B. Postup podania injekcie

Pripravte si všetky pomôcky

1. Skontrolujte naplnenú injekčnú striekačku
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Vyberte si dobre osvetlenú čistú rovnú pracovnú plochu
a pripravte si všetky potrebné pomôcky:

Prečítajte si pokyny na použitie a písomnú informáciu pre
používateľa, kde nájdete dôležité informácie, ktoré by ste si
mali zapamätať, predtým, ako začnete používať Benepali a
zakaždým, keď dostanete novú zásobu liekov na predpis. Môžu
obsahovať nové informácie.
Ak ste neboli riadne vyškolený lekárom alebo zdravotnou
sestrou, nesnažte sa vpichnúť si injekciu sami.

Pred podaním injekcie Benepali® si prečítajte pokyny
na použitie a písomnú informáciu pre používateľa,
kde nájdete dôležité informácie, ktoré by ste si mali zapamätať. To zahŕňa informácie o možných alergických
reakciách, vedľajších účinkoch a okolnostiach, kedy sa
Benepali nemá používať.

Ako podať injekciu Benepali®
pomocou naplnenej injekčnej
striekačky

Táto príručka je navrhnutá na poskytnutie rýchlej informácie ako podať injekciu bezpečne a účinne.

A. Predtým ako začnete

Balenie neobsahuje:

1. Krok:

2. Krok:

(PFSyringe) SK v 1.0
04 /2018

5. Krok:

6. Krok:

Nepoužite naplnenú injekčnú striekačku, ktorá je po dátume exspirácie.

Pomalým zatlačením piesta smerom
nadol podajte injekčne všetok roztok
Benepali®.

Keď je injekčná striekačka prázdna,
vytiahnite ihlu z kože pod rovnakým
uhlom, pod akým ste ju zapichli.

45˚

Nepoužite naplnenú injekčnú striekačku, ktorá spadla na pevný povrch. Zložky
vo vnútri naplnenej injekčnej striekačky môžu byť poškodené.
Nepoužite naplnenú injekčnú striekačku, ak chýba kryt ihly alebo ak je kryt ihly
chybne pripevnený.

Piest

Rukoväť

2. Skontrolujte roztok:
1 alkoholový tampón

Prezrite si liek v naplnenej injekčnej striekačke.
Liek má byť číry až mierne opaleskujúci, bezfarebný až bledožltý a môže
obsahovať malé biele alebo takmer priesvitné bielkovinové častice.

Umyte si ruky mydlom a vodou.

bavlnenú gázu

Otrite kožu v mieste podania injekcie
alkoholovým tampónom.
Pozri odsek „Vyberte miesto podania
injekcie“ s pokynmi, ako vybrať miesto
podania injekcie.

Roztok nepoužívajte, ak je zafarbený, zakalený alebo ak sú prítomné častice,
ktoré sa líšia od častíc opísaných vyššie.

Tejto oblasti sa už pred podaním injekcie
nedotýkajte.

3. Nechajte liek dosiahnuť izbovú teplotu:

Kryt ihly

Priamo stiahnite kryt ihly a vyhoďte
ho do koša alebo do nádoby na ostré
predmety.
Pozri odsek „Vyberte miesto podania
injekcie“ s pokynmi, ako vybrať miesto
podania injekcie.
Neotáčajte ani neohýbajte kryt ihly
počas sťahovania, pretože to môže
poškodiť ihlu.

Vyberte jednu naplnenú injekčnú striekačku z chladničky a nechajte ju pri
izbovej teplote po dobu najmenej 30 minút pred injekčným podaním.

Nedotýkajte sa piestu počas
odstraňovania krytu ihly.

Nová naplnená injekčná
striekačka Benepali®

Je to dôležité na uľahčenie injekčného podania lieku a kvôli pohodlnému pocitu
pri jeho podávaní.

Nikdy nenasadzujte kryt znovu
na ihlu.

Naplnená injekčná striekačka na
jedno použitie

Neodstraňujte kryt ihly, až kým nebudete pripravený na podanie injekcie.

Naplnenou injekčnou striekačkou
netraste.

nádobu na likvidáciu os‑
trých predmetov

Nezohrievajte Benepali žiadnymi zdrojmi tepla, ako je napríklad mikrovlnná rúra
alebo horúca voda

zadná časť
nadlaktia

brucho

Pokyny na správnu likvidáciu plnej
nádoby na ostré predmety vám dá váš
lekár alebo zdravotná sestra. Nádobu na
likvidáciu ostrých predmetov si môžete
kúpiť v miestnej lekárni.

Zakaždým meňte miesto podania injekcie. Každé nové miesto podania injekcie
má byť aspoň 3 cm (vzdialenosť troch prstov) od predchádzajúceho miesta
podania.

Nádobu na ostré predmety
nevyhadzujte do domového odpadu.

Ak si podávate injekciu do brucha, vyberte miesto vo vzdialenosti aspoň 5 cm od
pupka.
Nepodávajte injekciu do miesta, ktoré je začervenané, stvrdnuté, s krvnou
podliatinou ani do boľavého miesta.
Nepodávajte injekciu do jaziev ani strií.
Ak máte psoriázu, nepodávajte si injekciu priamo do vyvýšených, zhrubnutých,
červených alebo šupinatých miest na koži ani do lézií (psoriatické kožné lézie).

predná strana
tela

zadná strana
tela

Jemne zovrite kožu v oblasti očisteného
miesta injekcie. Držte naplnenú
injekčnú striekačku v 45‑stupňovom
uhle ku koži. Rýchlym pohybom ako pri
hádzaní šípkou vpichnite celú ihlu do
kože.

Nikdy nenasadzujte kryt znovu na ihlu.
Opätovné nasadenie krytu ihly môže
viesť k poraneniu ihlou.

Keď je ihla úplne vsunutá do kože, môžete
uvoľniť zovretú časť kože.

Likvidácia:

Benepali naplnená injekčná striekačka je určená na podkožnú injekciu.
Má sa podať do stehna, brucha alebo zadnej časti nadlaktia (pozri obrázok
vľavo).

stehno

Benepali ®
naplnená injekčná
striekačka

S T R U Č N Á I N F O R M AČ N Á P R Í R U Č K A

4. Krok:

Skontrolujte dátum exspirácie na štítku naplnenej injekčnej striekačky.

4. Vyberte miesto podania injekcie

B E N E PA L I

3. Krok:

Nerecyklujte.
Zlikvidujte celú injekčnú striekačku
vyhodením do nádoby určenej na
ostré predmety.

Naplnenú injekčnú striekačku Benepali®
nepoužívajte opakovane.
Vždy uchovávajte nádobu mimo
dohľadu a dosahu detí.

C. Ošetrovanie miesta podania
injekcie

Pacienti
Ďalšie otázky?

Ak sa vyskytne krvácanie v mieste podania
injekcie, pritlačte na miesto podania
injekcie kúsok gázy.

Opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

Netrite miesto podania injekcie.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa
na svojho, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj
akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v
tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť
aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul.
11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, Fax: +
421 2 507 01 237, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke
www.sukl.sk v časti Lieky/Bezpečnosť liečiv. Formulár na
elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/
eskadra/. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť
k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Ak je to potrebné, miesto podania injekcie
môžete prelepiť náplasťou.

Obráťte sa na miestneho zástupcu držiteľa, ktorého
kontaktné údaje nájdete v pokynoch na použitie a v písomnej informácii pre používateľa.

Z-CARD

Tento liek je predmetom ďalšieho
monitorovania. Hlásenie podozrení na
nežiaduce reakcie po registrácii lieku je
dôležité. Umožňuje priebežné
monitorovanie pomeru prínosu a rizika
lieku. Od zdravotníckych pracovníkov
sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek
podozrenia na nežiaduce reakcie.
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Ak ste neboli riadne vyškolený lekárom, nesnažte sa
vpichnúť si injekciu sami.

Prečítajte si pokyny na použitie predtým, ako začnete
používať Benepali® a zakaždým, keď dostanete novú zásobu
liekov na predpis, keďže môžu obsahovať nové informácie.
Táto stručná informačná príručka nenahrádza tieto pokyny.

