבע יותר והקטנה ((26G)
 ל"מ1 +  בבקבוקון אבקה ].עירוי/להזרקה לתמיסה וממס אבקה[ בתור מוצג גרנוציט
)בלבד בבריטניה שוק(באמפולה ממס

 עשויים האריזה גדלי כל לא5.  או1  של בגדלים זמין
GRANOCYTE משווקים להיות
ּברְִיטנִַיהָ שיווק אישור בעל

Green, London Road, Turnham
House, Flanders Ltd, Mulliner UK

PharmaChugai
1NN.W4

אירלנד
SAS France PharmaChugai

92042 - 8 Défense La Boieldieu Quartier
100/101 FranklinTour

CEDEX  דפנס לה פריז
צרפת

יצַרןָ
-France Cedex --Alfort Maisons 94702-Jaurès, BP40 Jean rue-Alfort, 180 Maisons de

INDUSTRIE, Usine WINTHROPSANOFI

:הבאים השמות תחת-EEA ב החברות במדינות מורשה זה תרופתי מוצר

-EEA: GRANOCYTE ב החברות המדינות כל
-MYELOSTIMוGRANOCYTE : איטליה

:השיווק אישור בעל של המקומי לנציג לפנות נא, זו תרופה על מידע לכל

1NN W4 Green, London Road, Turnham House, Flanders Ltd, Mulliner UK Pharma -  ואירלנד בריטניה
.Chugai

2020. בנובמבר לאחרונה עודכן זה עלון
-------------------------------------------------> ----------------------------------------------------------------------------

:בלבד בריאות שירותי או רפואיים מקצוע לאנשי מיועד הבא המידע
בריאות שירותי או רפואיים מקצוע אנשי עבור התרופתי במוצר וטיפול הכנה על מעשי מידע

.בלבד יחיד במינון לשימוש מיועדים גרנוציט בקבוקוני

.בלבד פעמי חד לשימוש מיועד ממס עם מראש מלא מזרק, מיקרוביאלי זיהום של האפשרי הסיכון לאור
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 הכנת .ורידי תוך או עורי תת לשימוש מיועד גרנוציט
המחודשת התמיסה

 מחט באמצעותGranocyte  לבקבוקון מראש מלא אחד מזרק של לחילוץ הניתן התוכן את אספטי באופן הוסף
.19G

.מלאה להמסה עד בעדינות מערבבים•
.בחוזקה לנער אין•
.חלקיקים וללא שקופה נראית המחודשת הפרנטרלית התמיסה•

19G. מחט באמצעות, מהבקבוקון המחודשת התמיסה של הדרוש הנפח את משוך
26G. מחט באמצעות עורית תת הזרקה ידי על מיד לתת יש•

.הרכבה לאחר גרנוציט את לדלל יש ורידי תוך שימוש של במקרה
:בדילול להזרקה הנפוצות הניהול לערכות תואם גרנוציט

)זכוכית ובקבוקי כלוריד פוליוויניל שקיות(0.9%  מלח בתמיסת•
)זכוכית בקבוקי(5%  דקסטרוז בתמיסת או•
/בינלאומיות יחידות מיליון-0.26 מ פחות של סופי לריכוזmL IU/ מיליוןGRANOCYTE 13  של דילול

mL 2)מיקרוגרם/ (mLשל1  בקבוקון. מומלץ אינו  GRANOCYTEמיליון13  משוחזר /mL IUלדלל אין 
מקרה בשום ל"מ-50 מ ביותר

/בינלאומיות יחידות מיליון-0.32 מ פחות של סופי לריכוזmL IU/ מיליוןGRANOCYTE 34  של דילול
mL 2.5)מיקרוגרם/ (mLשל אחד בקבוקון. מומלץ אינו  GRANOCYTEמיליון34  משוחזר /mL IUאין 

.מקרה בשום ל"מ-100 מ ביותר לדלל
המקומיות להנחיות בהתאם בשימוש שאינם פסולת חומר או תמיסה/מוצר כל להשליך יש

דרישות

Limited. UK Pharma Chugaiיוצרים בזכויות הוא זה עלון של הטקסט

Limited. © UK Pharma Chugaiשל מסחרי סימן הוא ™Granocyte

B: ) פנימית גומי תוספת כולל( קצה כובע: ת
פקק

בוכנה: ג

מחט נדןD: : מ המורכבת קשיחה בודדת באריזה מוגנות מחטים

)חום בצבע או שמנת בצבע( צבעוני כובע: ה

 :Fמחט רכזת
 :Gהמחט קצה

1 תרשים
 הבקבוקון את הסר

 מכסה את והסר   מהשלפוחית
.מהבקבוקון הפלסטיק

7 תרשים
 המחט על שמירה תוך

, לבקבוקון מחוברים והמזרק
.הפוך הבקבוקון את הפוך

 הבקבוקון של הגומי פקק את נקה
.סטרילי אלכוהול מגבון עם

 וודא המחט את חלקית משוך
 החזק. בתמיסה נמצא שהקצה

, המזרק ואת המחט רכזת את
 לאט הבוכנה את לאחור משוך
להימשך כדי

10 מתוך8  עמודסֹודִי2020 נובמבר-  אושר



 הפתרון כל את האפשר ככל
.המזרק לתוך

8 תרשים2 תרשים
 מראש המלא המזרק את הסר
 עם אחת( המחטים ושתי

(19G)  שמנת בצבע המכסה
החום עם ואחת
(26G))  צבעוני מכסה

.מהשלפוחית

במזרק אוויר בועות יש אם בדוק
 את החזק, במזרק בועות יש אם.

 והקש מעלה כלפי ישר המזרק
 עד המזרק של הצד על

.העליון בחלק יצופו שהבועות

 עם החוצה הבועות את דחוף
.הבוכנה

9 תרשים3 תרשים
 והסר מהמזרק הפקק את הברג
.אותו

 שהחלק עד הבוכנה את דחוף
 לסימן יתאים הפקק של העליון
 שאתה ממה הבא הגדול הנפח
ל"מ-0.1 ב( צריך

 אתה אם, לדוגמה). מרווחים
 הבוכנה את דחוף, ל"מ0.8  צריך

ל"מ0.9  לסימון
10 תרשים4 תרשים

 המחטים אריזת את בחוזקה אחוז
 סובב. הקצוות בשני שמנת בצבע
 בכיוון( שמנת בצבע הפקק את

 ומשוך) השעון כיוון נגד או השעון
.אותו
 את הברג, המחט נדן את החזק
.המזרק על המחט רכזת

 ודחף זקוף הבקבוקון את סובב
 לתוך במלואה המחט את

המחט רכזת את החזק. הבקבוקון
 את ומשאיר המזרק את הברג,

.בבקבוקון המחט

 אריזת את בחוזקה אחוז
 בשני חום בצבע המחטים
 בצבע הכובע את סובב. הקצוות

 כיוון נגד או השעון בכיוון( חום
 את החזק. אותו ומשוך) השעון

 רכזת את הברג, המחט נדן
.המזרק על המחט

.המחט נדן את הסר
11 תרשים5 תרשים

 את שמור. המחט נדן את הסר
 דחוף, ישר משטח על הבקבוקון

 ולאחר הגומי פקק דרך המחט את
 הבוכנה מוט על באיטיות לחץ מכן
 לתוך הממס את להזריק כדי

.הבקבוקון

 אוויר בועות יש אם בדוק
, במזרק בועות יש אם. במזרק
 כלפי ישר המזרק את החזק
 של הצד על והקש מעלה
 יצופו שהבועות עד המזרק
.למעלה
 עם החוצה הבועות את דחוף

.הבוכנה
 את כוונן, הצורך במידת
.לניהול הקול עוצמת
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 מיד ניתן. לניהול כעת מוכן.6 תרשים
 עורית תת בהזרקה

GRANOCYTE
 שהאבקה עד בעדינות מערבבים

.בחוזקה לנער אין. לחלוטין נמסה

 ההזרקה אתרי מיקום
עור לתת
.מנִהלָ

חזורחזֲִית
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