
Behandlingsdagbog AFSTYLA®

                              (lonoctocog alfa)
Du behandles på: ..................................................................................................

Telefon:  ................................................................................................................

Din læge hedder: ...................................................................................................

Telefon:  ................................................................................................................

Din sygeplejerske hedder: .....................................................................................

Telefon:  ................................................................................................................

CSL Behring AB, Box 712, 182 17 Danderyd, Sverige. 
Tel: +46 8-544 966 70. www.cslbehring.se
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AFSTYLA® (lonoctocog alfa) er et lægemiddel, som indeholder human koagulationsfaktor  
(størkningsfaktor) VIII, som er fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi. AFSTYLA anvendes  
til behandling og forebyggelse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor 
VIII-mangel). Receptpligtigt. Pakninger: 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE, 2500 IE, 
3000 IE. Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 ud af 10): Allergisk reaktion, svimmelhed, 
prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, udslæt, feber. Stop med at tage lægemidlet 
og kontakt lægen, hvis du får en allergisk reaktion: nældefeber, kløende udslæt over hele kroppen, 
trykken for brystet, vejrtrækningsbesvær, pibende vejrtrækning, lavt blodtryk, svimmelhed og 
anafylaksi, eller hvis du oplever at lægemidlet ikke virker korrekt (blødning stopper ikke).

Afstyla kan anvendes af alle aldersgrupper. Læs indlægssedlen grundigt igennem for  
fuldstændig information. 

t Dette lægemiddel er underkastet supplerende overvågning. Dette gælder for alle nye  
læge midler og vil være med til at sikre, at ny sikkerhedsinformation hurtigt opfanges.  
Indrapportér evt. bivirkninger på www.meldenbivirkning.dk.
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Behandlingsdagbog for: .......................................................................................................................   Dato: .................................................  

Din AFSTYLA dosis er: ..............................................   Du skal tage AFSTYLA: ................................................................................................. 

Pakninger til 1 injektion:  .......... x 250  .......... x 500  .......... x 1000  .......... x 1500  .......... x 2000  .......... x 2500  .......... x 3000
 

Skriv dato og klokkeslet op for injektionen samt den injicerede dosis. Sæt den selvklæbende etiket med batchnummeret ind 
(angives som Lot på pakningen) fra det anvendte Afstyla-hætteglas. Hvis  Afstyla blev brugt for at behandle en blødning, 
så notér også hvor og hvorfor blödningen uppstod. 

  Tidspunkt       Enheder (IE)     Her klistres etiketter fra hætteglassene ind                       Andet (fx behandling af blødning)

Når du er i behandling med AFSTYLA men alligevel får en blødning, skal du med det samme kontakte dit hæmofilicenter eller egen læge.



Behandlingsdagbog for: .......................................................................................................................   Dato: .................................................  

Din AFSTYLA dosis er: ..............................................   Du skal tage AFSTYLA: ................................................................................................. 

Pakninger til 1 injektion:  .......... x 250  .......... x 500  .......... x 1000  .......... x 1500  .......... x 2000  .......... x 2500  .......... x 3000
 

Skriv dato og klokkeslet op for injektionen samt den injicerede dosis. Sæt den selvklæbende etiket med batchnummeret ind 
(angives som Lot på pakningen) fra det anvendte Afstyla-hætteglas. Hvis  Afstyla blev brugt for at behandle en blødning, 
så notér også hvor og hvorfor blödningen uppstod. 

  Tidspunkt       Enheder (IE)     Her klistres etiketter fra hætteglassene ind                       Andet (fx behandling af blødning)

Når du er i behandling med AFSTYLA men alligevel får en blødning, skal du med det samme kontakte dit hæmofilicenter eller egen læge.



Behandlingsdagbog for: .......................................................................................................................   Dato: .................................................  

Din AFSTYLA dosis er: ..............................................   Du skal tage AFSTYLA: ................................................................................................. 

Pakninger til 1 injektion:  .......... x 250  .......... x 500  .......... x 1000  .......... x 1500  .......... x 2000  .......... x 2500  .......... x 3000
 

Skriv dato og klokkeslet op for injektionen samt den injicerede dosis. Sæt den selvklæbende etiket med batchnummeret ind 
(angives som Lot på pakningen) fra det anvendte Afstyla-hætteglas. Hvis  Afstyla blev brugt for at behandle en blødning, 
så notér også hvor og hvorfor blödningen uppstod. 

  Tidspunkt       Enheder (IE)     Her klistres etiketter fra hætteglassene ind                       Andet (fx behandling af blødning)

Når du er i behandling med AFSTYLA men alligevel får en blødning, skal du med det samme kontakte dit hæmofilicenter eller egen læge.


