
Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Granocyte 13 miljoen IE/ml, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie/infusie in een pre-
gevulde spuit

Granocyte 34 miljoen IE/ml, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie/infusie in een pre-
gevulde spuit
lenograstim

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u.

• Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen

• Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker
• Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan hen schaden, zelfs 
als hun ziekteverschijnselen dezelfde zijn als die van u
• Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die 

niet in deze bijsluiter worden vermeld. Zie rubriek 4.

Wat staat er in deze bijsluiter?:

1. Wat is Granocyte en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Granocyte inneemt?
3. Hoe gebruikt u Granocyte?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Granocyte?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. Wat is Granocyte en waarvoor wordt het gebruikt?

De naam van uw geneesmiddel is Granocyte, poeder en oplosmiddel voor injectie/infusie (in deze bijsluiter Granocyte genoemd). 

Granocyte bevat een geneesmiddel dat lenograstim wordt genoemd. Dit behoort tot een groep geneesmiddelen die cytokines worden 

genoemd.

Granocyte werkt door uw lichaam te helpen meer bloedcellen aan te maken die infecties bestrijden.
• Deze bloedcellen worden gemaakt in uw beenmerg.
• Granocyte stimuleert uw beenmerg om meer cellen aan te maken die 'bloedstamcellen' worden genoemd.
• Het helpt dan deze jonge bloedcellen om te zetten in volledig werkende bloedcellen.
• Het helpt in het bijzonder bij de aanmaak van meer witte bloedcellen, neutrofielen genaamd. Neutrofielen zijn 

belangrijk bij het bestrijden van infecties.

Granocyt wordt gebruikt:

• Als het niveau van uw witte bloedcellen na de behandeling van kanker te laag is ('neutropenie' genoemd) Sommige 
behandelingen voor kanker (ook wel 'chemotherapie' genoemd) tasten het beenmerg aan. Dit kan het aantal witte cellen 
verlagen. Het heeft vooral invloed op de neutrofielen en wordt 'neutropenie' genoemd. Het duurt totdat uw lichaam in 
staat is meer witte bloedcellen aan te maken. Wanneer u een laag aantal neutrofielen heeft, is het gemakkelijker om 
infecties te krijgen. Deze kunnen soms zeer ernstig zijn. Granocyte zal helpen om de tijd dat u een laag celniveau heeft te 
verminderen. Het doet dit door uw lichaam aan te moedigen nieuwe witte bloedcellen aan te maken.

TITLE - LENOGRASTIM / GRANOCYTE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Source : Medicines Org UK

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


• Wanneer u uw eigen bloedstamcellen moet verhogen ('mobilisatie' genoemd)
Granocyte kan worden gebruikt om uw beenmerg aan te moedigen om bloedstamcellen te produceren. Dit wordt 
'mobilisatie' genoemd. Dit kan alleen of mogelijk na chemotherapie gebeuren. Deze bloedstamcellen worden uit uw bloed 
gehaald en met een speciale machine verzameld. De bloedstamcellen kunnen dan worden bewaard en via een transfusie 
aan u worden teruggegeven.

• Na een beenmerg- of bloedstamceltransplantatie
Als u een beenmerg- of bloedstamceltransplantatie gaat ondergaan, krijgt u eerst een hoge dosis 
chemotherapie of totale lichaamsbestraling. Dit is om je zieke cellen te doden. U krijgt dan een 
beenmerg- of bloedstamceltransplantatie als bloedtransfusie. Het zal enige tijd duren voordat uw 
nieuwe beenmerg nieuwe bloedcellen (inclusief de witte bloedcellen) begint aan te maken. Granocyte 
zal uw lichaam helpen het herstel van uw nieuwe witte bloedcellen te versnellen.

• Wanneer u uw bloedstamcellen wilt doneren
Granocyte kan ook worden gebruikt bij gezonde donoren. Hier stimuleren ze het beenmerg om extra bloedstamcellen 
aan te maken. Dit wordt mobilisatie genoemd - zie hierboven. Deze gezonde donoren kunnen vervolgens 
bloedstamcellen doneren aan iemand die ze nodig heeft.

Granocyte kan worden gebruikt bij volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 2 jaar.

2. Wat u moet weten voordat u Granocyte inneemt 
Neem Granocyte niet in:

• als u allergisch bent voor lenograstim of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek

6). Tekenen van een allergische reactie zijn onder meer:   huiduitslag, slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van uw 
lippen, gezicht, keel of tong
• als u een vorm van kanker heeft die 'myeloïde kanker' wordt genoemd. U kunt Granocyte echter krijgen als u in 
bepaalde gevallen de diagnose 'acute myeloïde leukemie' heeft gekregen, als u ouder bent dan 55 jaar.
• als u op dezelfde dag chemotherapie krijgt tegen kanker.

Gebruik dit geneesmiddel niet als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts of 

apotheker voordat u Granocyte krijgt toegediend.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt:

• als u ooit een ziekte heeft gehad, met name allergieën, infecties, nier- of leverproblemen.
• als u sikkelcelziekte of sikkelcelziekte heeft, aangezien Granocyte mogelijk een sikkelcelcrisis kan veroorzaken.

Vertel het uw arts onmiddellijk tijdens de behandeling van Granocyte als u:
• U krijgt wallen in uw gezicht of enkels, bloed in uw urine of bruingekleurde urine of merkt dat u 
minder plast dan normaal

Als u niet zeker weet of dit op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Granocyte krijgt.

Tijdens de behandeling met lenograstim kan uw arts aanvullende controle aanbevelen, aangezien sommige 
patiënten bloedstolsels in de aderen en slagaders hebben ontwikkeld (zie ook rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).

Ontsteking van de aorta (het grote bloedvat dat bloed van het hart naar het lichaam 
transporteert) is zelden gemeld bij kankerpatiënten en gezonde donoren. De symptomen 
kunnen koorts, buikpijn, malaise, rugpijn en verhoogde ontstekingsmarkers zijn. Vertel het uw 
arts als u deze symptomen ervaart.
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Kinderen en adolescenten
Praat met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt:

▪ als u of uw kind een vorm van kanker heeft die 'acute lymfatische leukemie' wordt genoemd en als u of 
uw kind jonger is dan 18 jaar.

Andere medicijnen en Granocyte
Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor 
geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, inclusief kruidengeneesmiddelen.

Als u uw bloedstamcellen wilt doneren en u ondergaat een antistollingsbehandeling (zoals warfarine 
of heparine), zorg er dan voor dat de arts dit weet voordat u met Granocyte begint. Vertel het hen ook 
als u weet dat u andere bloedstollingsproblemen heeft.

Als u chemotherapie tegen kanker krijgt, mag u Granocyte niet gebruiken in de periode van 24 uur voor aanvang 
van de therapie tot 24 uur na beëindiging van de therapie.

Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger bent, zwanger zou kunnen worden of borstvoeding geeft, tenzij uw 
arts u zegt dat dit nodig is. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt zwanger te zijn of zwanger wilt 
worden, vraag dan uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt. Granocyte is niet getest bij zwangere 
vrouwen of bij het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het effect van Granocyte op de rijvaardigheid of het gebruik van machines of gereedschappen is niet bekend. Wacht om te zien welke invloed 

Granocyte op u heeft voordat u gaat autorijden of gereedschap of machines gaat gebruiken.

Granocyte bevat fenylalanine.
Dit geneesmiddel bevat 10 mg fenylalanine (10 mg/ml na reconstitutie) in elke injectieflacon.

Fenylalanine kan schadelijk zijn als u fenylketonurie (PKU) heeft, een zeldzame genetische aandoening 
waarbij fenylalanine zich ophoopt omdat het lichaam het niet goed kan verwijderen.

Granocyte bevat natrium
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per injectieflacon, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. Hoe gebruikt u Granocyte?

Granocyte moet onder toezicht worden gegeven in een ervaren oncologisch of hematologisch centrum. Het wordt normaal gesproken 

toegediend door een arts, verpleegkundige of apotheker. Het wordt toegediend via een injectie of een infuus.

Sommige patiënten hebben echter geleerd hoe ze zichzelf de injectie moeten geven. Als u vragen heeft over hoe dit 
geneesmiddel wordt toegediend, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Hoeveel Granocyte wordt gegeven?
Als u niet zeker weet waarom u Granocyte krijgt toegediend of als u vragen heeft over hoeveel Granocyte aan u wordt 
toegediend, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.
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Na een beenmergtransplantatie, chemotherapie of voor mobilisatie van bloedstamcellen na
chemotherapie
• Uw arts zal bepalen hoeveel u moet krijgen, afhankelijk van het lichaamsoppervlak. Dit wordt 
berekend aan de hand van uw gewicht en lengte. Het wordt gemeten in 'vierkante meter', dat is

2
geschreven als 'm'

• De gebruikelijke dosis Granocyte is 19,2 MIU (150 microgram) per m² lichaamsoppervlak per dag. 
De dosis bij kinderen ouder dan 2 jaar en adolescenten is dezelfde als bij volwassenen”
• Het aantal dagen dat u Granocyte krijgt, wordt bepaald door uw arts. U kunt het maximaal 28 dagen 
krijgen
• Wanneer Granocyte wordt gegeven voor de mobilisatie van bloedstamcellen na chemotherapie, zal uw arts u 
vertellen wanneer de verzameling van uw bloedstamcellen zal plaatsvinden.

Voor mobilisatie van bloedstamcellen met alleen Granocyte
• Uw arts zal bepalen hoeveel u moet krijgen, afhankelijk van uw gewicht.
• De gebruikelijke dosis Granocyte is 1,28 MIE (10 microgram) per kg lichaamsgewicht per dag. De dosis 
bij kinderen ouder dan 2 jaar en adolescenten is dezelfde als bij volwassenen”
• U krijgt Granocyte als injectie onder de huid gedurende 4 tot 6 dagen
• Het verzamelen van uw bloedstamcellen vindt 5 tot 7 dagen later plaats.

Granocyte 13 miljoen IE/ml kan worden gebruikt bij patiënten met een lichaamsoppervlak tot 0,7 m². 
Granocyte 34 miljoen IE/ml kan worden gebruikt bij patiënten met een lichaamsoppervlak tot 1,8 m².

Wat u moet doen als u meer van Granocyte heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u dit geneesmiddel krijgt toegediend door een arts, verpleegkundige of apotheker, is het onwaarschijnlijk dat zij u te veel 
geneesmiddel zullen geven. Zij zullen uw voortgang volgen en de dosis controleren. Vraag het altijd als u niet zeker weet 
waarom u een dosis geneesmiddel krijgt.

Vertel het een arts of ga direct naar het ziekenhuis als u uzelf te veel Granocyte heeft gegeven. Neem deze 
medicijnverpakking mee. Dit is zodat de arts weet wat u heeft ingenomen. U kunt bijzonder slechte bijwerkingen krijgen 
als u er te veel van binnenkrijgt. Het meest waarschijnlijke probleem dat u heeft, is spier- en botpijn.

Bent u vergeten Granocyte in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een   vergeten injectie in te halen. Praat altijd met uw arts die u zal 
vertellen wat u moet doen.

Bloedtesten
Een arts moet u controleren terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Ze zullen regelmatig bloedonderzoek moeten doen. 
Deze zullen het niveau van uw verschillende bloedcellen (neutrofielen, andere witte bloedcellen, rode bloedcellen, 
bloedplaatjes) controleren.

Andere bloedonderzoeken die door andere artsen kunnen worden gedaan, kunnen veranderingen aan het licht brengen 
terwijl u Granocyte krijgt. Als u bloedonderzoek moet ondergaan, is het belangrijk om de arts te vertellen dat u Granocyte 
krijgt. Het aantal van uw witte bloedcellen kan stijgen, het aantal bloedplaatjes kan dalen en er kan een verhoging van de 
enzymspiegels zijn. Deze veranderingen verbeteren gewoonlijk nadat u gestopt bent met het gebruik van Granocyte. Als u 
bloedonderzoek moet ondergaan, is het belangrijk om de arts te vertellen dat u Granocyte krijgt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker. 4. 

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
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Voor kankerpatiënten en gezonde donoren:

Stop met het innemen van Granocyte en vertel het uw arts onmiddellijk als:

• Pijn in uw linkerbovenzijde van uw buik of uw linkerschouder. Dit kunnen tekenen zijn van een toename van de 
milt. Dit is een vaak voorkomende bijwerking die splenomegalie wordt genoemd, maar een zeer zeldzame 
bijwerking kan ervoor zorgen dat de milt splijt.
• U heeft een zeer ernstige allergische reactie die 'anafylactische shock' wordt genoemd. Dit is een plotselinge levensbedreigende 

reactie. De verschijnselen zijn onder meer een gevoel van zwakte, zwakte, moeite met ademhalen of zwelling van het gezicht. Dit is 

een zeer zeldzame bijwerking.

• U heeft ademhalingsproblemen. De verschijnselen zijn onder meer hoesten, koorts of u kunt gemakkelijk buiten 
adem raken. Dit kunnen tekenen zijn van Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), een zeer zeldzame 
bijwerking.
• U een van de volgende bijwerkingen of een combinatie van de volgende bijwerkingen heeft: zwelling of 
wallen, wat gepaard kan gaan met minder vaak plassen, moeite met ademhalen, zwelling van de buik en 
een vol gevoel, en een algemeen gevoel van vermoeidheid. Deze symptomen ontwikkelen zich over het 
algemeen snel. Dit kunnen symptomen zijn van een soms voorkomende (kan voorkomen bij maximaal 1 
op de 100 mensen) aandoening genaamd "capillairleksyndroom", waarbij bloed uit de kleine bloedvaten 
in uw lichaam lekt en dringende medische aandacht nodig is.
• U heeft een nierbeschadiging (glomerulonefritis). Nierbeschadiging is waargenomen bij patiënten die 
Granocyte kregen. Bel onmiddellijk uw arts als u wallen in uw gezicht of enkels, bloed in uw urine of 
bruingekleurde urine ervaart of merkt dat u minder plast dan normaal.

Vertel het zo snel mogelijk aan een arts of apotheker als u een van de volgende bijwerkingen heeft:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen(kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

• Pijn in uw botten, spieren, gewrichten, rug en in benen en armen, hoofdpijn, koorts en/of misselijkheid 
(misselijkheid). Als het gebeurt, kan de pijn onder controle worden gehouden met normale pijnstillers.
• Tijdelijke veranderingen in bloedtesten, inclusief veranderingen die verband houden met uw leverfunctie, waarvoor gewoonlijk geen 

aanvullende voorzorgsmaatregelen nodig zijn en die normaliseren nadat het geneesmiddel is gestopt.

• Na de donatie van de bloedstamcel kunt u zich moe voelen. Het komt door de daling van uw rode bloedcellen. Uw 
aantal witte bloedcellen kan gedurende een korte periode hoog worden. U kunt ook een daling van het aantal 
bloedplaatjes hebben, waardoor u sneller dan normaal zou kunnen bloeden of blauwe plekken zou kunnen krijgen.

Vaak voorkomende bijwerkingen(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

• Een reactie op de injectieplaats.
• Algemene pijntjes en kwalen, waaronder buikpijn

Soms voorkomende bijwerkingen(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

• Bloed ophoesten (hemoptoë).
Bijzonder(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

• Bloeding uit de long (longbloeding).
• Ontsteking van de aorta (het grote bloedvat dat bloed van het hart naar het lichaam 
transporteert), zie rubriek 2.

Zeer zeldzame bijwerkingen(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen):

• Huidproblemen zoals pruimkleurige, verheven delen van uw armen of benen en soms uw gezicht of 
hals met koorts (tekenen van 'Sweet's syndroom'). Er kunnen ook rode bulten zijn met koorts en
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hoofdpijn (verschijnselen van het 'syndroom van Lyell'). Ook andere huidproblemen zoals rode verheven blauwe plekken op de 

benen of zweren op uw lichaam met koorts en gewrichtspijn.

• Een allergische reactie. De verschijnselen zijn onder meer huiduitslag, slik- en ademhalingsproblemen, zwelling 
van uw lippen, gezicht, keel of tong.

Niet bekend(frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
▪ Resultaten van bloedonderzoek die wijzen op ontsteking (bijv. C - reactief eiwit verhoogd).
▪ Vorming van bloedstolsels in aders en slagaders.

Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke 

bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden (zie details hieronder).

VK - Yellow Card Scheme Website: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard.
Ierland - HPRA Pharmacovigilance, Earlsfort Terrace, IRL - Dublin 2; Tel: +353 1 6764971; Fax:
+ 353 1 6762517. Website: www.hpra.ie; E-mail: medsafety@hpra.ie. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen 
meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Granocyte?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik geen van de onderdelen van de Granocyte poeder en oplosmiddel voor oplossing kit na de vervaldatum (EXP). De 
vervaldatum voor Granocyte-poeder staat vermeld op de buitenste kartonnen doos, op de papieren folie van de 
blisterverpakking en op het etiket van elke injectieflacon Granocyte. De vervaldatum van het oplosmiddel (water voor injectie) 
staat vermeld op het etiket van de voorgevulde spuit met water.

De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 

Niet bewaren boven 30°C. Niet bevriezen.

Na reconstitutie of verdunning wordt onmiddellijk gebruik aanbevolen. Indien nodig kunt u de 
gereconstitueerde of verdunde oplossing maximaal 24 uur bewaren bij 2 °C -8 °C (in de koelkast).

Geneesmiddelen niet weggooien via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met 
geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie Welke 

stoffen zitten er in Granocyte?

• De werkzame stof is lenograstim (rHuG-CSF) 13,4 miljoen internationale eenheden (overeenkomend met 105 
microgram) per ml na reconstitutie.
• De werkzame stof is lenograstim (rHuG-CSF) 33,6 miljoen internationale eenheden (overeenkomend met 263 
microgram) per ml na reconstitutie.
• De andere stoffen in het poeder zijn arginine, fenylalanine, methionine, mannitol (E421), 
polysorbaat 20 en verdund zoutzuur.
Hulpstoffen waarvan bekend is dat ze een erkende werking of effect hebben: fenylalanine

• Het oplosmiddel dat wordt gebruikt om de oplossing te reconstitueren is water voor injecties

Hoe ziet Granocyte eruit en wat is de inhoud van de verpakkingen
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Granocyte wordt aangeboden als [poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie/infusie in een voorgevulde 
spuit].

Poeder in een injectieflacon + 1 ml oplosmiddel in een voorgevulde spuit met twee naalden (de grotere 
crèmekleurige voor reconstitutie (19G) en de kleinere bruine gekleurde voor toediening (26G))

Granocyte wordt gepresenteerd als [poeder en een oplosmiddel voor oplossing voor injectie/infusie]. 
Poeder in een injectieflacon + 1 ml oplosmiddel in ampul(alleen Britse markt)

Granocyte is verkrijgbaar in verpakkingsgrootten van 1 of 5. Het kan zijn dat niet alle 

verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht

Houder van de vergunning voor het in de handel 

brengen VK

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

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

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

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende 
namen:
Alle lidstaten van de EER: GRANOCYTE 
Italië: GRANOCYTE en MYELOSTIM
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het 

in de handel brengen:

VK en Ierland - Chugai Pharma UK Ltd, Mulliner House, Flanders Road, Turnham Green, Londen W4 
1NN.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in november 2020.
<------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------
De volgende informatie is alleen bedoeld voor medische of beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Praktische informatie over de bereiding en hantering van het geneesmiddel voor medische of 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Granocyte-injectieflacons zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in een enkele dosis.

Gezien het mogelijke risico op microbiële contaminatie, is de voorgevulde spuit met oplosmiddel uitsluitend voor eenmalig 
gebruik.
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Granocyte is bedoeld voor subcutaan of intraveneus gebruik. 

Bereiding van de gereconstitueerde oplossing

Voeg de extraheerbare inhoud van één voorgevulde spuit aseptisch toe aan de Granocyte-injectieflacon met behulp van de 19G-
naald.

• Schud voorzichtig totdat het volledig is opgelost.

• Niet krachtig schudden.
• De gereconstitueerde parenterale oplossing lijkt transparant en vrij van deeltjes.

Trek het vereiste volume van de gereconstitueerde oplossing uit de injectieflacon met behulp van de 19G-naald.

• Onmiddellijk toedienen door middel van subcutane injectie met behulp van de 26G-naald.

Bij intraveneus gebruik moet Granocyte na reconstitutie worden verdund.
Granocyte is verenigbaar met de veelgebruikte toedieningssets voor injectie indien verdund:

• in een 0,9% zoutoplossing (polyvinylchloridezakken en glazen flessen)

• of in een 5% dextrose-oplossing (glazen flessen)

Verdunning van Granocyte 13 miljoen IE/ml tot een eindconcentratie van minder dan 0,26 miljoen 
internationale eenheden/ml (2 µg/ml) wordt niet aanbevolen. 1 injectieflacon met gereconstitueerde 
Granocyte 13 miljoen IE/ml mag in geen geval worden verdund in meer dan 50 ml

Verdunning van Granocyte 34 miljoen IE/ml tot een eindconcentratie van minder dan 0,32 miljoen 
internationale eenheden/ml (2,5 µg/ml) wordt niet aanbevolen. 1 injectieflacon met gereconstitueerde 
Granocyte 34 miljoen IE/ml mag in geen geval worden verdund in meer dan 100 ml.

Al het ongebruikte product/de oplossing of afvalmateriaal dient te worden vernietigd in overeenstemming met de plaatselijke

vereisten
™Granocyte is een handelsmerk van Chugai Pharma UK Limited. © Op de 

tekst van deze bijsluiter rust copyright Chugai Pharma UK Limited.

A: Tipdop (inclusief binnenste rubberen inzetstuk) 
B: Stopper
C: Plunjer

Naalden zijn beschermd in een harde individuele verpakking die bestaat 
uit: D: Naaldhuls
E: Gekleurde dop (crèmekleurig of bruin gekleurd)

F: Naaldnaaf
G: naaldpunt

Schema 1
Haal de injectieflacon uit de 
blister en verwijder de plastic 
dop van de injectieflacon.

Schema 7
Houd de naald en de spuit vast 
aan de injectieflacon en draai de 
injectieflacon ondersteboven.

Reinig de rubberen stop van de 

injectieflacon met een steriel alcoholdoekje.

Trek de naald gedeeltelijk terug en 
zorg ervoor dat de punt in de 
oplossing zit. Houd de naaldnaaf en 
spuit vast, trek de zuiger langzaam 
terug om omhoog te trekken als

Goedgekeurd – november 2020 VERTROUWELIJK Pagina 8 van 10



zoveel mogelijk alle 
oplossing in de spuit.

Schema 2 Schema 8
Verwijder de voorgevulde spuit 
en de twee naalden (één met 
de crèmekleurige dop (19G) en 
één met de bruine
gekleurde dop (26G)) uit de 
blisterverpakking.

Controleer de spuit op luchtbellen. Als 
er luchtbellen in de spuit zitten, houd 
de spuit dan recht omhoog en tik op 
de zijkant van de spuit totdat er 
luchtbellen boven komen drijven.

Duw de bubbels eruit met de 
zuiger.

Schema 3 Schema 9
Draai de dop van de spuit 
los en verwijder deze.

Duw de zuiger totdat de bovenkant van 
de stop is uitgelijnd met de volgende 
grotere volumemarkering dan wat u 
nodig heeft (in 0,1 ml
stappen). Als u bijvoorbeeld 0,8 
ml nodig heeft, duwt u de zuiger 
naar de 0,9 ml-markering

Schema 4 Schema 10
Pak de crèmekleurige 
naaldverpakking aan beide uiteinden 
stevig vast. Draai de crèmekleurige 
dop (met de klok mee of tegen de 
klok in) en trek hem eraf.
Houd de naaldhuls vast en 
schroef de naaldnaaf op de 
spuit.

Draai de injectieflacon rechtop en duw 
de naald volledig in de injectieflacon. 
Houd de naaldnaaf vast, schroef de 
spuit los en laat de naald in de 
injectieflacon.

Pak de bruingekleurde 
naaldverpakking aan beide 
uiteinden stevig vast. Draai de bruin 
gekleurde dop (met de klok mee of 
tegen de klok in) en trek hem eraf. 
Houd de naaldhuls vast en schroef 
de naaldnaaf op de spuit.

Verwijder de naaldhuls.
Schema 5 Schema 11
Verwijder de naaldhuls. Houd de 
injectieflacon op een vlak oppervlak, duw 
de naald door de rubberen stop en druk 
vervolgens langzaam op de zuigerstang 
om het oplosmiddel in de injectieflacon 
te injecteren.

Controleer de spuit op luchtbellen. Als 
er luchtbellen in de spuit zitten, houd 
de spuit dan recht omhoog en tik op 
de zijkant van de spuit totdat de 
luchtbellen naar boven drijven.

Duw de bubbels eruit met de 
zuiger.
Pas indien nodig het toe 
te dienen volume aan.
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Schema 6 GRANCYTE is nu klaar voor 
toediening. Onmiddellijk 
toedienen door middel van 
subcutane injectie.

Wervel voorzichtig totdat het 
poeder volledig is opgelost. Niet 
krachtig schudden.

Locatie van de injectieplaatsen 
voor subcutaan
administratie.

Voorkant Rug
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