Ako sledovať injektor
✤ Počas prvých 27 hodín umiestnenia
injektora na telo, by ste mali vidieť
kontrolku pomaly blikajúcu nazeleno.
✤ 2 minúty pred podaním bude injektor
niekoľkokrát pípať.
✤ Keď sa začne podávanie dávky, uvidíte
rýchlo blikajúce zelené svetlo.
✤ Podanie dávky bude trvať približne
45 minút.
✤ Keď sa podávanie dávky ukončí, ozve sa
dlhé zapípanie a kontrolka bude svietiť
nepretržite nazeleno.
✤ Po ukončení podávania dávky injektor pomaly
odstráňte. Skontrolujte, či je prázdny.
• Okamžite kontaktuje svojho zdravotníckeho
pracovníka, ak zaznamenáte akékoľvek
problémy s injektorom, alebo máte
príznaky infekcie ako sú horúčka, triaška
alebo potenie.
• Nepokúšajte sa upevniť alebo opätovne
aplikovať injektor, ak sa uvoľní.
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Neulasta®
(pegﬁlgrastim)

Okamžite kontaktujte svojho zdravotníckeho pracovníka, ak sa
stalo čokoľvek z nasledovného - možno ste nedostali celú dávku:

• Kontrolka bliká načerveno.

sa
• Náplasť
uvoľní z pokožky

Kontrolka bliká načerveno

Injektor na telo
Informačná karta
pre pacienta

kedykoľvek pred
ukončením
podania dávky.

Indikátor
hladiny

✤ Otvorte, prosím, túto kartu

Náplasť je uvoľnená z pokožky

•

•

Náplasť (časť ktorá sa dotýka vašej
pokožky) je nápadne mokrá a/
alebo z nej odkvapkáva.

a prečítajte si obidve strany.
✤ Noste ju pri sebe.

Ak nie je čiarka v indikátore hladiny
vedľa nápisu 0 % po uplynutí 45
minútovej doby určenej na podanie.

✤ Táto karta obsahuje dôležité informácie
o bezpečnosti, ktoré potrebujete, ak ste
liečený pegﬁlgrastimom pomocou injektora.

Indikátor hladiny

Nápadne mokrá náplasť.

✤ Ukážte túto kartu vášmu zdravotníckemu
pracovníkovi, ak potrebujete naliehavú
medicínsku pomoc ohľadne injektora.

Z injektora odkvapkáva tekutina.

Nepokúšajte sa za žiadnych okolností upevniť alebo znovu aplikovať injektor,
ak sa odlepí.
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Dôležitá informácia

Nasledujúce činnosti môžu
ovplyvniť funkciu injektora:

Prečítajte si, prosím, túto
kartu a noste ju pri sebe.

Kontaktné informácie
pre naliehavé stavy

Cieľom tejto informačnej karty je pomôcť
predchádzať medikačným chybám – najmä
poddávkovaniu.
✤ Poddávkovanie lieku môže nastať, ak
sa injektor na telo (ďalej len „injektor“)
uvoľní z vašej kože, odkvapkáva alebo
zlyhá iným spôsobom.
✤ V takomto prípade môžete byť vystavený
zvýšenému riziku závažnej infekcie.

Nasledovné informácie vyplní váš
zdravotnícky pracovník.

Meno a kontakt na zdravotníckeho
pracovníka

Ak potrebujete viac informácií:
✤ Prečítajte si písomnú informáciu pre
používateľa, ktorá je priložená v balení
injektora na telo.
✤ Navštívte internetovú stránku Európskej
agentúry pre lieky (EMA) (http:bit.
ly/2kt26wk) a/alebo stránku Štátneho
ústavu pre kontrolu liečiv (www.sukl.sk)

✤ Do injektora nenarážajte ani ho
neťahajte.
✤ V blízkosti injektora nepoužívajte
pleťové mlieka, krémy alebo čistiace
prostriedky.
✤ Nespite na injektore ani naň netlačte,
kým ho nosíte.
✤ Nevystavujte injektor nasledujúcemu:
CT vyšetrenie, MR vyšetrenie, ultrazvuk,
röntgenové vyšetrenie, radiačná liečba,
hyperbarická komora.
✤ Noste voľné oblečenie a pri
prezliekaní si dávajte pozor.
✤ Injektor uchovávajte vo vzdialenosti
najmenej 10 cm od elektrických
zariadení (ako sú mobilné telefóny
alebo mikrovlnné rúry).
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Injektor bol aplikovaný na pokožku:
Meno/Priezvisko
Deň

Čas

Začiatok podania dávky:

Telefónne číslo

Deň

Kontakt na urgentnú pomoc v čase mimo
pracovných hodín

Čas

Č. šarže injektora:
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