
แผ่นพับบรรจุภัณฑ์: ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย

GRANOCYTE 13 ล้าน IU/mL ผงและตัวทําละลายสําหรับสารละลายสําหรับการฉีด/แช่ในก่อน-
เติมเข็มฉีดยา

GRANOCYTE 34 ล้าน IU/มล. แบบผงและตัวทําละลายสําหรับสารละลายสําหรับการฉีด/การใหส้ารก่อน-
เติมเข็มฉีดยา
เลโนกราสตมิ

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้านี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

• เก็บแผ่นพับนี้ไว้ อาจต้องอ่านซํ้า
• หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
• ยานีไ้ด้รับการสั่งจ่ายสําหรับคุณเท่านั้น อย่าส่งต่อใหค้นอื่น มันอาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการ
ป่วยของพวกเขาจะเหมือนกับของคุณ
• หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่ง
ไม่ได้ระบุไวใ้นเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี:้
1. Granocyte คืออะไรและใช้ทําอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทาน Granocyte
3. วิธีการใช้ Granocyte
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บ Granocyte
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Granocyte คืออะไรและใชท้ําอะไร
ชื่อยาของคุณคือ Granocyte ผงและตัวทําละลายสําหรับฉีด/แช่ (เรียกว่า Granocyte ในเอกสารนี)้ Granocyte 
มียาที่เรียกว่า lenograstim นีเ่ป็นของกลุ่มยาที่เรียกว่าไซโตไคน์

Granocyte ทํางานโดยช่วยให้ร่างกายของคุณสร้างเซลล์เม็ดเลือดที่ต่อสู้กับการติดเชื้อได้มากขึ้น
• เซลลเ์ม็ดเลือดเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในไขกระดูกของคุณ
• Granocyte กระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเซลล์ทีเ่รียกว่า 'blood Stem Cells' มากขึ้น
• จากนั้นจะช่วยเปลี่ยนเซลลเ์ม็ดเลือดเล็กเหล่านี้ใหก้ลายเป็นเซลลเ์ม็ดเลือดที่ทํางานได้เต็มที่
• โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันช่วยสร้างเซลลเ์ม็ดเลือดขาวที่เรียกว่านิวโทรฟลิมากขึ้น นวิโทรฟลิมคีวาม
สําคัญในการต่อสู้กับการติดเชื้อ

ใช้ Granocyte:
• หลังการรักษามะเร็ง หากระดับเซลลเ์ม็ดเลือดขาวของคุณตํ่าเกินไป (เรียกว่า 'นิวโทรพีเนีย') การรักษา

มะเร็งบางชนิด (เรียกอีกอย่างว่า 'เคมีบําบัด') ส่งผลต่อไขกระดูก ซึ่งสามารถลดจํานวนเซลลส์ีขาวของคุณได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อนิวโทรฟิลและเรียกว่า 'นิวโทรพีเนีย' มันจะคงอยู่จนกว่าร่างกายของคุณจะสามารถ
ผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวได้มากขึ้น เมื่อคุณมีจํานวนนวิโทรฟิลตํ่า ก็จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้น สิ่งเหล่านี้บางครั้งอาจ
ร้ายแรงมาก Granocyte จะช่วยลดเวลาทีคุ่ณมีเซลลใ์นระดับตํ่า ทําได้โดยกระตุ้นให้ร่างกายของคุณสร้าง
เซลลเ์ม็ดเลือดขาวใหม่
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• เมื่อคุณต้องการเพิ่มสเต็มเซลลใ์นเลือดของคุณเอง (เรียกว่า 'การระดมพล')
Granocyte สามารถใช้เพื่อกระตุ้นให้ไขกระดูกของคุณผลิตเซลลต์้นกําเนิดเม็ดเลือด สิ่งนีเ้รียกว่า 'การระดม
พล' สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยลําพังหรืออาจเกิดขึ้นหลังการทําเคมบีําบัด เซลล์ต้นกําเนิดจากเลือดเหล่านีถู้ก
นําออกจากเลือดของคุณและเก็บรวบรวมโดยใช้เครื่องพิเศษ เซลลต์้นกําเนิดจากเลือดสามารถเก็บไว้และส่ง
คืนให้คุณในการถ่ายเลือด

• หลังการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือด
เมื่อคุณกําลังจะมีไขกระดูกหรือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือด อันดับแรก คุณจะได้รับเคมบีําบัดใน
ขนาดสูงหรือการฉายรังสีร่างกายทั้งหมด นีค่ือการฆ่าเซลล์ป่วยของคุณ ไขกระดูกหรือการปลูกถ่ายเซลลต์้น
กําเนิดเม็ดเลือดจะมอบให้คุณเป็นการถ่ายเลือด ไขกระดูกใหม่จะใช้เวลาสักระยะเพื่อเริ่มสร้างเซลลเ์ม็ดเลือด
ใหม่ (รวมถึงเซลลเ์ม็ดเลือดขาว) Granocyte จะช่วยใหร้่างกายของคุณเร่งการฟื้นตัวของเซลลเ์ม็ดเลือดขาว
ใหมข่องคุณ

• เมื่อคุณต้องการบริจาคสเต็มเซลลใ์นเลือดของคุณ
Granocyte ยังสามารถนํามาใช้ในผู้บริจาคทีม่ีสุขภาพดี ทีน่ี่พวกเขาสนับสนุนใหไ้ขกระดูกผลิตเซลลต์้น
กําเนิดเม็ดเลือดเพิ่มเติม นี่เรียกว่าการระดมพล - ดูด้านบน ผู้บริจาคที่มีสุขภาพดีเหล่านีส้ามารถบริจาค
เซลล์ต้นกําเนิดเลือดให้กับผู้ที่ต้องการได้

Granocyte สามารถใช้ไดใ้นผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กทีม่ีอายุมากกว่า 2 ปี
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ Granocyte อย่าใช้ Granocyte:

• หากคุณแพ้ lenograstim หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อ
6). สัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ผื่น ปัญหาการกลืนหรือการหายใจ อาการบวมทีร่ิมฝีปาก ใบหน้า คอ
หรือลิ้น
• หากคุณมีมะเร็งชนิดทีเ่รียกว่า 'มะเร็งไมอีลอยด์' อย่างไรก็ตาม คุณสามารถมี Granocyte ได้หากคุณเพิ่งได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็น 'มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์' ในบางกรณี หากคุณอายุมากกว่า 55 ปี
• หากคุณกําลังรับเคมีบําบัดมะเร็งในวันเดียวกัน

อย่าใช้ยานี้ถ้าข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นมผีลกับคุณ หากคุณไม่แน่ใจ ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนได้รับ 
Granocyte

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนใชย้านี้:

• หากคุณเคยมีอาการป่วยใด ๆ โดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ การติดเชื้อ ปัญหาไตหรือตับ
• หากคุณมีโรคเคียวเซลลห์รือลักษณะเคียวเนื่องจาก Granocyte อาจทําใหเ้กิดภาวะเซลล์รูปเคียวได้

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีระหว่างการรักษา Granocyte หากคุณ:
• พบอาการบวมที่ใบหน้าหรือข้อเท้า มเีลือดในปัสสาวะหรือปัสสาวะสีนํ้าตาล หรือสังเกตว่าคุณปัสสาวะ
น้อยกว่าปกติ

หากคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้ใช้ไดก้ับคุณหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใชย้า Granocyte

ในระหว่างการรักษาด้วยเลโนกราสติม แพทยข์องคุณอาจแนะนําให้มีการตรวจติดตามเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ป่วยบาง
รายมีลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดและหลอดเลือดแดง (ดูหัวข้อที่ 4 “ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น”)

การอักเสบของหลอดเลือดแดงใหญ่ (หลอดเลือดขนาดใหญ่ที่ลําเลียงเลือดจากหัวใจไปยังร่างกาย) มักไม่
ค่อยพบในผู้ป่วยมะเร็งและผู้บริจาคทีม่สีุขภาพดี อาการต่างๆ อาจรวมถึงไข้ ปวดท้อง อาการป่วยไข้ ปวด
หลัง และเครื่องหมายการอักเสบทีเ่พิ่มขึ้น บอกแพทย์หากคุณพบอาการเหล่านี้
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เด็กและวัยรุ่น
พูดคุยกับแพทย์ของคุณก่อนใชย้านี:้

▪ หากคุณหรือลูกของคุณเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันกลุ่มลมิโฟซติิก” และหาก
คุณหรือลูกของคุณอายุน้อยกว่า 18 ปี

ยาอื่นๆ และ Granocyte
แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังรับประทานหรือเพิ่งใช้ยาอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงยาทีไ่ด้รับโดยไม่มี
ใบสั่งยา รวมทั้งยาสมุนไพร
หากคุณต้องการบริจาคสเต็มเซลล์ในเลือด และคุณกําลังรับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด (เช่น 
วาร์ฟารินหรือเฮปาริน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพทย์ทราบเรื่องนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้ยาแกรโนไซต์ แจ้งพวกเขาด้วย
หากคุณรูว้่าคุณมปีัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด
หากคุณไดร้ับเคมีบําบัดต้านมะเร็ง อย่าใช้ Granocyte ในช่วงเวลาตั้งแต่ 24 ชั่วโมงก่อนทีก่ารบําบัดจะเริ่ม
ขึ้นจนถึง 24 ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการรักษา

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร
ห้ามใช้ยานี้หากคุณกําลังตั้งครรภ์ อาจตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร เว้นแต่แพทย์จะแจ้งว่าจําเป็น หากคุณกําลัง
ตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังวางแผนที่จะมีลูก โปรดขอคําแนะนําจากแพทย์
ก่อนใชย้านี้ Granocyte ไม่ได้รับการทดสอบในหญิงตั้งครรภ์หรือในการใหน้มบุตร

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
ไม่ทราบผลกระทบของ Granocyte ต่อความสามารถในการขับหรือใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือ รอดูว่า Granocyte ส่ง
ผลต่อคุณอย่างไรก่อนขับรถหรือใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักร

กราโนไซต์มีฟีนิลอะลานีน
ยานี้มีฟีนิลอะลานีน 10 มก. (10 มก. / มล. หลังการคืนสภาพ) ในแต่ละขวด

ฟีนิลอะลานนีอาจเป็นอันตรายหากคุณมีฟีนิลคโีตนเูรีย (PKU) ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้ยากซึ่ง
ฟีนิลอะลานีนสร้างขึ้นเนื่องจากร่างกายไมส่ามารถกําจัดมันออกได้อย่างถูกต้อง

กราโนไซต์ประกอบด้วยโซเดียม
ยานี้มีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มก.) ต่อขวด กล่าวคือ 'โซเดียมฟรี'

3. วิธีการใช้ Granocyte
ต้องให้ Granocyte ภายใตก้ารดูแลทีศู่นย์มะเร็งวิทยาหรือโลหิตวิทยาที่มีประสบการณ์ โดยปกตแิพทย์ พยาบาล 
หรือเภสัชกรจะเป็นผู้ให้ ไดร้ับการฉีดหรือแช่
อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายได้รับการสอนวิธกีารฉีดยาด้วยตนเอง หากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการให้
ยานี้ โปรดติดต่อแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรของคุณ
ให้ Granocyte เท่าไหร่
หากคุณไม่แน่ใจว่าทําไมคุณถึงได้รับ Granocyte หรือมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับการให้ Granocyte แก่คุณ 
โปรดปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรของคุณ
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หลังการปลูกถ่ายไขกระดูก การใหเ้คมบีําบัด หรือการระดมสเต็มเซลล์เม็ดเลือดภายหลัง
เคมบีําบัด
• แพทย์ของคุณจะคํานวณปริมาณที่จะให้คุณ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวของร่างกายของคุณ วิธีนีใ้ช้นํ้าหนักและ
ส่วนสูงของคุณได้ มหีน่วยวัดเป็น 'ตารางเมตร' ซึ่งก็คือ

2
เขียนว่า 'ม'
• ปริมาณ Granocyte ปกตคิือ 19.2 MIU (150 ไมโครกรัม) สําหรับแต่ละ m² ของพื้นที่ผิวกายในแต่ละ
วัน ปริมาณในเด็กอายุมากกว่า 2 ปแีละวัยรุ่นเท่ากับในผู้ใหญ่”
• จํานวนวันทีคุ่ณไดร้ับ Granocyte จะถูกกําหนดโดยแพทย์ของคุณ คุณอาจได้รับมันนานถึง 28 วัน

• เมื่อให้ Granocyte สําหรับการระดมเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดหลังการทําเคมบีําบัด แพทย์จะแจ้งใหคุ้ณ
ทราบเมื่อรวบรวมเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดของคุณจะเกิดขึ้น

สําหรับการระดมเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดด้วย Granocyte เพียงอย่างเดียว
• แพทย์ของคุณจะคํานวณปริมาณทีจ่ะให้คุณ ขึ้นอยู่กับนํ้าหนักของคุณ
• ปริมาณ Granocyte ปกติคือ 1.28 MIU (10 ไมโครกรัม) สําหรับนํ้าหนักตัวแต่ละกิโลกรัมในแต่ละวัน 
ปริมาณในเด็กอายุมากกว่า 2 ปแีละวัยรุ่นเท่ากับในผู้ใหญ่”
• คุณจะได้รับ Granocyte เป็นการฉีดใต้ผิวหนังเป็นเวลา 4 ถึง 6 วัน
• การเก็บสเต็มเซลล์ในเลือดของคุณจะเกิดขึ้นระหว่าง 5 ถึง 7 วันต่อมา

สามารถใช้ GRANOCYTE 13 ล้าน IU/mL ในผู้ป่วยทีม่ีพื้นที่ผิวกายไม่เกิน 0.7 ตร.ม. สามารถใช้ 
GRANOCYTE 34 ล้าน IU/mL ในผู้ป่วยที่มีพื้นทีผ่ิวกายไม่เกิน 1.8 ตร.ม.
หากคุณทาน Granocyte มากกว่าที่ควร
หากคุณไดร้ับยานี้จากแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรไม่น่าจะให้ยามากเกินไป พวก
เขาจะติดตามความคืบหน้าของคุณและตรวจสอบปริมาณ ถามเสมอว่าคุณไม่แน่ใจว่าทําไมคุณถึงได้รับยา

หากคุณให้ Granocyte แกต่ัวเองมากเกินไป ให้แจ้งแพทย์หรือไปโรงพยาบาลทันที นําชุดยานีต้ิดตัวไปด้วย เพื่อให้
แพทย์รูว้่าคุณได้ทําอะไรไป คุณอาจได้รับผลข้างเคียงทีไ่ม่ดีโดยเฉพาะถ้าคุณมีมากเกินไป ปัญหาทีเ่ป็นไปได้มากที่สุด
ที่คุณอาจมีคืออาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูก
หากคุณลืมทานกราโนไซต์
อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการฉีดยาที่ลืม พูดคุยกับแพทย์ของคุณเสมอซึ่งจะบอกคุณว่าคุณควรทําอย่างไร

การตรวจเลือด
แพทย์จําเป็นต้องตรวจสอบคุณในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้ พวกเขาจะต้องทําการตรวจเลือดเป็นประจํา สิ่งเหล่านี้จะ
ตรวจสอบระดับของเซลล์เม็ดเลือดต่างๆ ของคุณ (นวิโทรฟิล เซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆ เซลลเ์ม็ดเลือดแดง เกล็ด
เลือด)
การตรวจเลือดอื่น ๆ ที่แพทย์คนอื่นอาจทําอาจแสดงการเปลี่ยนแปลงในขณะที่คุณมี Granocyte หากคุณ
กําลังเข้ารับการตรวจเลือด จําเป็นต้องแจ้งแพทย์ว่าคุณกําลังมี Granocyte จํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวของคุณ
อาจเพิ่มขึ้น จํานวนเกล็ดเลือดของคุณอาจลดลง และอาจส่งผลใหร้ะดับเอนไซม์เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
มักจะดีขึ้นหลังจากทีคุ่ณหยุดใช้ Granocyte แล้ว หากคุณกําลังเข้ารับการตรวจเลือด จําเป็นต้องแจ้งแพทย์ว่า
คุณกําลังมี Granocyte

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดติดต่อแพทยห์รือเภสัชกรของคุณ 4. ผลข้างเคียงที่
อาจเกิดขึ้น
เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทําใหเ้กิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนทีไ่ด้รับก็ตาม
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สําหรับผู้ป่วยมะเร็งและผู้บริจาคทีม่สีุขภาพดี:

หยุดรับประทานแกรโนไซต์และแจ้งให้แพทยท์ราบทันทีหาก:
• ปวดบริเวณหน้าท้องด้านซ้ายบนหรือไหล่ซ้าย สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของการเพิ่มขนาดม้ามของคุณ 
นี่เป็นผลข้างเคียงทีเ่รียกว่า splenomegaly แต่ผลข้างเคียงที่หายากมากอาจทําให้ม้ามแตกได้

• คุณมีอาการแพอ้ย่างรุนแรงทีเ่รียกว่า 'ภาวะช็อกจากภูมิแพ้' นี่เป็นปฏิกิริยาที่คุกคามชีวิตอย่างกะทันหัน 
อาการต่างๆ ได้แก่ รู้สึกหน้ามืด อ่อนแรง หายใจลําบาก หรือใบหน้าบวม นีเ่ป็นผลข้างเคียงที่หายากมาก

• คุณมีปัญหาเรื่องการหายใจ อาการต่างๆ ได้แก่ ไอ มีไข้ หรือคุณอาจหายใจไม่ออกได้ง่าย อาการเหล่านีอ้าจ
เป็นสัญญาณของ Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่หายากมาก

• คุณมีผลข้างเคียงหรืออาการข้างเคียงใดๆ ดังต่อไปนี้ บวมหรือบวม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการผ่านนํ้าน้อย
ลง หายใจลําบาก ท้องบวมและรู้สึกอิ่ม และรู้สึกเหนื่อยล้าทั่วๆ ไป อาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
อาการเหล่านี้อาจเป็นอาการไมป่กติ (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน) อาการที่เรียกว่า “โรคเส้นเลือด
ฝอยรั่ว” ซึ่งทําให้เลือดไหลออกจากหลอดเลือดขนาดเล็กเข้าสูร่่างกายและจําเป็นต้องไปพบแพทย์โดยด่วน

• คุณมีอาการบาดเจ็บที่ไต (glomerulonephritis) พบอาการบาดเจ็บที่ไตในผูป้่วยทีไ่ด้รับ Granocyte โทร
เรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณพบอาการบวมทีใ่บหน้าหรือข้อเท้า เลือดในปัสสาวะหรือปัสสาวะสีนํ้าตาล หรือ
สังเกตว่าคุณปัสสาวะน้อยกว่าปกติ

แจ้งให้แพทยห์รือเภสัชกรทราบโดยเร็วที่สุด หากคุณมีผลข้างเคียงดังต่อไปนี้:
ผลข้างเคียงที่พบบ่อยมาก(อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน):

• ปวดกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อ หลัง ขา และแขน ปวดหัว มีไข้ และ/หรือรู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้) ถ้ามันเกิดขึ้น 
ความเจ็บปวดสามารถควบคุมได้ด้วยยาแก้ปวดปกติ
• การเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในการตรวจเลือดรวมถึงการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของตับ ซึ่งปกติแล้วไม่
จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมใดๆ และทําใหเ้ป็นปกตหิลังจากหยุดใช้ยา
• หลังจากการบริจาคสเต็มเซลล์ในเลือดแล้ว คุณอาจรู้สึกเหนื่อย เป็นเพราะการลดลงของเซลล์เม็ดเลือด
แดงของคุณ จํานวนเม็ดเลือดขาวของคุณอาจสูงในช่วงเวลาสั้น ๆ คุณอาจมีจํานวนเกล็ดเลือดลดลงซึ่งอาจ
ทําให้คุณตกเลือดหรือชํ้าได้ง่ายกว่าปกติ

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน):
• เกิดปฏิกิริยาบริเวณทีฉ่ีด
• ปวดเมื่อยตามตัว รวมทั้งปวดท้อง

ผลข้างเคียงที่ไม่ธรรมดา(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน):
• ไอเป็นเลือด (ไอเป็นเลือด)

หายาก(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 1,000 คน):
• มเีลือดออกจากปอด (เลือดออกในปอด)
• การอักเสบของหลอดเลือดแดงใหญ่ (หลอดเลือดขนาดใหญท่ี่ลําเลียงเลือดจากหัวใจไปยังร่างกาย) ดูหัวข้อที่ 
2

ผลข้างเคียงที่หายากมาก(อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10,000 คน):
• ปัญหาผิว เช่น สีพลัม ยกแขนหรือขาขึ้น และบางครั้งใบหน้าหรือลําคอมีไข้ (สัญญาณของ 'Sweet's 
syndrome') อาจเกิดก้อนสีแดงขึ้นพร้อมกับมีไข้และ
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ปวดหัว (สัญญาณของ 'Lyell's syndrome') นอกจากนี้ ปัญหาผิวอื่นๆ เช่น รอยฟกชํ้าที่ขาหรือแผลที่
ร่างกายมไีขแ้ละปวดข้อ
• เกิดอาการแพ้ อาการต่างๆ ได้แก่ ผื่น การกลืนและการหายใจ ปัญหาริมฝีปาก ใบหน้า คอหรือลิ้นบวม

ไม่รู้(ไม่สามารถประมาณความถีไ่ดจ้ากข้อมูลทีม่ีอยู)่:
▪ ผลการตรวจเลือดบ่งชี้การอักเสบ (เช่น C - โปรตีนปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น).
▪ ลิ่มเลือดก่อตัวในเส้นเลือดและหลอดเลือดแดง

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้
ระบุไวใ้นเอกสารฉบับนี้ คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรง (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
สหราชอาณาจักร - เว็บไซต์โครงการใบเหลือง: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard
ไอร์แลนด์ - การดูแลเภสัช HPRA, Earlsfort Terrace, IRL - ดับลิน 2; โทร: +353 1 6764971; แฟกซ์:
+ 353 1 6762517 เว็บไซต:์ www.hpra.ie; อีเมล: medsafety@hpra.ie โดยการรายงานผลข้างเคียง 
คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้

5. วิธีเก็บ Granocyte
เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก
อย่าใช้ส่วนใดๆ ของผง Granocyte และตัวทําละลายสําหรับชุดสารละลายหลังจากวันหมดอายุ (EXP) วันหมดอายุ
ของผง Granocyte ระบุไว้ทีก่ล่องด้านนอก บนกระดาษฟอยล์ของตุ่ม และบนฉลากของขวด Granocyte แต่ละ
ขวด วันหมดอายุของตัวทําละลาย (นํ้าสําหรับฉีด) ระบไุว้บนฉลากของกระบอกฉีดยาที่บรรจุนํ้าไว้ล่วงหน้า

วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น อย่าเก็บที่
อุณหภูมิสูงกว่า 30°C อย่าแช่แข็ง
แนะนําให้ใช้ทันทหีลังการคืนสภาพหรือเจือจาง หากจําเป็น คุณอาจเก็บสารละลายทีส่ร้างใหมห่รือเจือจาง
ไว้ได้นานถึง 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 2°C -8°C (ในตู้เย็น)
อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป 
มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ ที่ Granocyte 
ประกอบด้วย
• สารออกฤทธิค์ือ lenograstim (rHuG-CSF) 13.4 ล้านหน่วยสากล (เทียบเท่า 105 ไมโครกรัม) ต่อมิลลิลิตร
หลังการคืนสภาพ
• สารออกฤทธิค์ือ lenograstim (rHuG-CSF) 33.6 ล้านหน่วยสากล (เทียบเท่า 263 ไมโครกรัม) ต่อมิลลิลิตร
หลังการคืนสภาพ
• ส่วนผสมอื่นๆ ในผงได้แก่ อาร์จินีน ฟีนิลอะลานีน เมไทโอนีน แมนนทิอล (E421) โพลซิอร์เบต 20 และ
กรดไฮโดรคลอริกเจือจาง
สารเพิ่มปริมาณทีท่ราบว่ามผีลหรือผลกระทบ: phenylalanine
• ตัวทําละลายที่ใชใ้นการเตรียมสารละลายใหม่คือ Water for Injections

Granocyte มีลักษณะอย่างไรและเนื้อหาของแพ็ค
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Granocyte ถูกนําเสนอเป็น [ผงและตัวทําละลายสําหรับสารละลายสําหรับการฉีด/แช่ในหลอดฉีดยาที่บรรจไุว้
ล่วงหน้า]

ผงในขวดโหล + ตัวทําละลาย 1 มล. ในกระบอกฉีดยาที่เติมไว้ล่วงหน้าด้วยเข็มฉีดยา 2 เข็ม (สีครีมขนาดใหญ่กว่า
สําหรับการคืนสภาพ (19G) และสีนํ้าตาลทีเ่ล็กกว่าสําหรับการบริหาร (26G))
Granocyte ถูกนําเสนอเป็น [ผงและตัวทําละลายสําหรับสารละลายสําหรับการฉีด/การแช่] ผงใน
ขวด + ตัวทําละลาย 1 มล. ในหลอด(ตลาดสหราชอาณาจักรเท่านั้น)

GRANOCYTE มีจําหน่ายในขนาดแพ็ค 1 หรือ 5 แพ็คเท่านั้น 

อาจไม่สามารถวางตลาดได้ครบทุกขนาด

ผู้ถืออนุญาตการตลาด สหราช
อาณาจักร
Chugai Pharma UK Ltd, Mulliner 
House, Flanders Road, Turnham 
Green, London
W4 1น.

ไอร์แลนด์
Chugai Pharma France SAS
ทัวร์แฟรงคลิน 100/101 Quartier Boieldieu 
La Défense 8 - 92042
Paris La Défense CEDEX 
ฝรั่งเศส

ผู้ผลิต
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Usine de Maisons-Alfort, 180 rue Jean-Jaurès, BP40 94702 
Maisons-Alfort - Cedex - ฝรั่งเศส

ยานี้ได้รับอนุญาตในประเทศสมาชิกของ EEA ภายใตช้ื่อต่อไปนี้:

ประเทศสมาชิกทั้งหมดของ EEA: GRANOCYTE 
Italy: GRANOCYTE และ MYELOSTIM
สําหรับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดติดต่อตัวแทนในพื้นทีข่องผู้ถือสิทธิ์การตลาด:

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

แผ่นพับนีไ้ด้รับการแก้ไขล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2020
<---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------

ข้อมูลต่อไปนี้มีไว้สําหรับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น:
ข้อมูลการปฏิบัตใินการเตรียมและการจัดการผลิตภัณฑ์ยาสําหรับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์

ขวด Granocyte ใช้สําหรับการใช้ครั้งเดียวเท่านั้น
เนื่องจากมคีวามเสี่ยงที่อาจเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ กระบอกฉีดยาที่เติมสารละลายไว้ล่วงหน้าพร้อมตัวทําละลายจึงมีไว้สําหรับใช้ครั้งเดียว
เท่านั้น
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Granocyte ใช้สําหรับฉีดเข้าใตผ้ิวหนังหรือทางหลอด
เลือดดํา การเตรียมสารละลายที่สร้างขึ้นใหม่
เพิ่มเนื้อหาทีส่กัดได้ของหลอดฉีดยาที่บรรจไุว้ล่วงหน้าหนึ่งกระบอกลงในขวด Granocyte โดยใชเ้ข็ม 19G อย่างปลอด
เชื้อ

• กวนเบา ๆ จนละลายหมด
• อย่าเขย่าแรง
• สารละลายทีไ่ม่ผ่านทางเดินอาหารที่สร้างใหมจ่ะโปร่งใสและปราศจากอนุภาค
ดึงปริมาตรที่ต้องการของสารละลายที่สร้างใหม่ออกจากขวดโดยใชเ้ข็ม 19G
• ฉีดเข้าใตผ้ิวหนังทันทโีดยใช้เข็ม 26G

ในกรณีของการใช้ทางหลอดเลือดดําต้องเจือจาง Granocyte หลังจากสร้างใหม่
Granocyte เข้ากันได้กับชุดการบริหารที่ใชก้ันทั่วไปสําหรับการฉีดเมื่อเจือจาง:

• ในนํ้าเกลือ 0.9% (ถุงโพลไีวนิลคลอไรด์และขวดแก้ว)
• หรือในสารละลายเดกซ์โทรส 5% (ขวดแก้ว)

ไม่แนะนําให้เจือจาง GRANOCYTE 13 ล้าน IU/มล. จนถึงความเข้มข้นสุดท้ายที่น้อยกว่า 0.26 ล้านหน่วย
สากล/มล. (2 ไมโครกรัม/มล.) 1 ขวดของ GRANOCYTE ทีส่ร้างใหม่ 13 ล้าน IU / mL ไม่ควรเจือจางใน
มากกว่า 50 มล. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ไม่แนะนําให้เจือจาง GRANOCYTE 34 ล้าน IU/มล. จนถึงความเข้มข้นสุดท้ายทีน่้อยกว่า 0.32 ล้านหน่วย
สากล/มล. (2.5 ไมโครกรัม/มล.) 1 ขวดของ GRANOCYTE ทีส่ร้างใหม่ 34 ล้าน IU / mL ไม่ควรเจือจางใน
มากกว่า 100 มล. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ผลิตภัณฑ์/สารละลายที่ไมไ่ด้ใชห้รือวัสดุเหลือใช้ควรกําจัดตามท้องถิ่น
ความต้องการ

™Granocyte เป็นเครื่องหมายการค้าของ Chugai Pharma UK Limited ©เนื้อ

ความของเอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Chugai Pharma UK Limited

A: ปลอกปลาย (รวมเม็ดยางด้านใน) B: จุก

C: ลูกสูบ

เข็มได้รับการปกป้องในบรรจภุัณฑ์แต่ละชิ้นทีแ่ข็งซึ่งประกอบด้วย: D: 
ปลอกเข็ม
E: หมวกแก็ปสี (สีครีมหรือสีนํ้าตาล)

F: ดุมเข็ม
G: ปลายเข็ม

แผนภาพ 1
นําขวดออกจากตุ่มและถอด
ฝาพลาสติกออกจากขวด

แผนภาพ7
ให้เข็มและกระบอกฉีดยาติดอยู่
กับขวด พลิกขวดควํ่าลง

ทําความสะอาดจุกยางของขวดด้วย
แอลกอฮอล์เช็ดทําความสะอาด

ถอนเข็มออกบางส่วนเพื่อให้แน่ใจ
ว่าปลายอยู่ในสารละลาย จับดุมเข็ม
และกระบอกฉีดยา ดึงลูกสูบกลับ
ช้าๆ เพื่อดึงออกมาเป็น
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ให้สารละลายทั้งหมดลงในกระบอก
ฉีดยาให้มากที่สุด

แผนภาพ2 แผนภาพ 8
ถอดกระบอกฉีดยาทีเ่ติมไวล้่วง
หน้าและเข็มทั้งสอง (อันทีม่ีฝาสี
ครีม (19G) และอีกอันที่มีสี
นํ้าตาล
หมวกสี (26G)) จากตุ่ม

ตรวจสอบหลอดฉีดยาเพื่อหาฟอง
อากาศ หากมีฟองอากาศอยู่ใน
กระบอกฉีดยา ให้ถือกระบอกฉีดยาขึ้น
ตรงๆ แล้วแตะด้านข้างของกระบอก
ฉีดยาจนฟองอากาศลอยอยู่ด้านบน

ดันฟองอากาศออกด้วยลูกสูบ

แผนภาพ 3 แผนภาพ 9
คลายเกลียวฝาทิปออกจาก
กระบอกฉีดยาแล้วถอดออก

ดันลูกสูบจนด้านบนของตัวกั้นตรง
กับเครื่องหมายปริมาตรที่ใหญก่ว่า
ที่คุณต้องการ (ใน 0.1 มล.)

เพิ่มขึ้น) ตัวอย่างเช่น หากคุณ
ต้องการ 0,8 มล. ให้กดลูกสูบไปที่
เครื่องหมาย 0,9 มล

แผนภาพ 4 แผนภาพ 10
จับบรรจุภัณฑ์เข็มสีครีมที่ปลายทั้ง
สองอย่างแน่นหนา บิดฝาสีครีม (
ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา
) แล้วดึงออก

จับปลอกเข็ม ขันดุมเข็มเข้ากับ
กระบอกฉีดยา

หมุนขวดให้ตั้งตรงแล้วดันเข็ม
เข้าไปในขวดจนสุด จับดุมเข็ม 
คลายเกลียวกระบอกฉีดยาออก
จากเข็มในขวด

จับบรรจภุัณฑ์เข็มสีนํ้าตาลที่ปลาย
ทั้งสองอย่างแน่นหนา บิดฝาสี
นํ้าตาล (ตามเข็มนาฬิกาหรือทวน
เข็มนาฬิกา) แล้วดึงออก จับปลอก
เข็ม ขันดุมเข็มเข้ากับกระบอก
ฉีดยา

ถอดปลอกเข็มออก
แผนภาพ 5 แผนภาพ 11
ถอดปลอกเข็มออก วางขวดยาไวบ้น
พื้นผิวเรียบ ดันเข็มผ่านจุกยาง จาก
นั้นค่อย ๆ ดันก้านลูกสูบเพื่อฉีดตัว
ทําละลายเข้าไปในขวด

ตรวจสอบหลอดฉีดยาเพื่อหาฟอง
อากาศ หากมีฟองอากาศอยูใ่น
กระบอกฉีดยา ใหถ้ือกระบอกฉีดยา
ขึ้นตรงๆ แล้วแตะด้านข้างของ
กระบอกฉีดยาจนกว่าฟองจะลอย
ขึ้นไปด้านบน
ดันฟองอากาศออกด้วยลูกสูบ

หากจําเป็น ใหป้รับระดับเสียงที่
จะให้
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แผนภาพ 6 GRANOCYTE พร้อมสําหรับการ
บริหารแล้ว ฉีดเข้าใตผ้ิวหนังทันทีหมุนเบา ๆ จนผงละลายหมด อย่า

เขย่าแรง

ตําแหน่งของจุดฉีดใต้
ผิวหนัง
การบริหาร.

ด้านหน้า กลับ
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