
Paket broşürü: Hasta için bilgiler

GRANOCYTE 13 milyon IU/mL, enjeksiyon/infüzyon için çözelti için toz ve solvent ön-
doldurulmuş şırınga

GRANOCYTE 34 milyon IU/mL, enjeksiyon/infüzyon için çözelti için toz ve solvent ön-
doldurulmuş şırınga

lenograstim

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının 
tamamını dikkatlice okuyunuz.

• Bu broşürü saklayın. tekrar okuman gerekebilir
• Başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
• Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri 
sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
• Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

Bu broşürde neler var?:
1. GRANOCYTE nedir ve ne için kullanılır?
2. GRANOCYTE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. GRANOCYTE nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Granosit nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. GRANOCYTE nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın adı Granocyte, enjeksiyon/infüzyon için toz ve çözücüdür (bu broşürde Granocyte olarak 
geçmektedir). GRANOCYTE, lenograstim adlı bir ilaç içerir. Bu, sitokin adı verilen bir ilaç grubuna 
aittir.

Granosit, vücudunuzun enfeksiyonla savaşan kan hücrelerinden daha fazlasını yapmasına yardımcı olarak çalışır.
• Bu kan hücreleri kemik iliğinizde yapılır.
• Granocyte, kemik iliğinizi 'kan kök hücreleri' adı verilen daha fazla hücre yapmaya teşvik eder.
• Daha sonra bu genç kan hücrelerini tam olarak çalışan kan hücrelerine dönüştürmeye yardımcı olur.

• Özellikle nötrofil adı verilen daha fazla beyaz kan hücresinin üretilmesine yardımcı olur. Nötrofiller 
enfeksiyonlarla mücadelede önemlidir.

Granosit kullanılır:
• Kanser tedavisinden sonra, beyaz kan hücrelerinizin seviyesi çok düşükse ("nötropeni" olarak 

adlandırılır) Bazı kanser tedavileri ("kemoterapi" olarak da adlandırılır) kemik iliğini etkiler. Bu, beyaz 
hücre sayınızı azaltabilir. Özellikle nötrofilleri etkiler ve 'nötropeni' olarak adlandırılır. Vücudunuz daha 
fazla beyaz kan hücresi üretebilene kadar sürer. Az sayıda nötrofiliniz olduğunda enfeksiyon kapmak 
daha kolaydır. Bunlar bazen çok ciddi olabilir. Granosit, hücre seviyenizin düşük olduğu süreyi 
azaltmanıza yardımcı olacaktır. Bunu, vücudunuzu yeni beyaz kan hücreleri yapmaya teşvik ederek 
yapar.
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• Kendi kan kök hücrelerinizi artırmanız gerektiğinde ("mobilizasyon" denir)
Granosit, kemik iliğinizi kan kök hücreleri üretmeye teşvik etmek için kullanılabilir. Buna 'seferberlik' 
denir. Bu tek başına veya muhtemelen kemoterapiden sonra olabilir. Bu kan kök hücreleri kanınızdan 
alınır ve özel bir makine kullanılarak toplanır. Kan kök hücreleri daha sonra saklanabilir ve bir 
transfüzyonla size geri verilebilir.

• Kemik iliği veya kan kök hücre naklinden sonra
Kemik iliği veya kan kök hücre nakli yaptıracağınız zaman, önce size yüksek doz kemoterapi veya tüm 
vücut ışınlaması verilir. Bu, hasta hücrelerinizi öldürmek içindir. Daha sonra size kan nakli olarak bir 
kemik iliği veya kan kök hücre nakli yapılır. Yeni kemik iliğinizin yeni kan hücreleri (beyaz kan hücreleri 
dahil) üretmeye başlaması biraz zaman alacaktır. Granosit, vücudunuzun yeni beyaz kan hücrelerinin 
iyileşmesini hızlandırmasına yardımcı olacaktır.

• Kan kök hücrelerinizi bağışlamak istediğinizde
Granosit sağlıklı donörlerde de kullanılabilir. Burada kemik iliğini ekstra kan kök hücreleri üretmeye teşvik 
ederler. Buna mobilizasyon denir - yukarıya bakın. Bu sağlıklı bağışçılar daha sonra onlara ihtiyacı olan 
birine kan kök hücrelerini bağışlayabilir.

Granosit yetişkinlerde, ergenlerde ve 2 yaşından büyük çocuklarda kullanılabilir.

2. GRANOCYTE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler GRANOCYTE'i 

aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• lenograstim'e veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (bölümünde listelenmiştir).
6). Alerjik reaksiyon belirtileri şunları içerir: döküntü, yutma veya nefes alma sorunları, dudaklarınızda, yüzünüzde, 
boğazınızda veya dilinizde şişme
• 'miyeloid kanser' adı verilen bir kanser türünüz varsa. Bununla birlikte, 55 yaşından büyükseniz, belirli 
durumlarda yeni teşhis edilmiş 'akut miyeloid lösemi'niz varsa, Granocyte sahibi olabilirsiniz.
• aynı gün kanser kemoterapisi alıyorsanız.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse bu ilacı almayınız. Eğer emin değilseniz, GRANOCYTE almadan 
önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Uyarılar ve önlemler
Bu ilacı almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşun:

• Herhangi bir hastalık, özellikle alerji, enfeksiyon, böbrek veya karaciğer sorunlarınız olduysa.
• orak hücre hastalığınız veya orak hücre özelliğiniz varsa, Granocyte potansiyel olarak orak hücre krizine neden olabilir.

Aşağıdaki durumlarda GRANOCYTE tedavisi sırasında derhal doktorunuza söyleyiniz:
• Yüzünüzde veya ayak bileklerinizde şişkinlik, idrarınızda kan veya kahverengi idrar veya normalden 
daha az idrara çıktığınızı fark edin

Bunun sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, GRANOCYTE almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Bazı hastalarda damarlarda ve atardamarlarda kan pıhtısı geliştiğinden, lenograstim tedavisi 
sırasında doktorunuz ek izleme önerebilir (ayrıca bkz. bölüm 4 “Olası yan etkiler”).

Aort iltihabı (kanı kalpten vücuda taşıyan büyük kan damarı) kanser hastalarında ve 
sağlıklı donörlerde nadiren bildirilmiştir. Semptomlar ateş, karın ağrısı, halsizlik, sırt 
ağrısı ve artmış inflamatuar belirteçleri içerebilir. Bu semptomları yaşarsanız 
doktorunuza söyleyiniz.
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Çocuklar ve ergenler
Bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşun:

▪ Sizde veya çocuğunuzda “akut lenfositik lösemi” adı verilen bir kanser türü varsa ve siz veya 
çocuğunuz 18 yaşından küçükseniz.

Diğer ilaçlar ve Granosit
Başka ilaçlar alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. 
Buna bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere reçetesiz alınan ilaçlar dahildir.

Kan kök hücrelerinizi bağışlamak istiyorsanız ve pıhtılaşma önleyici tedavi (varfarin veya heparin gibi) 
alıyorsanız, GRANOCYTE ile başlamadan önce doktorun bunu bildiğinden emin olun. Ayrıca başka kan 
pıhtılaşma problemleriniz olduğunu biliyorsanız söyleyin.

Anti-kanser kemoterapisi alıyorsanız, tedavinin başlamasından 24 saat öncesi ile tedavi 
bitiminden 24 saat sonrasına kadar GRANOCYTE kullanmayınız.

Hamilelik ve emzirme
Hamileyseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız, doktorunuz gerekli görmedikçe bu ilacı 
kullanmayınız. Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi 
olmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız. GRANOCYTE hamile kadınlarda veya 
emzirme döneminde test edilmemiştir.

Araç ve makine kullanma
GRANOCYTE'nin araç veya makine ya da alet kullanma yeteneği üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Araba veya alet veya makine 
kullanmadan önce Granocyte'in sizi nasıl etkileyeceğini görmek için bekleyin.

Granosit fenilalanin içerir.
Bu ilaç her flakonda 10 mg fenilalanin (sulandırıldıktan sonra 10 mg/mL) içerir.

Fenilalanin, vücut onu gerektiği gibi çıkaramadığı için biriktiği nadir bir genetik 
bozukluk olan fenilketonüri (PKU) varsa zararlı olabilir.

Granosit sodyum içerir
Bu ilaç, flakon başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında "sodyum 
içermez".

3. GRANOCYTE nasıl alınır

GRANOCYTE, deneyimli bir Onkoloji veya Hematoloji merkezinde gözetim altında verilmelidir. Normalde bir 
doktor, hemşire veya eczacı tarafından verilecektir. Enjeksiyon veya infüzyon şeklinde verilir.

Bununla birlikte, bazı hastalara enjeksiyonu kendilerine nasıl yapacakları öğretilmiştir. Bu ilacın nasıl 
verildiğiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz, hemşireniz veya eczacınızla konuşun.

Ne kadar Granosit verilir
Size neden GRANOCYTE verildiğinden emin değilseniz veya size ne kadar GRANOCYTE verildiği konusunda 
herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz, hemşireniz veya eczacınızla konuşun.
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Kemik iliği nakli, kemoterapi veya sonrasında kan kök hücrelerinin mobilizasyonu için
kemoterapi
• Doktorunuz, vücudunuzun yüzey alanına bağlı olarak size ne kadar verileceğine karar 
verecektir. Bu, kilonuz ve boyunuz kullanılarak yapılır. 'metrekare' ile ölçülür, yani

2
'm' olarak yazılır
• Normal Granocyte dozu, her gün vücut yüzey alanının her m²'si için 19.2 MIU'dur (150 
mikrogram). 2 yaşından büyük çocuklarda ve adolesanlarda doz yetişkinlerdeki ile aynıdır.
• GRANOCYTE alacağınız gün sayısı doktorunuz tarafından belirlenecektir. 28 güne kadar 
verilebilir.
• Kemoterapiden sonra kan kök hücrelerinin mobilizasyonu için GRANOCYTE verildiğinde, 
doktorunuz kan kök hücrelerinin ne zaman alınacağını size söyleyecektir.

Sadece Granocyte ile kan kök hücre mobilizasyonu için
• Doktorunuz kilonuza bağlı olarak size ne kadar verileceğine karar verecektir.
• Normal Granocyte dozu, her gün vücut ağırlığının her kg'ı için 1.28 MIU'dur (10 mikrogram). 2 
yaşından büyük çocuklarda ve adolesanlarda doz yetişkinlerdeki ile aynıdır.
• Granocyte, 4 ila 6 gün süreyle deri altına enjeksiyon şeklinde verilecektir.
• Kan kök hücrelerinizin toplanması 5 ila 7 gün sonra gerçekleşir.

GRANOCYTE 13 milyon IU/mL vücut yüzey alanı 0,7 m²'ye kadar olan hastalarda kullanılabilir. 
GRANOCYTE 34 milyon IU/mL vücut yüzey alanı 1,8 m²'ye kadar olan hastalarda kullanılabilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GRANOCYTE kullandıysanız

Bu ilacı size bir doktor, hemşire veya eczacı veriyorsa, size çok fazla ilaç vermeleri olası 
değildir. İlerlemenizi izleyecek ve dozu kontrol edecekler. Neden bir doz ilaç aldığınızdan 
emin değilseniz daima sorun.
Kendinize çok fazla GRANOCYTE verdiyseniz, bir doktora söyleyiniz veya hemen hastaneye gidiniz. Bu 
ilaç paketini yanınıza alın. Bu, doktorun ne aldığınızı bilmesi içindir. Çok fazla varsa, özellikle kötü yan 
etkiler alabilirsiniz. Sahip olabileceğiniz en olası problem kas ve kemik ağrısıdır.

GRANOCYTE'i kullanmayı unutursanız
Unutulan bir enjeksiyonu telafi etmek için çift doz almayınız. Her zaman size ne yapmanız gerektiğini söyleyecek 
olan doktorunuzla konuşun.

kan testleri
Bu ilacı kullanırken bir doktorun sizi izlemesi gerekir. Düzenli kan testleri yapmaları gerekecek. Bunlar, 
farklı kan hücrelerinizin (nötrofiller, diğer beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri, trombositler) seviyesini 
kontrol edecektir.

GRANOCYTE kullanırken diğer doktorlar tarafından yapılabilecek diğer kan testleri değişiklik 
gösterebilir. Kan testi yaptırıyorsanız, doktorunuza GRANOCYTE olduğunuzu söylemeniz önemlidir. 
Beyaz kan hücrelerinin sayısı artabilir, trombositlerin sayısı düşebilir ve enzim seviyelerinde artış 
olabilir. Bu değişiklikler genellikle siz Granocyte kullanmayı bıraktıktan sonra düzelir. Kan testi 
yaptırıyorsanız, doktorunuza GRANOCYTE olduğunuzu söylemeniz önemlidir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. 4. 

Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.
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Kanser hastaları ve sağlıklı donörler için:

Aşağıdaki durumlarda GRANOCYTE almayı kesiniz ve hemen doktorunuza söyleyiniz:

• Karnınızın sol üst tarafında veya sol omzunuzda ağrı. Bunlar dalağınızın boyutunda bir artışın 
belirtileri olabilir. Bu, splenomegali adı verilen yaygın bir yan etkidir ancak çok nadir görülen bir yan 
etki dalağın bölünmesine neden olabilir.
• 'Anafilaktik şok' adı verilen çok ciddi bir alerjik reaksiyonunuz var. Bu, yaşamı tehdit eden ani bir tepkidir. 
Belirtiler arasında baygınlık hissi, halsizlik, nefes almada zorluk veya yüzün şişmesi sayılabilir. Bu çok nadir 
görülen bir yan etkidir.
• Solunum problemleriniz var. Belirtiler arasında öksürük, ateş bulunur veya kolayca nefessiz kalabilirsiniz. 
Bunlar çok nadir görülen bir yan etki olan Akut Solunum Sıkıntısı Sendromunun (ARDS) belirtileri olabilir.

• Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birine veya bunların kombinasyonuna sahipseniz: daha az 
sık su geçirmeyle ilişkili olabilen şişlik veya şişkinlik, nefes almada zorluk, karında şişlik ve 
dolgunluk hissi ve genel bir yorgunluk hissi. Bu semptomlar genellikle hızlı bir şekilde gelişir. 
Bunlar, kanın küçük kan damarlarından vücudunuza sızmasına neden olan ve acil tıbbi 
müdahale gerektiren “Kılcal Sızıntı Sendromu” adı verilen yaygın olmayan (100 kişiden 1'ini 
etkileyebilir) bir durumun belirtileri olabilir.
• Böbrek hasarınız var (glomerülonefrit). GRANOCYTE alan hastalarda böbrek hasarı görülmüştür. 
Yüzünüzde veya ayak bileklerinizde şişlik, idrarınızda kan veya kahverengi idrar hissederseniz veya 
normalden daha az idrara çıktığınızı fark ederseniz hemen doktorunuzu arayın.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birine sahipseniz, mümkün olan en kısa sürede bir doktora veya eczacınıza söyleyiniz:

Çok yaygın yan etkiler(10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir):
• Kemiklerinizde, kaslarınızda, eklemlerinizde, sırtta, bacaklarda ve kollarda ağrılar, baş ağrısı, ateş ve/veya 
mide bulantısı (bulantı). Olursa normal ağrı kesicilerle ağrı kontrol altına alınabilir.
• Karaciğer fonksiyonunuzla ilgili olanlar da dahil olmak üzere kan testlerinde, genellikle herhangi bir ek 
önlem gerektirmeyen ve ilaç kesildikten sonra normale dönen geçici değişiklikler.
• Kan kök hücre bağışından sonra kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bunun nedeni kırmızı kan 
hücrelerinizin düşmesidir. Beyaz kan hücresi sayınız kısa bir süre için yükselebilir. Ayrıca normalden 
daha kolay kanamanıza veya morarmanıza neden olabilecek trombosit sayınızda bir azalma olabilir.

Yaygın yan etkiler(10 kişiden 1'ini etkileyebilir):
• Enjeksiyon bölgesinde bir reaksiyon.
• Karın ağrısı dahil genel ağrılar

Yaygın olmayan yan etkiler(100 kişiden 1'ini etkileyebilir):
• Öksürerek kan (hemoptizi).

Nadir(1000 kişiden 1 kişiye kadarını etkileyebilir):
• Akciğerden kanama (pulmoner kanama).
• Aort iltihabı (kanı kalpten vücuda taşıyan büyük kan damarı), 2. bölüme bakınız.

Çok seyrek yan etkiler(10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir):
• Erik rengi, kollarınızda veya bacaklarınızda kabarık alanlar ve bazen yüzünüzde veya boynunuzda ateş 
gibi cilt sorunları ('Sweet sendromu' belirtileri). Ateşli kırmızı yumrular da olabilir ve
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baş ağrısı ("Lyell sendromu" belirtileri). Ayrıca, bacaklarda kırmızı kabarık morluklar veya vücudunuzda 
ateş ve eklem ağrısı ile ülserler gibi diğer cilt sorunları.
• Alerjik reaksiyon. Belirtiler arasında kızarıklık, yutma ve nefes alma sorunları, dudaklarınızın, yüzünüzün, 
boğazınızın veya dilinizin şişmesi yer alır.

Bilinmeyen(sıklığı mevcut verilerden tahmin edilemez):
▪ Enflamasyonu gösteren kan testi sonuçları (örn. C - reaktif protein artışı).
▪ Damarlarda ve atardamarlarda kan pıhtısı oluşumu.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan da bildirebilirsiniz (aşağıdaki ayrıntılara bakın).
Birleşik Krallık - Sarı Kart Programı Web Sitesi: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard.
İrlanda - HPRA Farmakovijilans, Earlsfort Terrace, IRL - Dublin 2; Tel: +353 1 6764971; Faks:
+ 353 1 6762517. Web sitesi: www.hpra.ie; E-posta: medsafety@hpra.ie. Yan etkileri bildirerek, bu ilacın 
güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. Granosit nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Son kullanma (EXP) tarihinden sonra Granocyte tozunun ve solüsyon kiti için solventin hiçbir parçasını 
kullanmayın. Granocyte tozunun son kullanma tarihi dış karton kutu üzerinde, blisterin kağıt folyosu üzerinde ve 
her bir Granocyte şişesinin etiketinde belirtilmiştir. Çözücünün (enjeksiyonluk su) son kullanma tarihi önceden 
doldurulmuş su şırıngasının etiketinde verilmiştir.

Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder. 

30°C'nin üzerinde saklamayın. Dondurmayın.

Sulandırıldıktan veya seyreltildikten sonra hemen kullanılması tavsiye edilir. Gerekirse, sulandırılmış veya 
seyreltilmiş çözeltiyi 2°C -8°C'de (buzdolabında) 24 saate kadar saklayabilirsiniz.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paket içeriği ve diğer bilgiler 
Granocyte'in içindekiler
• Aktif madde, sulandırıldıktan sonra mL başına lenograstim (rHuG-CSF) 13.4 milyon Uluslararası 
Birimdir (105 mikrograma eşdeğer).
• Aktif madde, sulandırıldıktan sonra mL başına lenograstim (rHuG-CSF) 33,6 milyon Uluslararası 
Birimdir (263 mikrograma eşdeğer).
• Tozdaki diğer bileşenler arginin, fenilalanin, metionin, mannitol (E421), polisorbat 20 
ve seyreltilmiş hidroklorik asittir.
Bilinen bir etkisi veya etkisi olduğu bilinen yardımcı maddeler: fenilalanin
• Çözeltiyi sulandırmak için kullanılan çözücü Enjeksiyonluk Su'dur.

Granocyte neye benziyor ve paketlerin içeriği
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Granosit, [önceden doldurulmuş bir şırıngada enjeksiyon/infüzyon için çözelti için toz ve çözücü] olarak 
sunulur.

Bir şişe içinde toz + iki iğneli kullanıma hazır enjektörde 1 mL solvent (daha büyük olanı yeniden 
yapılandırma için krem   renkli (19G) ve uygulama için daha küçük kahverengi renkli olanı (26G))

Granosit, [enjeksiyon/infüzyon için çözelti için toz ve çözücü] olarak sunulur. Bir şişe 
içinde toz + ampul içinde 1 mL çözücü(Yalnızca İngiltere pazarı)

GRANOCYTE, 1 veya 5'lik paket boyutlarında mevcuttur. 

Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi Birleşik 

Krallık

Chugai Pharma UK Ltd, Mulliner 
House, Flanders Road, Turnham 
Green, Londra
W4 1NN.

İrlanda
Chugai Pharma Fransa SAS
Tur Franklin 100/101 Quartier Boieldieu 
La Défense 8 - 92042
Paris La Défense CEDEX 
Fransa

Üretici firma
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Usine de Maisons-Alfort, 180 rue Jean-Jaurès, BP40 94702 
Maisons-Alfort - Cedex -Fransa

Bu tıbbi ürün, EEA Üye Devletlerinde aşağıdaki isimler altında 
ruhsatlandırılmıştır:
EEA'nın Tüm Üye Devletleri: GRANOCYTE 
İtalya: GRANOCYTE ve MYELOSTIM
Bu ilaçla ilgili herhangi bir bilgi için lütfen Pazarlama Yetki Sahibinin yerel temsilcisiyle 
iletişime geçin:
Birleşik Krallık ve İrlanda - Chugai Pharma UK Ltd, Mulliner House, Flanders Road, Turnham Green, London W4 
1NN.

Bu broşür en son Kasım 2020'de revize edilmiştir.
<------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------
Aşağıdaki bilgiler yalnızca tıp veya sağlık uzmanlarına yöneliktir:
Tıbbi veya sağlık profesyonelleri için tıbbi ürünün hazırlanması ve işlenmesi 
hakkında pratik bilgiler
Granosit flakonları sadece tek dozluk kullanım içindir.

Olası mikrobiyal kontaminasyon riski göz önüne alındığında, solventli kullanıma hazır şırınga sadece tek kullanım 
içindir.
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Granosit deri altı veya damar içi kullanım içindir. 
Sulandırılmış çözeltinin hazırlanması
19G iğneyi kullanarak, kullanıma hazır bir şırınganın özütlenebilir içeriğini Granocyte flakonuna aseptik olarak 
ekleyin.

• Tamamen eriyene kadar hafifçe çalkalayın.

• Şiddetle sallamayın.
• Sulandırılmış parenteral solüsyon şeffaf ve partikülsüz görünmektedir.
19G iğneyi kullanarak, sulandırılmış çözeltinin gerekli hacmini flakondan çekin.
• 26G iğneyi kullanarak deri altına enjeksiyonla hemen uygulayın.

İntravenöz kullanım durumunda, GRANOCYTE sulandırıldıktan sonra seyreltilmelidir.

Granocyte, seyreltildiğinde yaygın olarak kullanılan enjeksiyon uygulama setleriyle uyumludur:

• %0.9 tuzlu su çözeltisi içinde (polivinil klorür torbaları ve cam şişeler)

• veya %5 dekstroz solüsyonunda (cam şişeler)

GRANOCYTE 13 milyon IU/mL'nin 0,26 milyon Uluslararası Birim/mL'den (2 µg/mL) daha 
düşük bir nihai konsantrasyona seyreltilmesi önerilmez. 1 şişe sulandırılmış GRANOCYTE 13 
milyon IU/mL hiçbir koşulda 50 mL'den fazla seyreltilmemelidir.
GRANOCYTE 34 milyon IU/mL'nin 0,32 milyon Uluslararası Birim/mL'den (2,5 µg/mL) daha 
düşük bir nihai konsantrasyona seyreltilmesi önerilmez. 1 şişe sulandırılmış GRANOCYTE 34 
milyon IU/mL, hiçbir koşulda 100 mL'den fazla seyreltilmemelidir.

Kullanılmayan ürün/çözelti veya atık malzeme, yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır.
Gereksinimler

™Granosit, Chugai Pharma UK Limited'in ticari markasıdır. ©Bu 

broşürün metninin telif hakkı Chugai Pharma UK Limited'e aittir.

A: Uç kapağı (iç lastik ek dahil) B: 
Stoper
C: piston

İğneler, aşağıdakilerden oluşan sert bireysel ambalajlarda 
korunur: D: İğne kılıfı
E: Renkli başlık (krem renkli veya kahverengi renkli)

F: İğne göbeği
G: İğne ucu

Şema 1
Şişeyi blisterden çıkarın 
ve plastik kapağı 
şişeden çıkarın.

Diyagram 7
İğneyi ve şırıngayı 
flakona bağlı tutarak 
flakonu ters çevirin.

Şişenin kauçuk tıpasını steril 
alkollü bezle temizleyin.

Ucu solüsyonda olduğundan 
emin olarak iğneyi kısmen geri 
çekin. İğne göbeğini ve şırıngayı 
tutun, yukarı çekmek için 
pistonu yavaşça geri çekin.
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Mümkün olduğu kadar tüm 
çözeltiyi şırıngaya koyun.

diyagram 2 Şema 8
Kullanıma hazır şırıngayı ve 
iki iğneyi (biri krem   renkli 
kapaklı (19G) ve diğeri 
kahverengi
blisterden renkli kapak (26G)) 
çıkarın.

Şırıngada hava kabarcığı olup 
olmadığını kontrol edin. Şırıngada 
kabarcıklar varsa, şırıngayı dik 
tutun ve kabarcıklar üstte yüzene 
kadar şırınganın yan tarafına 
vurun.
Pistonu ile baloncukları 
dışarı itin.

Diyagram 3 Şema 9
Uç kapağını şırıngadan 
çıkarın ve çıkarın.

Durdurucunun üst kısmı, ihtiyacınız 
olandan daha büyük bir hacim 
işaretiyle aynı hizaya gelene kadar 
pistonu itin (0,1 ml'de).
artışlar). Örneğin, 0,8 ml'ye 
ihtiyacınız varsa, pistonu 0,9 
ml işaretine kadar itin.

Diyagram 4 Şema 10
Krem renkli iğne ambalajını her iki 
ucundan sıkıca kavrayın. Krem 
renkli kapağı çevirin (saat 
yönünde veya saat yönünün 
tersine) ve çekip çıkarın.
İğne kılıfını tutarak iğne 
göbeğini şırıngaya 
vidalayın.

Şişeyi dik çevirin ve iğneyi 
tamamen şişenin içine itin. 
İğne göbeğini tutun, iğneyi 
flakonda bırakarak şırıngayı 
sökün.

Kahverengi renkli iğne ambalajını 
her iki ucundan sıkıca kavrayın. 
Kahverengi renkli kapağı çevirin 
(saat yönünde veya saat yönünün 
tersine) ve çekip çıkarın. İğne 
kılıfını tutarak iğne göbeğini 
şırıngaya vidalayın.

İğne kılıfını çıkarın.
Diyagram 5 Şema 11
İğne kılıfını çıkarın. Şişeyi düz 
bir yüzeyde tutarak, iğneyi 
kauçuk tıpadan geçirin ve 
ardından çözücüyü şişeye 
enjekte etmek için piston 
çubuğunu yavaşça itin.

Şırıngada hava kabarcığı olup 
olmadığını kontrol edin. Şırıngada 
baloncuklar varsa, şırıngayı dik 
tutun ve baloncuklar yukarı 
çıkıncaya kadar şırınganın yan 
tarafına vurun.
Pistonu ile baloncukları 
dışarı itin.
Gerekirse, uygulanacak 
hacmi ayarlayın.
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Diyagram 6 GRANOCYTE artık uygulama 
için hazırdır. Derhal 
subkutan enjeksiyonla 
uygulayınız.

Toz tamamen eriyene kadar 
hafifçe döndürün. Şiddetle 
sallamayın.

Deri altı için enjeksiyon 
bölgelerinin yeri
yönetim.

Ön Geri
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