
Package leaflet: Impormasyon para sa pasyente

GRANOCYTE 13 milyong IU/mL, pulbos at solvent para sa solusyon para sa iniksyon/pagbubuhos sa isang pre-
puno ng hiringgilya

GRANOCYTE 34 milyong IU/mL, pulbos at solvent para sa solusyon para sa iniksyon/pagbubuhos sa isang pre-
puno ng hiringgilya

Lenograstim

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 

mahalagang impormasyon para sa iyo.

• Itago ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli

• Kung mayroon kang anumang karagdagang mga katanungan itanong sa iyong doktor o parmasyutiko

• Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang 

kanilang mga palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo

• Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect 

na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

Ano ang nasa leaflet na ito:

1. Ano ang Granocyte at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Granocyte

3. Paano kumuha ng Granocyte
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Granocyte

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Granocyte at para saan ito ginagamit

Ang pangalan ng iyong gamot ay Granocyte, powder at solvent para sa injection/infusion (tinatawag na Granocyte sa leaflet na ito). Ang 

Granocyte ay naglalaman ng isang gamot na tinatawag na lenograstim. Ito ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na 

cytokines.

Gumagana ang Granocyte sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong katawan na gumawa ng higit pa sa mga selula ng dugo na lumalaban sa impeksiyon.

• Ang mga selula ng dugo na ito ay ginawa sa iyong bone marrow.

• Hinihikayat ng Granocyte ang iyong bone marrow na gumawa ng mas maraming selula na tinatawag na 'blood stem cell'.

• Pagkatapos ay tinutulungan nitong gawing ganap na gumagana ang mga selula ng dugo na ito.

• Sa partikular, nakakatulong ito sa paggawa ng mas maraming white blood cell na tinatawag na neutrophils. Ang mga neutrophil ay 

mahalaga sa paglaban sa mga impeksyon.

Ginagamit ang Granocyte:

• Pagkatapos ng paggamot sa kanser, kung ang antas ng iyong mga puting selula ng dugo ay masyadong mababa (tinatawag na 'neutropenia') Ang 

ilang mga paggamot para sa kanser (tinatawag ding 'chemotherapy') ay nakakaapekto sa bone marrow. Maaari nitong mapababa ang bilang ng iyong 

mga white cell. Ito ay partikular na nakakaapekto sa mga neutrophil at tinatawag na 'neutropenia'. Ito ay tumatagal hanggang ang iyong katawan ay 

makagawa ng mas maraming puting selula ng dugo. Kapag mayroon kang isang mababang bilang ng mga neutrophil mas madaling makakuha ng mga 

impeksyon. Ang mga ito ay maaaring maging napakaseryoso. Makakatulong ang Granocyte na bawasan ang oras na mayroon kang mababang antas ng 

mga selula. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paghikayat sa iyong katawan na gumawa ng mga bagong white blood cell.
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• Kapag kailangan mong dagdagan ang iyong sariling mga stem cell ng dugo (tinatawag na 'mobilisation')

Maaaring gamitin ang Granocyte upang hikayatin ang iyong bone marrow na gumawa ng mga stem cell ng dugo. Ito ay tinatawag na 

'mobilisasyon'. Ito ay maaaring mangyari nang mag-isa o posibleng pagkatapos ng chemotherapy. Ang mga blood stem cell na ito ay kinuha 

mula sa iyong dugo at kinokolekta gamit ang isang espesyal na makina. Ang mga stem cell ng dugo ay maaaring maimbak at maibalik sa iyo 

sa isang pagsasalin ng dugo.

• Pagkatapos ng bone marrow o blood stem cell transplant
Kapag magkakaroon ka ng bone marrow o isang blood stem cell transplant, bibigyan ka muna ng high dose chemotherapy 
o kabuuang pag-iilaw ng katawan. Ito ay para patayin ang iyong mga may sakit na selula. Ang bone marrow o blood stem 
cell transplant ay ibibigay sa iyo bilang pagsasalin ng dugo. Magtatagal ang iyong bagong bone marrow upang 
magsimulang makagawa ng mga bagong selula ng dugo (kabilang ang mga puting selula ng dugo). Tutulungan ng 
Granocyte ang iyong katawan na mapabilis ang pagbawi ng iyong mga bagong white blood cell.

• Kapag gusto mong i-donate ang iyong mga stem cell ng dugo

Ang Granocyte ay maaari ding gamitin sa malusog na mga donor. Dito nila hinihikayat ang bone marrow na gumawa ng dagdag na mga 

stem cell ng dugo. Ito ay tinatawag na mobilisasyon - tingnan sa itaas. Ang mga malulusog na donor na ito ay maaaring mag-donate ng 

mga stem cell ng dugo sa isang taong nangangailangan nito.

Maaaring gamitin ang Granocyte sa mga matatanda, kabataan, at mga bata na mas matanda sa 2 taon.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Granocyte 

Huwag uminom ng Granocyte:

• kung ikaw ay alerdyi sa lenograstim o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon
6). Ang mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi ay kinabibilangan ng: isang pantal, mga problema sa paglunok o paghinga, pamamaga ng 

iyong mga labi, mukha, lalamunan o dila.

• kung mayroon kang uri ng kanser na tinatawag na 'myeloid cancer'. Gayunpaman, maaari kang magkaroon ng Granocyte kung 

ikaw ay may bagong diagnose na 'acute myeloid leukemia' sa ilang partikular na kaso, kung ikaw ay higit sa 55 taong gulang.

• kung ikaw ay nagkakaroon ng cancer chemo-therapy sa parehong araw.

Huwag inumin ang gamot na ito kung ang alinman sa mga nabanggit ay naaangkop sa iyo. Kung hindi ka sigurado makipag-usap sa iyong 

doktor o parmasyutiko bago bigyan ng Granocyte.

Mga babala at pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito:

• kung mayroon kang anumang karamdaman, lalo na ang mga allergy, impeksyon, mga problema sa bato o atay.

• kung mayroon kang sickle cell disease o sickle cell trait bilang Granocyte ay maaaring maging sanhi ng sickle cell crisis.

Mangyaring sabihin kaagad sa iyong doktor habang ginagamot ang Granocyte, kung ikaw ay:
• Makaranas ng puffiness sa iyong mukha o bukung-bukong, dugo sa iyong ihi o kulay kayumangging ihi o mapansin mong mas 

kaunti ang iyong pag-ihi kaysa karaniwan

Kung hindi ka sigurado kung naaangkop ito sa iyo, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago magkaroon ng Granocyte.

Sa panahon ng paggamot na may lenograstim, ang iyong doktor ay maaaring magrekomenda ng karagdagang pagsubaybay dahil ang 

ilang mga pasyente ay nagkaroon ng mga namuong dugo sa mga ugat at arterya (tingnan din ang seksyon 4 "Posibleng mga epekto").

Ang pamamaga ng aorta (ang malaking daluyan ng dugo na nagdadala ng dugo mula sa puso patungo sa katawan) ay bihirang 

naiulat sa mga pasyente ng kanser at malusog na mga donor. Ang mga sintomas ay maaaring magsama ng lagnat, pananakit ng 

tiyan, karamdaman, pananakit ng likod at nadagdagang mga palatandaan ng pamamaga. Sabihin sa iyong doktor kung 

nakakaranas ka ng mga sintomas na ito.
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Mga bata at kabataan
Makipag-usap sa iyong doktor bago inumin ang gamot na ito:

▪ kung ikaw o ang iyong anak ay may uri ng kanser na tinatawag na “acute lymphocytic leukemia” at kung ikaw o ang 
iyong anak ay wala pang 18 taong gulang.

Iba pang mga gamot at Granocyte
Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka o kamakailan lamang ay umiinom ng anumang iba pang mga gamot. 

Kabilang dito ang mga gamot na nakuha nang walang reseta, kabilang ang mga herbal na gamot.

Kung gusto mong i-donate ang iyong mga blood stem cell at nagkakaroon ka ng anti-coagulant na paggamot (tulad ng 
warfarin o heparin), siguraduhing alam ito ng doktor bago magsimula sa Granocyte. Sabihin din sa kanila kung alam mong 
mayroon kang iba pang mga problema sa pamumuo ng dugo.

Kung bibigyan ka ng anti-cancer chemotherapy, huwag gumamit ng Granocyte sa panahon mula 24 na oras bago 
magsimula ang therapy hanggang 24 na oras pagkatapos ng therapy.

Pagbubuntis at pagpapasuso
Huwag inumin ang gamot na ito kung ikaw ay buntis, maaaring mabuntis o nagpapasuso maliban kung sasabihin sa iyo ng 
iyong doktor na ito ay kinakailangan. Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, isipin na ikaw ay buntis o nagbabalak na magkaroon 
ng sanggol, humingi ng payo sa iyong doktor bago uminom ng gamot na ito. Ang Granocyte ay hindi pa nasusuri sa mga buntis 
na kababaihan o sa pagpapasuso.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang epekto ng Granocyte sa kakayahang magmaneho o gumamit ng mga makina o kasangkapan ay hindi alam. Maghintay upang makita kung paano 

nakakaapekto sa iyo ang Granocyte bago magmaneho o gumamit ng mga tool o makina.

Ang Granocyte ay naglalaman ng phenylalanine.

Ang gamot na ito ay naglalaman ng 10mg phenylalanine (10 mg/mL pagkatapos ng reconstitution) sa bawat vial.

Maaaring nakakapinsala ang Phenylalanine kung mayroon kang phenylketonuria (PKU), isang bihirang genetic disorder 

kung saan nabubuo ang phenylalanine dahil hindi ito maalis nang maayos ng katawan.

Ang Granocyte ay naglalaman ng sodium

Ang gamot na ito ay naglalaman ng mas mababa sa 1 mmol sodium (23 mg) bawat vial, ibig sabihin ay mahalagang 'sodiumfree'.

3. Paano kumuha ng Granocyte

Ang Granocyte ay dapat ibigay sa ilalim ng pangangasiwa sa isang may karanasan na Oncology o Hematology center. Karaniwan 
itong ibibigay ng isang doktor, nars o parmasyutiko. Ito ay ibinibigay sa isang iniksyon o isang pagbubuhos.

Gayunpaman, ang ilang mga pasyente ay tinuruan kung paano ibigay ang kanilang sarili ng iniksyon. Kung mayroon kang anumang mga 

katanungan tungkol sa kung paano ibinibigay ang gamot na ito, makipag-usap sa iyong doktor, nars o parmasyutiko.

Gaano karaming Granocyte ang ibinibigay

Kung hindi ka sigurado kung bakit ka binibigyan ng Granocyte o may anumang mga tanong tungkol sa kung gaano karaming 

Granocyte ang ibinibigay sa iyo, makipag-usap sa iyong doktor, nars o parmasyutiko.
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Pagkatapos ng bone marrow transplant, chemotherapy o para sa pagpapakilos ng mga stem cell ng dugo pagkatapos

chemotherapy
• Aalamin ng iyong doktor kung magkano ang ibibigay sa iyo, depende sa ibabaw na bahagi ng iyong 
katawan. Ginagawa ito gamit ang iyong timbang at taas. Ito ay sinusukat sa 'square meter', which is

2
nakasulat bilang 'm'

• Ang karaniwang dosis ng Granocyte ay 19.2 MIU (150 micrograms) para sa bawat m² ng ibabaw ng katawan bawat 
araw. Ang dosis sa mga bata na mas matanda sa 2 taon at nagdadalaga ay kapareho ng sa mga matatanda"
• Ang bilang ng mga araw na makukuha mo ang Granocyte ay pagpapasya ng iyong doktor. Maaari mong ibigay ito nang 

hanggang 28 araw

• Kapag ang Granocyte ay ibinigay para sa pagpapakilos ng mga blood stem cell pagkatapos ng chemotherapy, sasabihin sa iyo 

ng iyong doktor kung kailan mangyayari ang koleksyon ng iyong mga blood stem cell

Para sa pagpapakilos ng stem cell ng dugo na may Granocyte lamang

• Aalamin ng iyong doktor kung magkano ang ibibigay sa iyo, depende sa iyong timbang.
• Ang karaniwang dosis ng Granocyte ay 1.28 MIU (10 micrograms) para sa bawat kg na timbang ng katawan bawat araw. Ang 

dosis sa mga bata na mas matanda sa 2 taon at nagdadalaga ay kapareho ng sa mga matatanda"

• Bibigyan ka ng Granocyte bilang isang iniksyon sa ilalim ng balat sa loob ng 4 hanggang 6 na araw

• Ang pagkolekta ng iyong mga blood stem cell ay mangyayari sa pagitan ng 5 at 7 araw mamaya.

Ang GRANOCYTE 13 milyong IU/mL ay maaaring gamitin sa mga pasyente na may sukat sa ibabaw ng katawan hanggang sa 0.7 m². 

Ang GRANOCYTE 34 million IU/mL ay maaaring gamitin sa mga pasyente na may sukat sa ibabaw ng katawan na hanggang 1.8 m².

Kung kukuha ka ng mas maraming Granocyte kaysa sa nararapat

Kung bibigyan ka ng gamot na ito ng isang doktor, nars o parmasyutiko, malamang na hindi ka nila bibigyan ng masyadong 

maraming gamot. Susubaybayan nila ang iyong pag-unlad at susuriin ang dosis. Palaging magtanong kung hindi ka sigurado kung 

bakit ka kumukuha ng dosis ng gamot.

Kung binibigyan mo ang iyong sarili ng labis na Granocyte, sabihin sa isang doktor o pumunta kaagad sa ospital. Dalhin ang pakete ng 

gamot na ito sa iyo. Ito ay para malaman ng doktor kung ano ang iyong ininom. Maaari kang makakuha ng partikular na masamang 

epekto kung mayroon kang labis. Ang pinakamalamang na problema na maaaring mayroon ka ay pananakit ng kalamnan at buto.

Kung nakalimutan mong uminom ng Granocyte

Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa isang nakalimutang iniksyon. Palaging makipag-usap sa iyong doktor na magsasabi sa iyo 

kung ano ang dapat mong gawin.

Pagsusuri ng dugo

Kailangang subaybayan ka ng doktor habang iniinom mo ang gamot na ito. Kakailanganin nilang magsagawa ng regular na pagsusuri sa dugo. 

Susuriin nito ang antas ng iyong iba't ibang mga selula ng dugo (neutrophils, iba pang mga puting selula ng dugo, mga pulang selula ng dugo, mga 

platelet).

Ang ibang mga pagsusuri sa dugo na maaaring gawin ng ibang mga doktor ay maaaring magpakita ng mga pagbabago habang ikaw 

ay may Granocyte. Kung nagkakaroon ka ng mga pagsusuri sa dugo, mahalagang sabihin sa doktor na mayroon kang Granocyte. 

Maaaring tumaas ang bilang ng iyong mga puting selula ng dugo, maaaring bumaba ang bilang ng iyong mga platelet at maaaring 

tumaas ang mga antas ng enzyme. Karaniwang bumubuti ang mga pagbabagong ito pagkatapos mong ihinto ang pagkakaroon ng 

Granocyte. Kung nagkakaroon ka ng mga pagsusuri sa dugo, mahalagang sabihin sa doktor na mayroon kang Granocyte.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko. 4. 

Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.
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Para sa mga pasyente ng cancer at malusog na donor:

Itigil ang pag-inom ng Granocyte at sabihin kaagad sa iyong doktor kung:
• Pananakit sa iyong kaliwang itaas na bahagi ng iyong tiyan o kaliwang balikat. Ang mga ito ay maaaring mga palatandaan ng pagtaas ng 

laki ng iyong pali. Ito ay isang karaniwang side effect na tinatawag na splenomegaly ngunit ang isang napakabihirang side effect ay 

maaaring maging sanhi ng paghati ng pali.

• Mayroon kang napakaseryosong reaksiyong alerhiya na tinatawag na 'anaphylactic shock'. Ito ay isang biglaang reaksyong 

nagbabanta sa buhay. Kasama sa mga senyales ang pakiramdam na nanghihina, panghihina, hirap sa paghinga o pamamaga ng 

mukha. Ito ay isang napakabihirang epekto.

• Mayroon kang mga problema sa paghinga. Kasama sa mga senyales ang ubo, lagnat o maaari kang madaling malagutan ng 

hininga. Ang mga ito ay maaaring mga palatandaan ng Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) na isang napakabihirang side 

effect.

• Mayroon kang alinman sa mga sumusunod o kumbinasyon ng mga sumusunod na side effect: pamamaga o puffiness, na maaaring 

nauugnay sa hindi gaanong pagdaan ng tubig, kahirapan sa paghinga, pamamaga ng tiyan at pakiramdam ng pagkapuno, at isang 

pangkalahatang pakiramdam ng pagkapagod. Ang mga sintomas na ito ay karaniwang umuunlad sa mabilis na paraan. Ang mga ito ay 

maaaring mga sintomas ng hindi pangkaraniwan (maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 100 tao) na kondisyon na tinatawag na 

"Capillary Leak Syndrome" na nagiging sanhi ng pagtagas ng dugo mula sa maliliit na daluyan ng dugo papunta sa iyong katawan at 

nangangailangan ng agarang medikal na atensyon.

• Mayroon kang pinsala sa bato (glomerulonephritis). Ang pinsala sa bato ay nakita sa mga pasyenteng nakatanggap ng Granocyte. 

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng puffiness sa iyong mukha o bukung-bukong, dugo sa iyong ihi o kulay 

kayumanggi na ihi o napansin mong mas kaunti ang iyong pag-ihi kaysa karaniwan.

Sabihin sa doktor o parmasyutiko sa lalong madaling panahon kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na epekto:

Napakakaraniwang epekto(maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao):
• Mga pananakit sa iyong mga buto, kalamnan, kasukasuan, likod at sa mga binti at braso, pananakit ng ulo, lagnat, at/o pagsusuka 

(pagduduwal). Kung mangyari ang pananakit ay maaaring kontrolin ng mga normal na pangpawala ng sakit.

• Pansamantalang mga pagbabago sa mga pagsusuri sa dugo kabilang ang mga nauugnay sa paggana ng iyong atay, na karaniwang hindi 

nangangailangan ng anumang karagdagang pag-iingat at nagiging normal pagkatapos ihinto ang gamot.

• Pagkatapos ng donasyon ng blood stem cell maaari kang makaramdam ng pagod. Ito ay dahil sa pagbagsak ng iyong mga pulang selula 

ng dugo. Maaaring maging mataas ang bilang ng iyong white blood cell sa loob ng maikling panahon. Maaari ka ring magkaroon ng 

pagbaba sa bilang ng mga platelet na maaaring magdulot sa iyo ng pagdugo o pasa nang mas madali kaysa karaniwan.

Karaniwang epekto(maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao):

• Isang reaksyon sa lugar ng iniksyon.
• Pangkalahatang pananakit at pananakit kabilang ang pananakit ng tiyan

Mga hindi karaniwang epekto(maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 100 tao):

• Pag-ubo ng dugo (haemoptysis).

Bihira(maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 1,000 tao):

• Pagdurugo mula sa baga (pulmonary hemorrhage).
• Pamamaga ng aorta (ang malaking daluyan ng dugo na nagdadala ng dugo mula sa puso patungo sa katawan), tingnan 
ang seksyon 2.

Napakabihirang epekto(maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 10, 000 tao):

• Mga problema sa balat tulad ng kulay plum, nakataas na bahagi sa iyong mga braso o binti at kung minsan ang iyong mukha o leeg ay may 

lagnat (mga palatandaan ng 'Sweet's syndrome'). Maaari ding magkaroon ng mga mapupulang bukol na may lagnat at
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sakit ng ulo (mga palatandaan ng 'Lyell's syndrome'). Gayundin, ang iba pang mga problema sa balat tulad ng namumulang itinaas na mga pasa sa mga binti o 

mga ulser sa iyong katawan na may lagnat at pananakit ng kasukasuan.

• Isang reaksiyong alerdyi. Kasama sa mga palatandaan ang pantal, paglunok at mga problema sa paghinga, pamamaga ng iyong 

mga labi, mukha, lalamunan o dila.

Hindi kilala(hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na data):
▪ Mga resulta ng pagsusuri sa dugo na nagpapahiwatig ng pamamaga (hal. C - tumaas ang reaktibong protina).

▪ Nabubuo ang mga namuong dugo sa mga ugat at arterya.

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na 

hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect (tingnan ang mga detalye sa ibaba).

UK - Website ng Yellow Card Scheme: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard.
Ireland - HPRA Pharmacovigilance, Earlsfort Terrace, IRL - Dublin 2; Tel: +353 1 6764971; Fax:
+ 353 1 6762517. Website: www.hpra.ie; E-mail: medsafety@hpra.ie. Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang 

makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Granocyte

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gumamit ng alinman sa mga bahagi ng Granocyte powder at solvent para sa solution kit pagkatapos ng petsa ng expiry 
(EXP). Ang petsa ng pag-expire para sa Granocyte powder ay ibinibigay sa panlabas na kahon ng karton, sa papel na foil ng 
paltos at sa label ng bawat vial ng Granocyte. Ang petsa ng pag-expire para sa solvent (tubig para sa iniksyon) ay ibinibigay sa 
label ng water pre-filled syringe.

Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon. 

Huwag mag-imbak sa itaas ng 30°C. Huwag mag-freeze.

Pagkatapos reconstitution o dilution inirerekomenda ang agarang paggamit. Kung kinakailangan, maaari mong iimbak ang 

na-reconstituted o diluted na solusyon hanggang 24 na oras sa 2°C -8°C (sa refrigerator).

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon 

ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon kung ano 

ang nilalaman ng Granocyte

• Ang aktibong substansiya ay lenograstim (rHuG-CSF) 13.4 milyong International Units (katumbas ng 105 micrograms) 
kada mL pagkatapos ng reconstitution.
• Ang aktibong substance ay lenograstim (rHuG-CSF) 33.6 million International Units (katumbas ng 263 micrograms) 
kada mL pagkatapos ng reconstitution.
• Ang iba pang sangkap sa powder ay arginine, phenylalanine, methionine, mannitol (E421), 
polysorbate 20 at diluted hydrochloric acid.
Mga excipient na kilala na may kinikilalang aksyon o epekto: phenylalanine
• Ang solvent na ginamit upang muling buuin ang solusyon ay Tubig para sa Pag-iniksyon

Ano ang hitsura ng Granocyte at mga nilalaman ng mga pack
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Ang Granocyte ay ipinakita bilang [pulbos at isang solvent para sa solusyon para sa iniksyon/pagbubuhos sa isang pre-filled 

syringe].

Powder sa isang vial + 1mL ng solvent sa isang pre-filled syringe na may dalawang karayom   (ang mas malaking kulay ng 
cream para sa reconstitution (19G) at ang mas maliit na brown na kulay para sa administration (26G))

Ang Granocyte ay ipinakita bilang [pulbos at isang solvent para sa solusyon para sa iniksyon/
pagbubuhos]. Powder sa isang vial + 1mL ng solvent sa ampoule(UK market lang)

Available ang GRANOCYTE sa mga laki ng pack na 1 o 5. Hindi 

lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing 

UK

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

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

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

Ang produktong panggamot na ito ay pinahintulutan sa Member States ng EEA sa ilalim ng mga sumusunod na pangalan:

Lahat ng Estado ng Miyembro ng EEA: 
GRANOCYTE Italy: GRANOCYTE at MYELOSTIM
Para sa anumang impormasyon tungkol sa gamot na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na kinatawan ng May-hawak ng 

Awtorisasyon sa Marketing:

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

Huling binago ang leaflet na ito noong Nobyembre 2020.
<------------------------------------------------ ------------------------------------------------- --------------------------
Ang sumusunod na impormasyon ay inilaan para sa mga medikal o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan lamang:

Praktikal na impormasyon sa paghahanda at paghawak ng produktong panggamot para sa mga propesyonal sa medikal o 

pangangalagang pangkalusugan

Ang mga granocyte vial ay para sa single-dose na paggamit lamang.

Dahil sa posibleng panganib ng microbial contamination, ang pre-filled syringe na may solvent ay para sa solong paggamit 
lamang.
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Ang Granocyte ay para sa sub-cutaneous o intravenous na 

paggamit. Paghahanda ng reconstituted na solusyon

Aseptikong idagdag ang mga na-extract na nilalaman ng isang pre-filled syringe sa Granocyte vial gamit ang 19G needle.

• Malumanay na pukawin hanggang sa ganap na matunaw.

• Huwag kalugin nang malakas.

• Ang reconstituted parenteral solution ay lumilitaw na transparent at walang mga particle.

I-withdraw ang kinakailangang volume ng reconstituted solution mula sa vial, gamit ang 19G needle.

• Ibigay kaagad sa pamamagitan ng sub-cutaneous injection gamit ang 26G needle.

Sa kaso ng intravenous na paggamit, ang Granocyte ay kailangang matunaw pagkatapos ng reconstitution.

Ang Granocyte ay katugma sa karaniwang ginagamit na mga set ng administrasyon para sa iniksyon kapag natunaw:

• sa isang 0.9% na solusyon sa asin (polyvinyl chloride bag at mga bote ng salamin)

• o sa isang 5% dextrose solution (mga bote ng salamin)

Ang pagbabanto ng GRANOCYTE 13 milyong IU/mL hanggang sa huling konsentrasyon na mas mababa sa 0.26 
milyong International Units/mL (2 µg/mL) ay hindi inirerekomenda. 1 vial ng reconstituted GRANOCYTE 13 million 
IU/mL ay hindi dapat lasawin ng higit sa 50 mL sa anumang sitwasyon.

Ang pagbabanto ng GRANOCYTE 34 milyong IU/mL hanggang sa huling konsentrasyon na mas mababa sa 0.32 
milyong International Units/mL (2.5 µg/mL) ay hindi inirerekomenda. 1 vial ng reconstituted GRANOCYTE 34 million 
IU/mL ay hindi dapat lasawin ng higit sa 100 mL sa anumang sitwasyon.

Anumang hindi nagamit na produkto/solusyon o basurang materyal ay dapat itapon alinsunod sa lokal
kinakailangan

Ang ™Granocyte ay isang trademark ng Chugai Pharma UK Limited. ©Ang 

teksto ng leaflet na ito ay copyright Chugai Pharma UK Limited.

A: Tip-cap (kabilang ang inner rubber insert) 
B: Stopper
C: Plunger

Pinoprotektahan ang mga karayom   sa matigas na indibidwal na packaging na binubuo ng: D: 

Kaluban ng karayom

E: May kulay na takip (kulay cream o kulay kayumanggi)

F: Hub ng karayom

G: Tip ng karayom

Diagram 1
Alisin ang vial mula sa 
paltos at alisin ang 
plastic cap mula sa vial.

Diagram 7
Habang ang karayom   at ang 
hiringgilya ay nakakabit sa 
vial, baligtarin ang vial.

Linisin ang rubber stopper ng vial 
gamit ang sterile alcohol wipe.

Bahagyang bawiin ang karayom   upang 

matiyak na ang dulo ay nasa solusyon. 

Hawakan ang hub ng karayom   at 

hiringgilya, hilahin pabalik ang plunger 

nang dahan-dahan upang gumuhit bilang
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hangga't maaari lahat ng 
solusyon sa syringe.

Diagram 2 Diagram 8
Alisin ang pre-filled syringe at 
ang dalawang karayom   (isa na 
may kulay cream na takip (19G) 
at isa na may kayumanggi
may kulay na takip (26G)) mula sa 
paltos.

Suriin ang syringe para sa mga bula ng 

hangin. Kung may mga bula sa syringe, 

hawakan nang diretso ang syringe at 

tapikin ang gilid ng syringe hanggang 

lumutang ang mga bula sa itaas.

Itulak ang mga bula gamit ang 
plunger.

Diagram 3 Diagram 9
Alisin ang takip ng tip mula sa 
syringe at alisin ito.

Itulak ang plunger hanggang sa itaas ng 

stopper ang mga linya pataas na may 

susunod na mas malaking marka ng 

volume kaysa sa kailangan mo (sa 0.1ml

mga pagtaas). Halimbawa, kung 

kailangan mo ng 0,8 ml pagkatapos ay 

itulak ang plunger sa markang 0,9 ml

Diagram 4 Diagram 10
Mahigpit na hawakan ang cream 
colored needle packaging sa 
magkabilang dulo. I-twist ang takip na 
may kulay na cream (clockwise o anti-
clockwise) at hilahin ito.
Hawakan ang kaluban ng karayom, i-

screw ang hub ng karayom   papunta sa 

hiringgilya.

Itayo ang vial at itulak nang buo 
ang karayom   sa vial. Hawakan ang 
hub ng karayom, i-unscrew ang 
syringe na iniiwan ang karayom   sa 
vial.

Mahigpit na hawakan ang kulay 

kayumangging packaging ng karayom   sa 

magkabilang dulo. I-twist ang takip na 

may kulay kayumanggi (clockwise o anti-

clockwise) at hilahin ito. Hawakan ang 

kaluban ng karayom, i-screw ang hub ng 

karayom   papunta sa hiringgilya.

Alisin ang kaluban ng karayom.

Diagram 5 Diagram 11
Alisin ang kaluban ng karayom. Panatilihin 

ang vial sa isang patag na ibabaw, itulak ang 

karayom   sa pamamagitan ng rubber 

stopper at pagkatapos ay dahan-dahang 

itulak ang plunger rod upang maipasok ang 

solvent sa vial.

Suriin ang syringe para sa mga bula 
ng hangin. Kung may mga bula sa 
syringe, hawakan nang diretso ang 
syringe at tapikin ang gilid ng syringe 
hanggang sa lumutang ang mga bula 
sa itaas.
Itulak ang mga bula gamit ang 
plunger.
Kung kinakailangan, ayusin 
ang volume na ibibigay.
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Diagram 6 Ang GRANOCYTE ay handa na para sa 
pangangasiwa. Pangasiwaan kaagad 
sa pamamagitan ng subcutaneous 
injection.

Dahan-dahang paikutin hanggang sa 
tuluyang matunaw ang pulbos. Huwag 
kalugin nang malakas.

Lokasyon ng mga lugar ng 
iniksyon para sa subcutaneous
pangangasiwa.

harap Bumalik
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