
Tờ rơi gói: Thông tin cho bệnh nhân

GRANOCYTE 13 triệu IU / mL, bột và dung môi cho dung dịch để tiêm / truyền trước
ống tiêm đầy

GRANOCYTE 34 triệu IU / mL, bột và dung môi cho dung dịch để tiêm / truyền trước
ống tiêm đầy
Lenograstim

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này vì nó chứa 
thông tin quan trọng cho bạn.

• Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa
• Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn
• Thuốc này chỉ được kê cho bạn. Đừng truyền nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, 
ngay cả khi dấu hiệu bệnh tật của họ giống bạn
• Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có 

thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

Nội dung trong tờ rơi này:
1. Granocyte là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Granocyte
3. Cách dùng Granocyte
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách bảo quản Granocyte
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. Granocyte là gì và nó được sử dụng để làm gì

Tên thuốc của bạn là Granocyte, dạng bột và dung môi để tiêm / truyền (được gọi là Granocyte trong tờ rơi 
này). Granocyte chứa một loại thuốc gọi là lenograstim. Thuốc này thuộc về một nhóm thuốc được gọi là 
cytokine.

Granocyte hoạt động bằng cách giúp cơ thể bạn tạo ra nhiều tế bào máu hơn để chống lại nhiễm trùng.
• Các tế bào máu này được tạo ra trong tủy xương của bạn.
• Granocyte khuyến khích tủy xương của bạn tạo ra nhiều tế bào hơn được gọi là 'tế bào gốc máu'.
• Sau đó, nó giúp biến những tế bào máu non này thành những tế bào máu hoạt động hoàn toàn.

• Đặc biệt, nó giúp sản xuất nhiều bạch cầu hơn được gọi là bạch cầu trung tính. Bạch cầu trung tính rất quan 
trọng trong việc chống lại nhiễm trùng.

Granocyte được sử dụng:

• Sau khi điều trị ung thư, nếu mức độ bạch cầu của bạn quá thấp (được gọi là 'giảm bạch cầu trung tính') Một số phương 
pháp điều trị ung thư (còn được gọi là 'hóa trị') ảnh hưởng đến tủy xương. Điều này có thể làm giảm số lượng tế bào trắng 
của bạn. Nó đặc biệt ảnh hưởng đến bạch cầu trung tính và được gọi là 'giảm bạch cầu trung tính'. Nó kéo dài cho đến khi 
cơ thể bạn có thể sản xuất nhiều tế bào bạch cầu hơn. Khi bạn có số lượng bạch cầu trung tính thấp, bạn sẽ dễ bị nhiễm 
trùng hơn. Những điều này đôi khi có thể rất nghiêm trọng. Granocyte sẽ giúp giảm thời gian bạn có lượng tế bào thấp. Nó 
thực hiện điều này bằng cách khuyến khích cơ thể bạn tạo ra các tế bào bạch cầu mới.

TITLE - LENOGRASTIM / GRANOCYTE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN VIETNAMESE

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-lenograstim-granocyte-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1577.pdf


• Khi nào bạn cần tăng lượng tế bào gốc trong máu của chính mình (được gọi là 'huy động')
Granocyte có thể được sử dụng để khuyến khích tủy xương của bạn sản xuất tế bào gốc máu. Đây được gọi là 'huy 
động'. Điều này có thể xảy ra một mình hoặc có thể sau khi hóa trị. Các tế bào gốc máu này được lấy ra khỏi máu 
của bạn và được thu thập bằng một loại máy đặc biệt. Sau đó, các tế bào gốc của máu có thể được lưu trữ và trả lại 
cho bạn trong quá trình truyền máu.

• Sau khi cấy ghép tủy xương hoặc tế bào gốc máu
Khi bạn chuẩn bị cấy ghép tủy xương hoặc tế bào gốc máu, trước tiên bạn sẽ được thực hiện hóa trị 
liều cao hoặc chiếu xạ toàn thân. Điều này là để tiêu diệt các tế bào bị bệnh của bạn. Sau đó, ghép tủy 
xương hoặc tế bào gốc máu sẽ được trao cho bạn dưới dạng truyền máu. Sẽ mất một thời gian để tủy 
xương mới của bạn bắt đầu sản xuất các tế bào máu mới (bao gồm cả các tế bào bạch cầu). Granocyte 
sẽ giúp cơ thể bạn tăng tốc độ phục hồi các tế bào bạch cầu mới.

• Khi bạn muốn hiến tế bào gốc máu của mình
Granocyte cũng có thể được sử dụng ở những người hiến tặng khỏe mạnh. Ở đây, chúng khuyến khích tủy xương sản 
xuất thêm tế bào gốc máu. Đây được gọi là huy động - xem ở trên. Những người hiến tặng khỏe mạnh này sau đó có thể 
hiến tế bào gốc máu cho người cần chúng.

Granocyte có thể được sử dụng cho người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em trên 2 tuổi.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Granocyte 
Không dùng Granocyte:

• nếu bạn bị dị ứng với lenograstim hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong phần
6). Các dấu hiệu của phản ứng dị ứng bao gồm: phát ban, khó nuốt hoặc thở, sưng môi, 
mặt, cổ họng hoặc lưỡi
• nếu bạn mắc một loại ung thư được gọi là 'ung thư dòng tủy'. Tuy nhiên, bạn có thể có Granocyte nếu bạn mới 
được chẩn đoán 'bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính' trong một số trường hợp nhất định, nếu bạn trên 55 tuổi.
• nếu bạn đang điều trị bằng hóa chất trị liệu ung thư trong cùng một ngày.

Không dùng thuốc này nếu bất kỳ trường hợp nào ở trên áp dụng cho bạn. Nếu bạn không chắc chắn, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc 

dược sĩ của bạn trước khi được cho Granocyte.

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng thuốc này:

• nếu bạn đã từng bị bất kỳ bệnh nào, đặc biệt là dị ứng, nhiễm trùng, các vấn đề về thận hoặc gan.
• nếu bạn bị bệnh hồng cầu hình liềm hoặc đặc điểm tế bào hình liềm vì Granocyte có thể gây ra khủng hoảng hồng cầu hình 

liềm.

Vui lòng cho bác sĩ của bạn ngay lập tức trong quá trình điều trị Granocyte, nếu bạn:
• Có bọng mắt ở mặt hoặc mắt cá chân, có máu trong nước tiểu hoặc nước tiểu màu nâu hoặc nhận 
thấy bạn đi tiểu ít hơn bình thường

Nếu bạn không chắc liệu điều này có áp dụng cho mình hay không, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng Granocyte.

Trong quá trình điều trị với lenograstim, bác sĩ có thể đề nghị theo dõi thêm vì một số bệnh nhân đã hình thành 
cục máu đông trong tĩnh mạch và động mạch (xem thêm phần 4 “Các tác dụng phụ có thể xảy ra”).

Viêm động mạch chủ (mạch máu lớn vận chuyển máu từ tim đến cơ thể) đã được báo cáo hiếm khi xảy 
ra ở bệnh nhân ung thư và những người hiến tặng khỏe mạnh. Các triệu chứng có thể bao gồm sốt, 
đau bụng, khó chịu, đau lưng và tăng các dấu hiệu viêm. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn gặp những 
triệu chứng này.
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Trẻ em và thanh thiếu niên
Nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi dùng thuốc này:

▪ nếu bạn hoặc con bạn mắc một loại ung thư được gọi là “bệnh bạch cầu cấp tính dòng lympho” và nếu 
bạn hoặc con bạn dưới 18 tuổi.

Các loại thuốc khác và Granocyte
Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn đang dùng hoặc gần đây đã dùng bất kỳ loại thuốc nào khác. Điều này bao 
gồm các loại thuốc có được mà không cần đơn, bao gồm cả các loại thuốc thảo dược.

Nếu bạn muốn hiến tế bào gốc máu của mình và bạn đang điều trị chống đông máu (chẳng hạn như 
warfarin hoặc heparin), hãy đảm bảo bác sĩ biết điều này trước khi bắt đầu với Granocyte. Cũng cho họ biết 
nếu bạn biết bạn có bất kỳ vấn đề đông máu nào khác.

Nếu bạn được điều trị bằng hóa trị liệu chống ung thư, không sử dụng Granocyte trong khoảng thời gian từ 24 giờ trước 
khi liệu pháp bắt đầu đến 24 giờ sau khi liệu pháp kết thúc.

Mang thai và cho con bú
Không dùng thuốc này nếu bạn đang mang thai, có thể có thai hoặc đang cho con bú trừ khi bác sĩ cho 
bạn biết điều đó là cần thiết. Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, nghĩ rằng bạn có thể mang thai 
hoặc đang có kế hoạch sinh con, hãy hỏi ý kiến   bác sĩ trước khi dùng thuốc này. Granocyte chưa được thử 
nghiệm ở phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

Lái xe và sử dụng máy móc
Ảnh hưởng của Granocyte đến khả năng lái xe hoặc sử dụng máy móc hoặc công cụ vẫn chưa được biết đến. Hãy chờ xem Granocyte ảnh hưởng 

đến bạn như thế nào trước khi lái xe hoặc sử dụng các công cụ hoặc máy móc.

Granocyte chứa phenylalanin.
Thuốc này chứa 10mg phenylalanin (10 mg / mL sau khi pha) trong mỗi lọ.

Phenylalanin có thể gây hại nếu bạn mắc bệnh phenylketon niệu (PKU), một chứng rối loạn di truyền hiếm 
gặp trong đó phenylalanin tích tụ do cơ thể không thể loại bỏ nó đúng cách.

Granocyte chứa natri
Thuốc này chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) mỗi lọ, có nghĩa là về cơ bản là 'natrifree'.

3. Cách dùng Granocyte

Granocyte phải được tiêm dưới sự giám sát tại trung tâm Ung bướu hoặc Huyết học có kinh nghiệm. Thông 
thường nó sẽ được cung cấp bởi bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ. Nó được tiêm hoặc truyền.

Tuy nhiên, một số bệnh nhân đã được dạy cách tự tiêm thuốc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào 
về cách sử dụng thuốc này, hãy nói chuyện với bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ của bạn.

Bao nhiêu Granocyte được cung cấp
Nếu bạn không chắc chắn lý do tại sao bạn được cung cấp Granocyte hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về lượng 
Granocyte được cung cấp cho bạn, hãy nói chuyện với bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ của bạn.
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Sau khi cấy ghép tủy xương, hóa trị hoặc để huy động các tế bào gốc máu sau
hóa trị liệu
• Bác sĩ sẽ tính lượng thuốc cần tiêm cho bạn, tùy thuộc vào diện tích bề mặt của cơ thể bạn. Điều 
này được tính bằng cân nặng và chiều cao của bạn. Nó được đo bằng 'mét vuông', là

2
viết là 'm'
• Liều Granocyte thông thường là 19,2 MIU (150 microgam) cho mỗi m² diện tích bề mặt cơ 
thể mỗi ngày. Liều ở trẻ em trên 2 tuổi và thanh thiếu niên giống như ở người lớn ”
• Số ngày bạn nhận được Granocyte sẽ do bác sĩ của bạn quyết định. Bạn có thể được cung cấp nó trong tối 
đa 28 ngày
• Khi Granocyte được tiêm để huy động tế bào gốc trong máu sau khi hóa trị, bác sĩ sẽ cho bạn biết 
khi nào việc thu thập tế bào gốc trong máu của bạn sẽ diễn ra

Để huy động tế bào gốc trong máu chỉ với Granocyte
• Bác sĩ sẽ tính lượng thuốc cần cung cấp cho bạn, tùy thuộc vào cân nặng của bạn.
• Liều thông thường của Granocyte là 1,28 MIU (10 microgam) cho mỗi kg thể trọng mỗi ngày. 
Liều ở trẻ em trên 2 tuổi và thanh thiếu niên giống như ở người lớn ”
• Bạn sẽ được tiêm Granocyte dưới da từ 4 đến 6 ngày
• Việc thu thập tế bào gốc máu của bạn sẽ được thực hiện trong khoảng từ 5 đến 7 ngày sau đó.

GRANOCYTE 13 triệu IU / mL có thể được sử dụng cho những bệnh nhân có diện tích bề mặt cơ thể lên đến 0,7 m². 
GRANOCYTE 34 triệu IU / mL có thể được sử dụng cho những bệnh nhân có diện tích bề mặt cơ thể lên đến 1,8 m².

Nếu bạn uống nhiều Granocyte hơn mức cần thiết
Nếu bạn được bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ cho thuốc này thì không chắc họ sẽ cho bạn quá nhiều thuốc. Họ 
sẽ theo dõi sự tiến bộ của bạn và kiểm tra liều lượng. Luôn hỏi nếu bạn không chắc chắn lý do tại sao 
bạn nhận được một liều thuốc.

Nếu bạn cung cấp cho mình quá nhiều Granocyte, hãy nói với bác sĩ hoặc đến bệnh viện ngay lập tức. Mang 
theo gói thuốc này với bạn. Điều này để bác sĩ biết những gì bạn đã dùng. Bạn có thể nhận được tác dụng 
phụ đặc biệt xấu nếu bạn có quá nhiều. Vấn đề có thể bạn gặp phải là đau cơ và xương.

Nếu bạn quên uống Granocyte
Không dùng liều gấp đôi để bù cho lần quên tiêm. Luôn nói chuyện với bác sĩ của bạn, người sẽ cho 
bạn biết bạn nên làm gì.

Xét nghiệm máu

Một bác sĩ cần theo dõi bạn trong khi bạn đang dùng thuốc này. Họ sẽ cần phải làm xét nghiệm máu thường xuyên. 
Chúng sẽ kiểm tra mức độ của các tế bào máu khác nhau của bạn (bạch cầu trung tính, các tế bào bạch cầu khác, tế bào 
hồng cầu, tiểu cầu).

Các xét nghiệm máu khác do các bác sĩ khác có thể thực hiện có thể cho thấy những thay đổi khi bạn đang mắc bệnh 
Granocyte. Nếu bạn đang xét nghiệm máu, điều quan trọng là phải nói với bác sĩ rằng bạn đang mắc bệnh Granocyte. 
Số lượng tế bào bạch cầu của bạn có thể tăng lên, số lượng tiểu cầu của bạn có thể giảm xuống và có thể có sự gia 
tăng mức độ enzym. Những thay đổi này thường cải thiện sau khi bạn ngừng sử dụng Granocyte. Nếu bạn đang xét 
nghiệm máu, điều quan trọng là phải cho bác sĩ biết bạn đang mắc bệnh Granocyte.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. 4. Các tác dụng 

phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.
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Đối với bệnh nhân ung thư và người hiến tặng khỏe mạnh:

Ngừng dùng Granocyte và nói với bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu:
• Đau ở phía trên bên trái của bụng hoặc vai trái của bạn. Đây có thể là dấu hiệu của sự gia tăng kích 
thước lá lách của bạn. Đây là một tác dụng phụ phổ biến được gọi là chứng lách to nhưng một tác dụng 
phụ rất hiếm gặp có thể khiến lá lách bị tách ra.
• Bạn có một phản ứng dị ứng rất nghiêm trọng được gọi là 'sốc phản vệ'. Đây là một phản ứng đột ngột đe 
dọa sự sống. Các dấu hiệu bao gồm cảm thấy ngất xỉu, suy nhược, khó thở hoặc sưng mặt. Đây là một tác 
dụng phụ rất hiếm.
• Bạn có vấn đề về hô hấp. Các dấu hiệu bao gồm ho, sốt hoặc bạn có thể dễ dàng bị hụt hơi. 
Đây có thể là dấu hiệu của Hội chứng rối loạn hô hấp cấp tính (ARDS), một tác dụng phụ rất 
hiếm gặp.
• Bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây hoặc kết hợp của các tác dụng phụ sau: sưng hoặc bọng 
mắt, có thể liên quan đến việc truyền nước ít thường xuyên hơn, khó thở, sưng bụng và cảm giác 
no, và cảm giác mệt mỏi nói chung. Các triệu chứng này thường phát triển một cách nhanh chóng. 
Đây có thể là các triệu chứng của một tình trạng không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 
100 người) được gọi là "Hội chứng rò rỉ mao mạch" khiến máu bị rò rỉ từ các mạch máu nhỏ vào cơ 
thể của bạn và cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.
• Bạn bị chấn thương thận (viêm cầu thận). Tổn thương thận đã được thấy ở những bệnh nhân được dùng 
Granocyte. Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn thấy bọng mắt ở mặt hoặc mắt cá chân, máu trong 
nước tiểu hoặc nước tiểu màu nâu hoặc nhận thấy bạn đi tiểu ít hơn bình thường.

Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết càng sớm càng tốt nếu bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây:

Các tác dụng phụ rất phổ biến(có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 người):
• Đau nhức ở xương, cơ, khớp, lưng và ở chân và tay, nhức đầu, sốt, và / hoặc cảm thấy buồn nôn (buồn nôn). 
Nếu nó xảy ra, cơn đau có thể được kiểm soát bằng thuốc giảm đau thông thường.
• Những thay đổi tạm thời trong xét nghiệm máu bao gồm những thay đổi liên quan đến chức năng gan của bạn, thường 
không cần thêm bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào và bình thường hóa sau khi ngừng thuốc.
• Sau khi hiến tế bào gốc, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi. Đó là do sự sụt giảm các tế bào hồng 
cầu của bạn. Số lượng bạch cầu của bạn có thể tăng cao trong một thời gian ngắn. Bạn cũng có 
thể bị giảm số lượng tiểu cầu, khiến bạn dễ bị chảy máu hoặc bầm tím hơn bình thường.

Các tác dụng phụ thường gặp(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người):

• Phản ứng tại chỗ tiêm.
• Đau nhức toàn thân bao gồm cả đau bụng

Tác dụng phụ không phổ biến(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người):

• Ho ra máu (ho ra máu).
Hiếm(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 1.000 người):

• Chảy máu phổi (xuất huyết phổi).
• Viêm động mạch chủ (mạch máu lớn vận chuyển máu từ tim đến cơ thể), xem phần 2.

Tác dụng phụ rất hiếm(có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10, 000 người):
• Các vấn đề về da như màu mận chín, các vùng nổi gồ lên trên cánh tay hoặc chân của bạn và đôi khi ở mặt hoặc cổ của 
bạn kèm theo sốt (dấu hiệu của 'hội chứng Sweet'). Cũng có thể xuất hiện các cục đỏ nổi lên kèm theo sốt và
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nhức đầu (dấu hiệu của 'hội chứng Lyell'). Ngoài ra, các vấn đề về da khác như vết bầm đỏ nổi lên ở chân 
hoặc vết loét trên cơ thể kèm theo sốt và đau khớp.
• Phản ứng dị ứng. Các dấu hiệu bao gồm phát ban, khó nuốt và thở, sưng môi, mặt, cổ 
họng hoặc lưỡi.

Không biết(tần suất không thể được ước tính từ dữ liệu có sẵn):
▪ Kết quả xét nghiệm máu cho thấy có tình trạng viêm (ví dụ C - protein phản ứng tăng).
▪ Hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch và động mạch.

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể 

xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo tác dụng phụ trực tiếp (xem chi tiết bên dưới).

Vương quốc Anh - Trang web Chương trình Thẻ vàng: 

www.mhra.gov.uk/yellowcard.

Ireland - Cảnh giác Dược HPRA, Earlsfort Terrace, IRL - Dublin 2; ĐT: +353 1 6764971; Số fax:
+ 353 1 6762517. Trang web: www.hpra.ie; E-mail: medsafety@hpra.ie. Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có 
thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

5. Cách bảo quản Granocyte

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.

Không sử dụng bất kỳ thành phần nào của bột Granocyte và dung môi cho bộ dung dịch sau ngày hết 
hạn (EXP). Hạn sử dụng của bột Granocyte được ghi trên hộp carton bên ngoài, trên giấy bạc của vỉ và 
trên nhãn của mỗi lọ Granocyte. Hạn sử dụng của dung môi (nước pha tiêm) được ghi trên nhãn của 
ống tiêm chứa sẵn nước.

Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó. Không 

lưu trữ trên 30 ° C. Không đóng băng.

Sau khi pha hoặc pha loãng nên sử dụng ngay lập tức. Nếu cần, bạn có thể bảo quản dung 
dịch đã pha hoặc pha loãng đến 24 giờ ở 2 ° C -8 ° C (trong tủ lạnh).

Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách vứt bỏ 
những loại thuốc bạn không còn sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

6. Nội dung của gói và các thông tin khác 
Granocyte chứa gì
• Hoạt chất là lenograstim (rHuG-CSF) 13,4 triệu Đơn vị Quốc tế (tương đương 105 
microgam) mỗi mL sau khi pha.
• Hoạt chất là lenograstim (rHuG-CSF) 33,6 triệu Đơn vị Quốc tế (tương đương 263 
microgam) trên mỗi mL sau khi pha.
• Các thành phần khác trong bột là arginine, phenylalanine, methionine, mannitol (E421), 
polysorbate 20 và axit clohydric loãng.
Excipients known to have a recognised action or effect: phenylalanine
• The solvent used to reconstitute the solution is Water for Injections

What Granocyte looks like and contents of the packs
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Granocyte is presented as [powder and a solvent for solution for injection/infusion in a pre-filled 
syringe].

Powder in a vial + 1mL of solvent in a pre-filled syringe with two needles (the larger cream coloured one 
for reconstitution (19G) and the smaller brown coloured one for administration (26G))

Granocyte is presented as [powder and a solvent for solution for injection/infusion]. 
Powder in a vial + 1mL of solvent in ampoule (UK market only)

GRANOCYTE is available in pack sizes of 1 or 5. 

Not all pack sizes may be marketed

Marketing Authorisation Holder 
UK
Chugai Pharma UK Ltd, Mulliner 
House, Flanders Road, Turnham 
Green, London
W4 1NN.

Ailen
Chugai Pharma France SAS
Tour Franklin 100/101 Quartier Boieldieu 
La Défense 8-92042
Paris La Défense CEDEX 
Pháp

nhà chế tạo
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Usine de Maisons-Alfort, 180 rue Jean-Jaurès, BP40 94702 
Maisons-Alfort - Cedex -France

Sản phẩm thuốc này được ủy quyền tại các Quốc gia Thành viên của EEA dưới các tên sau:

Tất cả các quốc gia thành viên của EEA: 
GRANOCYTE Ý: GRANOCYTE và MYELOSTIM
Để biết bất kỳ thông tin nào về loại thuốc này, vui lòng liên hệ với đại diện địa phương của Người có 
Giấy phép Tiếp thị:
Vương quốc Anh và Ireland - Chugai Pharma UK Ltd, Mulliner House, Flanders Road, Turnham Green, London 
W4 1NN.

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 11 năm 2020.
<------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------
Thông tin sau chỉ dành cho các chuyên gia y tế hoặc chăm sóc sức khỏe:
Thông tin thực tế về việc chuẩn bị và xử lý sản phẩm thuốc dành cho các chuyên gia y tế hoặc 
chăm sóc sức khỏe
Lọ Granocyte chỉ dùng cho một liều duy nhất.

Do nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật có thể xảy ra, ống tiêm chứa sẵn dung môi chỉ được sử dụng một 
lần.
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Granocyte dùng để tiêm dưới da hoặc tiêm tĩnh 
mạch. Chuẩn bị dung dịch đã hoàn nguyên
Thêm một cách vô trùng các thành phần có thể chiết xuất của một ống tiêm đã điền sẵn vào lọ Granocyte bằng cách sử dụng kim 
19G.

• Khuấy nhẹ cho đến khi tan hoàn toàn.
• Không lắc mạnh.
• Dung dịch tiêm đã hoàn nguyên có vẻ trong suốt và không có hạt.
Dùng kim 19G rút thể tích cần thiết của dung dịch đã pha từ lọ.
• Tiêm kim 26G ngay lập tức bằng cách tiêm dưới da.

Trong trường hợp sử dụng tĩnh mạch Granocyte phải được pha loãng sau khi pha.

Granocyte tương thích với các bộ quản lý thường được sử dụng để tiêm khi pha loãng:
• trong dung dịch muối 0,9% (túi polyvinyl clorua và chai thủy tinh)
• hoặc trong dung dịch dextrose 5% (chai thủy tinh)

Không nên pha loãng GRANOCYTE 13 triệu IU / mL đến nồng độ cuối cùng dưới 0,26 triệu 
Đơn vị Quốc tế / mL (2 µg / mL). Không nên pha loãng 1 lọ GRANOCYTE 13 triệu IU / mL đã 
hoàn nguyên trong hơn 50 mL trong bất kỳ trường hợp nào
Không nên pha loãng GRANOCYTE 34 triệu IU / mL đến nồng độ cuối cùng dưới 0,32 triệu 
Đơn vị Quốc tế / mL (2,5 µg / mL). Không nên pha loãng 1 lọ GRANOCYTE 34 triệu IU / mL đã 
hoàn nguyên trong hơn 100 mL trong bất kỳ trường hợp nào.

Bất kỳ sản phẩm / dung dịch hoặc chất thải không sử dụng nào đều phải được xử lý theo quy định của địa phương
yêu cầu

™ Granocyte là thương hiệu của Chugai Pharma UK Limited. © Nội dung 

của tờ rơi này thuộc bản quyền của Chugai Pharma UK Limited.

A: Nắp đầu (bao gồm miếng cao su bên trong) B: 
Nút chặn
C: Pít tông

Kim được bảo vệ trong bao bì riêng cứng bao gồm: D: Vỏ 
kim
E: Nắp màu (màu kem hoặc màu nâu)

F: Trung tâm kim
G: Mũi kim

Sơ đồ 1
Lấy lọ ra khỏi vỉ và tháo 
nắp nhựa khỏi lọ.

Sơ đồ 7
Giữ kim và ống tiêm gắn 
vào lọ, lật ngược lọ.

Lau sạch nút cao su của lọ 
bằng khăn tẩm cồn vô trùng.

Rút kim một phần để đảm 
bảo rằng đầu kim nằm 
trong dung dịch. Giữ trung 
tâm kim và ống tiêm, kéo từ 
từ pít-tông để hút lên như
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càng nhiều càng tốt tất cả các 
dung dịch vào ống tiêm.

Sơ đồ 2 Sơ đồ 8
Tháo ống tiêm đã điền sẵn 
và hai cây kim (một chiếc có 
nắp màu kem (19G) và một 
chiếc có nắp màu nâu
nắp màu (26G)) từ vỉ.

Kiểm tra ống tiêm xem có bọt khí 
không. Nếu có bong bóng trong ống 
tiêm, hãy giữ ống tiêm thẳng lên và gõ 
nhẹ vào mặt bên của ống tiêm cho 
đến khi có bong bóng nổi ở trên cùng.

Đẩy bong bóng ra ngoài bằng 
pít-tông.

Sơ đồ 3 Sơ đồ 9
Vặn nắp đầu kim ra khỏi 
ống tiêm và tháo nó ra.

Đẩy pít tông cho đến khi 
đầu nút thẳng hàng với 
vạch thể tích tiếp theo lớn 
hơn mức bạn cần (0,1ml
gia số). Ví dụ, nếu bạn cần 
0,8 ml thì đẩy pít-tông đến 
vạch 0,9 ml

Sơ đồ 4 Sơ đồ 10
Giữ chặt bao bì kim tuyến màu 
kem ở cả hai đầu. Vặn nắp màu 
kem (theo chiều kim đồng hồ hoặc 
ngược chiều kim đồng hồ) và kéo 
nó ra.
Giữ vỏ kim, vặn trục kim 
vào ống tiêm.

Xoay lọ thẳng đứng và đẩy 
kim hoàn toàn vào lọ. Giữ 
ống đựng kim, tháo ống 
tiêm để kim nằm trong lọ.

Giữ chặt bao bì kim loại 
màu nâu ở cả hai đầu. Vặn 
nắp màu nâu (theo chiều 
kim đồng hồ hoặc ngược 
chiều kim đồng hồ) và kéo 
nó ra. Giữ vỏ kim, vặn trục 
kim vào ống tiêm.

Tháo vỏ kim.
Sơ đồ 5 Sơ đồ 11
Tháo vỏ kim. Giữ lọ trên mặt 
phẳng, đẩy kim qua nút cao 
su rồi đẩy từ từ thanh pít-
tông để bơm dung môi vào 
lọ.

Kiểm tra ống tiêm xem có bọt 
khí không. Nếu có bong bóng 
trong ống tiêm, hãy giữ ống 
tiêm thẳng lên và gõ nhẹ vào 
thành ống tiêm cho đến khi bọt 
nổi lên trên.
Đẩy bong bóng ra ngoài bằng 
pít-tông.
Nếu cần, hãy điều chỉnh âm 
lượng được sử dụng.
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Sơ đồ 6 GRANOCYTE hiện đã sẵn 
sàng để quản lý. Quản lý 
ngay lập tức bằng cách tiêm 
dưới da.

Lắc nhẹ cho đến khi bột tan 
hoàn toàn. Không lắc mạnh.

Vị trí của các vị trí 
tiêm dưới da
sự quản lý.

Đằng trước Mặt sau
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