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GRANOCYTE 13 милиона IU/mL, прах и разтворител за инжекционен/инфузионен разтвор в предварително
напълнена спринцовка

GRANOCYTE 34 милиона IU/mL, прах и разтворител за инжекционен/инфузионен разтвор в предварителна
напълнена спринцовка

Ленограстим

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя 

съдържа важна за Вас информация.

• Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново

• Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт

• Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако 
техните признаци на заболяване са същите като вашите
• Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, 

които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

Какво има в тази листовка:

1. Какво представлява Granocyte и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Granocyte
3. Как да приемате Granocyte
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Granocyte

6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Granocyte и за какво се използва

Името на Вашето лекарство е Granocyte, прах и разтворител за инжекции/инфузии (наречен Granocyte в тази 
листовка). Granocyte съдържа лекарство, наречено ленограстим. Това принадлежи към група лекарства, наречени 
цитокини.

Granocyte работи, като помага на тялото ви да произвежда повече от кръвните клетки, които се борят с инфекцията.

• Тези кръвни клетки се произвеждат във вашия костен мозък.

• Granocyte насърчава вашия костен мозък да произвежда повече клетки, наречени „кръвни стволови клетки“.

• След това помага да се превърнат тези млади кръвни клетки в напълно работещи кръвни клетки.

• По-специално, помага за производството на повече бели кръвни клетки, наречени неутрофили. Неутрофилите 

са важни в борбата с инфекциите.

Граноцитът се използва:

• След лечение на рак, ако нивото на белите Ви кръвни клетки е твърде ниско (наречено „неутропения“) Някои 
лечения за рак (наричани още „химиотерапия“) засягат костния мозък. Това може да намали броя на белите ви 
клетки. Тя засяга особено неутрофилите и се нарича "неутропения". Продължава, докато тялото ви е в състояние да 
произвежда повече бели кръвни клетки. Когато имате нисък брой неутрофили, е по-лесно да получите инфекции. 
Те понякога могат да бъдат много сериозни. Granocyte ще ви помогне да намалите времето, през което имате 
ниски нива на клетки. Той прави това, като насърчава тялото ви да произвежда нови бели кръвни клетки.
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• Когато трябва да увеличите собствените си кръвни стволови клетки (наречено „мобилизация“)

Granocyte може да се използва за насърчаване на вашия костен мозък да произвежда кръвни стволови клетки. Това се 

нарича „мобилизация“. Това може да се случи самостоятелно или евентуално след химиотерапия. Тези кръвни стволови 

клетки се изваждат от кръвта ви и се събират с помощта на специална машина. След това кръвните стволови клетки могат 

да бъдат съхранени и върнати при кръвопреливане.

• След трансплантация на костен мозък или кръвни стволови клетки

Когато ви предстои трансплантация на костен мозък или кръвни стволови клетки, първо получавате висока доза 

химиотерапия или цялостно облъчване на тялото. Това е за унищожаване на вашите болни клетки. След това ви се дава 

трансплантация на костен мозък или кръвни стволови клетки като кръвопреливане. Ще отнеме известно време, докато 

новият ви костен мозък започне да произвежда нови кръвни клетки (включително белите кръвни клетки). Granocyte ще 

помогне на тялото ви да ускори възстановяването на новите ви бели кръвни клетки.

• Когато искате да дарите кръвните си стволови клетки
Granocyte може да се използва и при здрави донори. Тук те насърчават костния мозък да произвежда допълнителни 

кръвни стволови клетки. Това се нарича мобилизация - вижте по-горе. След това тези здрави донори могат да дарят 

кръвни стволови клетки на някой, който се нуждае от тях.

Granocyte може да се използва при възрастни, юноши и деца над 2 години.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Granocyte Не 
приемайте Granocyte:

• ако сте алергични към ленограстим или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в раздел
6). Признаците на алергична реакция включват: обрив, проблеми с преглъщането или дишането, подуване на устните, 

лицето, гърлото или езика

• ако имате вид рак, наречен "миелоиден рак". Въпреки това, можете да приемате Granocyte, ако имате наскоро 
диагностицирана „остра миелоидна левкемия“ в определени случаи, ако сте на повече от 55 години.
• ако провеждате химиотерапия за рак в същия ден.

Не приемайте това лекарство, ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или 

фармацевт, преди да Ви бъде приложен Granocyte.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство:

• ако някога сте имали някакво заболяване, особено алергии, инфекции, проблеми с бъбреците или черния дроб.

• ако имате сърповидно-клетъчна болест или сърповидно-клетъчна характеристика, тъй като Granocyte може потенциално да причини сърповидно-клетъчна криза.

Моля, информирайте Вашия лекар незабавно по време на лечението с Granocyte, ако:
• Почувствайте подпухналост на лицето или глезените, кръв в урината или кафява урина или забележите, че 
уринирате по-малко от обикновено

Ако не сте сигурни дали това се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Granocyte.

По време на лечението с ленограстим Вашият лекар може да препоръча допълнително наблюдение, тъй като някои 
пациенти са развили кръвни съсиреци във вените и артериите (вижте също точка 4 „Възможни нежелани реакции“).

Рядко се съобщава за възпаление на аортата (големият кръвоносен съд, който транспортира кръв от 
сърцето към тялото) при пациенти с рак и здрави донори. Симптомите могат да включват треска, коремна 
болка, неразположение, болки в гърба и повишени възпалителни маркери. Кажете на Вашия лекар, ако 
почувствате тези симптоми.
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Деца и юноши
Говорете с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство:

▪ ако Вие или Вашето дете имате вид рак, наречен „остра лимфоцитна левкемия” и ако Вие или Вашето 
дете сте на по-малко от 18 години.

Други лекарства и Granocyte
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства. 
Това включва лекарства, отпускани без рецепта, включително билкови лекарства.

Ако искате да дарите кръвните си стволови клетки и приемате антикоагулантно лечение (като варфарин или 
хепарин), уверете се, че лекарят знае това, преди да започнете с Granocyte. Също така им кажете, ако знаете, 
че имате други проблеми със съсирването на кръвта.

Ако Ви е назначена противоракова химиотерапия, не използвайте Granocyte през периода от 24 часа преди 
началото на терапията до 24 часа след края на терапията.

Бременност и кърмене
Не приемайте това лекарство, ако сте бременна, може да забременеете или кърмите, освен ако Вашият лекар 
не Ви каже, че е необходимо. Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате 
да имате бебе, посъветвайте се с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство. Granocyte не е тестван при 
бременни жени или при кърмещи жени.

Шофиране и работа с машини
Ефектът на Granocyte върху способността за шофиране или работа с машини или инструменти не е известен. Изчакайте да видите как 

Granocyte ви влияе, преди да шофирате или да използвате инструменти или машини.

Granocyte съдържа фенилаланин.
Това лекарство съдържа 10 mg фенилаланин (10 mg/mL след разтваряне) във всеки флакон.

Фенилаланинът може да бъде вреден, ако имате фенилкетонурия (PKU), рядко генетично заболяване, при 
което фенилаланинът се натрупва, защото тялото не може да го отстрани правилно.

Граноцитът съдържа натрий
Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, което означава по същество „без натрий“.

3. Как да приемате Granocyte

Granocyte трябва да се дава под наблюдение в опитен онкологичен или хематологичен център. Обикновено се дава от 
лекар, медицинска сестра или фармацевт. Прилага се под формата на инжекция или инфузия.

Някои пациенти обаче са научени как да си поставят инжекцията. Ако имате някакви въпроси относно това как 
се прилага това лекарство, говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Колко Granocyte се дава
Ако не сте сигурни защо получавате Granocyte или имате въпроси относно това колко Granocyte 
Ви се прилага, говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.
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След трансплантация на костен мозък, химиотерапия или за мобилизиране на кръвни стволови клетки след

химиотерапия
• Вашият лекар ще прецени колко да Ви даде, в зависимост от повърхността на тялото Ви. Това се 
изработва с помощта на вашето тегло и височина. Измерва се в "квадратни метри", което е

2
написано като 'm'

• Обичайната доза Granocyte е 19,2 MIU (150 микрограма) за всеки m² телесна повърхност 
всеки ден. Дозата при деца над 2 години и юноши е същата като при възрастни”
• Броят дни, в които получавате Granocyte, ще бъде решен от Вашия лекар. Може да Ви бъде даден 
до 28 дни
• Когато Granocyte се прилага за мобилизиране на кръвни стволови клетки след химиотерапия, Вашият лекар ще 
Ви каже кога ще се случи събирането на Вашите кръвни стволови клетки

За мобилизиране на кръвни стволови клетки само с Granocyte

• Вашият лекар ще прецени колко да Ви даде, в зависимост от Вашето тегло.
• Обичайната доза Granocyte е 1,28 MIU (10 микрограма) за всеки кг телесно тегло всеки ден. 
Дозата при деца над 2 години и юноши е същата като при възрастни”
• Ще Ви бъде приложен Granocyte като инжекция под кожата за 4 до 6 дни
• Събирането на вашите кръвни стволови клетки ще се случи между 5 и 7 дни по-късно.

GRANOCYTE 13 милиона IU/mL може да се използва при пациенти с телесна повърхност до 0,7 m². 
GRANOCYTE 34 милиона IU/mL може да се използва при пациенти с телесна повърхност до 1,8 m².

Ако сте приели повече от необходимата доза Granocyte

Ако Ви бъде дадено това лекарство от лекар, медицинска сестра или фармацевт, е малко вероятно те да Ви дадат 
твърде много лекарство. Те ще следят напредъка ви и ще проверяват дозата. Винаги питайте, ако не сте сигурни защо 
получавате доза лекарство.

Ако си дадете твърде много Granocyte, кажете на лекар или веднага отидете в болницата. Вземете тази лекарствена 
опаковка със себе си. Това е така, че лекарят да знае какво сте приели. Може да получите особено лоши странични 
ефекти, ако имате твърде много. Най-вероятният проблем, който може да имате, е болка в мускулите и костите.

Ако сте пропуснали да приемете Granocyte

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата инжекция. Винаги говорете с Вашия лекар, който ще Ви 
каже какво трябва да правите.

Кръвни изследвания

Лекарят трябва да Ви наблюдава, докато приемате това лекарство. Те ще трябва да правят редовни кръвни 
изследвания. Те ще проверят нивото на различните ви кръвни клетки (неутрофили, други бели кръвни клетки, червени 
кръвни клетки, тромбоцити).

Други кръвни изследвания, които могат да бъдат взети от други лекари, могат да покажат промени, докато приемате 
Granocyte. Ако Ви правят кръвни изследвания, важно е да кажете на лекаря, че приемате Granocyte. Броят на белите 
ви кръвни клетки може да се увеличи, броят на тромбоцитите може да намалее и може да има повишаване на нивата 
на ензимите. Тези промени обикновено се подобряват, след като сте спрели да приемате Granocyte. Ако Ви правят 
кръвни изследвания, важно е да кажете на лекаря, че приемате Granocyte.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт. 4. 

Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
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За пациенти с рак и здрави донори:

Спрете приема на Granocyte и незабавно уведомете Вашия лекар, ако:

• Болка в горната лява част на корема или в лявото рамо. Това може да са признаци за увеличаване на размера 
на вашия далак. Това е често срещан страничен ефект, наречен спленомегалия, но много рядък страничен 
ефект може да причини разцепване на далака.
• Имате много сериозна алергична реакция, наречена „анафилактичен шок“. Това е внезапна 
животозастрашаваща реакция. Признаците включват чувство на припадък, слабост, затруднено дишане или 
подуване на лицето. Това е много рядък страничен ефект.
• Имате проблеми с дишането. Признаците включват кашлица, треска или лесно може да останете без дъх. Това 
може да са признаци на синдром на остър респираторен дистрес (ARDS), който е много рядък страничен ефект.

• Имате някое от следните или комбинация от следните нежелани реакции: подуване или подпухналост, 
които могат да бъдат свързани с по-рядко изтичане на вода, затруднено дишане, подуване на корема и 
усещане за пълнота и общо чувство на умора. Тези симптоми обикновено се развиват бързо. Това може 
да са симптоми на необичайно (могат да засегнат до 1 на 100 души) състояние, наречено „Синдром на 
капилярно изтичане“, което причинява изтичане на кръв от малките кръвоносни съдове в тялото ви и се 
нуждае от спешна медицинска помощ.
• Имате бъбречно увреждане (гломерулонефрит). Наблюдавано е увреждане на бъбреците при пациенти, 
приемащи Granocyte. Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако почувствате подпухналост на лицето или 
глезените, кръв в урината или кафява урина или забележите, че уринирате по-малко от обикновено.

Кажете на лекар или фармацевт възможно най-скоро, ако имате някоя от следните нежелани реакции:

Много чести нежелани реакции(може да засегне повече от 1 на 10 души):
• Болки в костите, мускулите, ставите, гърба и в краката и ръцете, главоболие, треска и/или гадене (гадене). 
Ако това се случи, болката може да бъде овладяна с обикновени болкоуспокояващи.
• Временни промени в кръвните изследвания, включително тези, свързани с чернодробната Ви функция, които обикновено не 

изискват никакви допълнителни предпазни мерки и се нормализират след спиране на лекарството.

• След даряването на кръвни стволови клетки може да се почувствате уморени. Това се дължи на падането на червените кръвни 

клетки. Броят на белите Ви кръвни клетки може да се повиши за кратък период от време. Възможно е също така да имате 

намаление на броя на тромбоцитите, което може да ви накара да кървите или да получите синини по-лесно от нормалното.

Чести нежелани реакции(може да засегне до 1 на 10 души):
• Реакция на мястото на инжектиране.
• Общи болки, включително болки в корема

Нечести нежелани реакции(може да засегне до 1 на 100 души):
• Кашлица с кръв (хемоптиза).

Рядко(може да засегне до 1 на 1000 души):
• Кървене от белия дроб (белодробен кръвоизлив).
• Възпаление на аортата (големият кръвоносен съд, който транспортира кръвта от сърцето към 
тялото), вижте точка 2.

Много редки странични ефекти(може да засегне до 1 на 10 000 души):

• Кожни проблеми като цвят на слива, повдигнати участъци по ръцете или краката и понякога лицето или 
шията с треска (признаци на „синдром на Свит“). Може да има и повдигнати червени бучки с треска и

Одобрен – ноември 2020 г ПОВЕРИТЕЛНО Страница 5 от 10



главоболие (признаци на "синдром на Lyell"). Също така, други кожни проблеми като червени надигнати синини по 

краката или язви по тялото ви с температура и болки в ставите.

• Алергична реакция. Признаците включват обрив, проблеми с преглъщането и дишането, подуване на 
устните, лицето, гърлото или езика.

Не се знае(честотата не може да бъде оценена от наличните данни):
▪ Резултати от кръвни изследвания, показващи възпаление (напр. С - повишен реактивен протеин).

▪ Образуване на кръвни съсиреци във вените и артериите.

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни нежелани реакции, 

които не са изброени в тази листовка. Можете също да докладвате директно за нежелани реакции (вижте подробностите по-долу).

Обединеното кралство – Уебсайт на схемата за жълта 

карта: www.mhra.gov.uk/yellowcard.

Ирландия – HPRA Pharmacovigilance, Earlsfort Terrace, IRL – Дъблин 2; Тел: +353 1 6764971; факс:
+ 353 1 6762517. Уебсайт: www.hpra.ie; Имейл: medsafety@hpra.ie. Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете за 

предоставянето на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Granocyte

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте нито една от частите на комплекта Granocyte прах и разтворител за разтвор след изтичане на срока на годност 

(EXP). Срокът на годност на Granocyte прах е посочен върху външната картонена кутия, върху хартиеното фолио на блистера и 

върху етикета на всеки флакон Granocyte. Срокът на годност на разтворителя (вода за инжекции) е посочен върху етикета на 

предварително напълнената с вода спринцовка.

Срокът на годност се отнася до последния ден на този месец. Да 

не се съхранява над 30°C. Не замразявайте.

След разтваряне или разреждане се препоръчва незабавна употреба. Ако е необходимо, можете да 
съхранявате приготвения или разреден разтвор до 24 часа при 2°C -8°C (в хладилник).

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да 

изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга 
информация Какво съдържа Granocyte
• Активното вещество е ленограстим (rHuG-CSF) 13,4 милиона международни единици (еквивалентни на 105 
микрограма) на mL след разтваряне.
• Активното вещество е ленограстим (rHuG-CSF) 33,6 милиона международни единици (еквивалентни на 263 
микрограма) на mL след разтваряне.
• Другите съставки в праха са аргинин, фенилаланин, метионин, манитол (E421), 
полисорбат 20 и разредена солна киселина.
Помощни вещества, за които е известно, че имат признато действие или ефект: фенилаланин

• Разтворителят, използван за приготвяне на разтвора, е вода за инжекции

Как изглежда Granocyte и какво съдържа опаковките
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Granocyte се представя като [прах и разтворител за инжекционен/инфузионен разтвор в предварително напълнена 

спринцовка].

Прах във флакон + 1mL разтворител в предварително напълнена спринцовка с две игли (по-
голямата кремаво оцветена за разтваряне (19G) и по-малката кафява за приложение (26G))

Граноцитът се представя като [прах и разтворител за инжекционен/инфузионен разтвор]. Прах 
във флакон + 1mL разтворител в ампула(само за британския пазар)

GRANOCYTE се предлага в опаковки от 1 или 5. Не всички размери 

опаковки може да се предлагат на пазара

Притежател на разрешение за употреба Обединеното 

кралство

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

Ирландия

Chugai Pharma France SAS
Обиколка Франклин 100/101 Quartier Boieldieu 
La Défense 8 - 92042
Париж La Défense CEDEX 
Франция

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

Този лекарствен продукт е разрешен в държавите-членки на ЕИП под следните 
имена:
Всички държави-членки на ЕИП: GRANOCYTE 
Италия: GRANOCYTE и MYELOSTIM
За всяка информация относно това лекарство, моля, свържете се с местния представител на притежателя на 
разрешението за употреба:
Великобритания и Ирландия - Chugai Pharma UK Ltd, Mulliner House, Flanders Road, Turnham Green, Лондон W4 
1NN.

Тази листовка е преразгледана последно през ноември 2020 г.

<------------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------------
Следната информация е предназначена само за медицински или здравни специалисти:

Практическа информация за приготвяне и работа с лекарствения продукт за медицински или 
здравни специалисти

Флаконите Granocyte са само за еднократна употреба.

С оглед на възможния риск от микробно замърсяване, предварително напълнената спринцовка с разтворител е само за еднократна 

употреба.
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Granocyte е за подкожно или интравенозно 

приложение. Приготвяне на приготвения разтвор

Асептично добавете извличащото се съдържание на една предварително напълнена спринцовка към флакона Granocyte с помощта на 

иглата 19G.

• Разбъркайте внимателно, докато се разтвори напълно.

• Не разклащайте енергично.

• Приготвеният парентерален разтвор изглежда прозрачен и без частици.
Изтеглете необходимия обем на приготвения разтвор от флакона, като използвате иглата 19G.

• Приложете незабавно чрез подкожна инжекция с иглата 26G.
В случай на интравенозно приложение Granocyte трябва да се разреди след разтваряне.

Granocyte е съвместим с често използваните комплекти за инжектиране, когато е разреден:

• в 0,9% физиологичен разтвор (поливинилхлоридни торбички и стъклени бутилки)

• или в 5% разтвор на декстроза (стъклени бутилки)

Не се препоръчва разреждане на GRANOCYTE 13 милиона IU/mL до крайна концентрация под 0,26 
милиона международни единици/mL (2 µg/mL). 1 флакон с приготвен GRANOCYTE 13 милиона IU/mL 
не трябва да се разрежда в повече от 50 mL при никакви обстоятелства

Не се препоръчва разреждане на GRANOCYTE 34 милиона IU/mL до крайна концентрация под 0,32 
милиона международни единици/mL (2,5 µg/mL). 1 флакон с разтворен GRANOCYTE 34 милиона IU/mL 
не трябва да се разрежда в повече от 100 mL при никакви обстоятелства.

Всеки неизползван продукт/разтвор или отпадъчни материали трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания

изисквания
™ Granocyte е търговска марка на Chugai Pharma UK Limited. ©Текстът на 

тази листовка е с авторски права на Chugai Pharma UK Limited.

A: Накрайник (включително вътрешна гумена вложка) 

B: Запушалка

C: Бутало

Иглите са защитени в твърда индивидуална опаковка, съставена от: D: 
Калъф за иглата
E: Цветна капачка (кремава или кафява)

F: Главина на иглата

G: Връх на иглата

Диаграма 1
Извадете флакона от блистера 
и отстранете пластмасовата 
капачка от флакона.

Диаграма 7
Като държите иглата и спринцовката 

прикрепени към флакона, обърнете 

флакона с главата надолу.
Почистете гумената запушалка на 
флакона със стерилна спиртна кърпа.

Изтеглете частично иглата, като се 
уверите, че върхът е в разтвора. 
Хванете главината на иглата и 
спринцовката, издърпайте бавно 
буталото, за да изтеглите като
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доколкото е възможно целият 
разтвор в спринцовката.

Диаграма 2 Диаграма 8
Отстранете предварително 
напълнената спринцовка и двете 
игли (една с кремавата капачка 
(19G) и една с кафявата
цветна капачка (26G)) от 
блистера.

Проверете спринцовката за въздушни 

мехурчета. Ако в спринцовката има 

мехурчета, дръжте спринцовката право 

нагоре и почукайте отстрани на 

спринцовката, докато мехурчетата 

изплуват отгоре.

Избутайте мехурчетата с 
буталото.

Диаграма 3 Диаграма 9
Развийте капачката от 
спринцовката и я отстранете.

Натиснете буталото, докато горната част 

на запушалката се изравни със 

следващата по-голяма маркировка за 

обем от необходимата (в 0,1 ml

увеличения). Например, ако имате 
нужда от 0,8 ml, натиснете буталото 
до маркировката за 0,9 ml

Диаграма 4 Диаграма 10
Хванете здраво опаковката с кремави 

игли в двата края. Завъртете кремавата 

капачка (по часовниковата стрелка или 

обратно на часовниковата стрелка) и я 

издърпайте.

Като държите обвивката на иглата, 

завийте главината на иглата към 

спринцовката.

Завъртете флакона изправен и 

натиснете иглата докрай във флакона. 

Хванете главината на иглата, развийте 

спринцовката, оставяйки иглата във 

флакона.

Хванете здраво кафявата опаковка на 

иглата в двата края. Завъртете кафявата 

капачка (по часовниковата стрелка или 

обратно на часовниковата стрелка) и я 

издърпайте. Като държите обвивката на 

иглата, завийте главината на иглата 

към спринцовката.

Отстранете обвивката на иглата.

Диаграма 5 Диаграма 11
Отстранете обвивката на иглата. Като 

държите флакона на равна повърхност, 

натиснете иглата през гумената 

запушалка и след това бавно натиснете 

буталото, за да инжектирате 

разтворителя във флакона.

Проверете спринцовката за въздушни 

мехурчета. Ако в спринцовката има 

мехурчета, дръжте спринцовката право 

нагоре и почукайте отстрани на 

спринцовката, докато мехурчетата 

изплуват нагоре.

Избутайте мехурчетата с 
буталото.
Ако е необходимо, регулирайте силата 

на звука, която ще се прилага.
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Диаграма 6 GRANOCYTE вече е готов за 
администриране. Приложете 
незабавно чрез подкожна 
инжекция.

Разбъркайте внимателно, докато 
прахът се разтвори напълно. Не 
разклащайте енергично.

Местоположение на местата на 

инжектиране за подкожно

администрация.
Отпред обратно
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