
Liek Increlex® - návod na použitie

Increlex® sa má podávať pomocou sterilných jednorazových injekčných striekačiek 
a injekčných ihiel.

Príprava dávky:

1. Umyte si ruky

Pred prípravou lieku Increlex® na podanie injekcie si umyte ruky.

2. Použite novú injekčnú ihlu a injekčnú striekačku

Pri každom podávaní dávky použitie novú injekčnú ihlu a injekčnú striekačku.
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Vstreknutie dávky:

Liek Increlex® podajte injekčne podľa pokynov detského lekára.

Injekciu lieku Increlex® nepodávajte, ak vaše dieťa nie je schopné zjesť jedlo 
do 20 minút pred podaním injekcie alebo po ňom.

8. Vyberte miesto podania injekcie
Vyberte miesto podania injekcie – horná časť ramena, stehno, sedací sval alebo
brucho. Miesto podania injekcie sa musí pri každej injekcii meniť.

Striedajte miesto podania injekcie

horná časť
ramena

sedací
sval

brucho

stehno

3. Príprava injekčnej striekačky

Skontrolujte tekutinu, aby ste sa uistili, že je 
číra a bezfarebná – nepoužívajte ju, ak je 
zakalená alebo v nej vidíte častice a 
nepoužívajte ju po dátume exspirácie. 
Ak používate novú injekčnú liekovku, 
odstráňte ochranné viečko, ale neodstraňujte 
gumovú zátku, ktorú je potrebné poutierať 
tampónom namočeným v alkohole, aby sa 
predišlo kontaminácii.

4. Do injekčnej liekovky vstreknite vzduch

Skôr ako do injekčnej liekovky vsuniete 
injekčnú ihlu, potiahnite piestik dozadu, aby 
ste do injekčnej striekačky dostali vzduch 
v množstve zodpovedajúcom dávke lieku 
Increlex®. Injekčnú ihlu vsuňte cez gumovú 
zátku injekčnej liekovky a zatlačte piestik, čím 
do injekčnej liekovky vstreknete vzduch.

5. Natiahnutie dávky

Injekčnú striekačku ponechajte v injekčnej 
liekovke a obe otočte hornou časťou nadol. 
Injekčnú striekačku a injekčnú liekovku držte 
pevne. Skontrolujte, či je špička injekčnej ihly 
v tekutine a potiahnutím piestika natiahnite 
do injekčnej striekačky správnu dávku.

6. Odstráňte vzduchové bubliny a injekčnú 
striekačku doplňte

Skôr ako z injekčnej liekovky vyberiete 
injekčnú ihlu, skontrolujte, či v injekčnej 
striekačke nie sú vzduchové bubliny. Ak sa 
v injekčnej striekačke nachádzajú vzduchové 
bubliny, injekčnú striekačku držte rovno hore a 
poklepávajte na bočnú stranu injekčnej 
striekačky, kým bubliny nevyplávajú nahor. 
Piestikom vytlačte bubliny z injekčnej 
striekačky a naťahujte tekutinu, kým sa 
nedosiahne správna dávka.

7. Pripravené na podanie injekcie

Z injekčnej liekovky vytiahnite injekčnú ihlu. 
Injekčnou ihlou sa ničoho nedotýkajte. Teraz je 
všetko pripravené na podanie injekcie.
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Ďalšie informácie si prečítajte v Písomnej informácii 
pre používateľa lieku Increlex® alebo sa porozprávajte so svojím 
lekárom alebo zdravotnou sestrou.
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9. Injekčné podanie dávky

Miesto na koži kde chcete vášmu dieťaťu podať injekciu 
očistite pomocou alkoholu alebo mydla a vody. Miesto 
podania injekcie musí byť pred jej podaním suché. 

Jemne napichnite kožu. Injekčnú ihlu vsuňte tak, ako 
vám to detský lekár predviedol. Uvoľnite kožu. 

Pomaly zatláčajte piestik injekčnej striekačky až 
do konca a uistite sa, či ste podali celý objem tekutiny.

10. Injekčnú ihlu vytiahnite von priamo a jemne 
zatlačte (netrite) gázou alebo vatou.

Injekčnú ihlu vytiahnite von priamo a jemne zatlačte 
na miesto podania injekcie u vášho dieťaťa na niekoľko 
sekúnd gázou alebo vatou. 
Oblasť netrite!

2oC - 8oC
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Návod na použitie
Táto písomná informácia slúži ako 
rýchly návod na prípravu a injekčné 
podanie lieku Increlex®    

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. 
To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. 
Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, 
ktoré sa u vášho dieťaťa objavia. Spôsob akým hlásiť vedľajšie 
účinky si pozrite na www.sukl.sk.

Informačný materiál ako je uvedené v rozhodnutí o registrácii lieku Increlex®. 

Pred použitím lieku Increlex® si vždy prečítajte písomnú informáciu 

pre používateľa.

Na injekčnú striekačku nenasadzujte kryt. Použitá injekčná ihla a injekčná striekačka sa 
musia umiestniť do nádoby na ostré predmety, ktorá sa má uzavrieť a správne 
zlikvidovať.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak máte podozrenie, že sa u vášho dieťaťa vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na 
svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších 
účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa. Podozrenia na 
vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia 
klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 
tel.: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie podozrenia 
na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/
Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie 
hlásení:   "https://portal.sukl.sk/eskadra/".
Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o 
bezpečnosti tohto lieku.

Liek Increlex® sa má podávať dvakrát denne.

Liek Increlex® sa má podávať krátko pred jedlom alebo hneď 
po  ňom (do 20 minút).

Ak dávku lieku Increlex® nie je možné podať krátko 
pred  jedlom alebo hneď po ňom, táto dávka lieku Increlex® 
sa má vynechať.

Pri každej dávke použite iné miesto podania injekcie na koži.

Ak sa dávka vynechá, nasledujúce dávky sa nesmú nikdy 
zvýšiť, aby bola nahradená jedna alebo viacero vynechaných 
dávok. Ďalšia dávka sa má podať vo zvyčajnom čase.

Liek Increlex® sa má uchovávať v chladničke, ale NESMIE sa 
uchovávať v mrazničke.
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