PAT I E N T I N F O R M AT I O N

til dig som skal
behandles med
idelvion
®

(albutrepenonakog alfa)

(albutrepenonacoq alfa)
Coagulation Factor IX (Recombinant), Albumin Fusion Protein

idelvion – til dig som
har hæmofili b
Hæmofili B er en blødersygdom, som medfører, at man mangler
eller har for lidt koagulationsfaktor IX. Der findes flere forskellige
lægemidler, som virker ved at faktor IX tilføres blodet og øger
koagulationsevnen. IDELVION er et af disse lægemidler.
I denne brochure findes information til dig, som er i behandling
med IDELVION. Du vil få viden om, hvordan IDELVION virker, hvorfor
det er langtidsvirkende, og hvad du skal være opmærksom på,
når du er i behandling. Efter at have fået instruktioner vil de fleste
kunne lære selv at tage IDELVION eller vil kunne få hjælp til injektionen af en pårørende. Læs endelig hele indlægssedlen igennem
inden du begynder at anvende dette lægemiddel. Har du spørgsmål
om IDELVION, skal du tale med din læge eller sygeplejerske.

Dette er IDELVION
IDELVION er et lægemiddel, som man anvender for at forebygge
og behandle blødninger ved hæmofili B. IDELVION fremstilles

med rekombinant* DNA-teknik og indeholder koagulationsfaktor
IX, som kan mangle helt eller delvis, eller som ikke fungerer, som
den skal, ved hæmofili B.
IDELVION er langtidsvirkende
IDELVION er blevet udviklet ved hjælp af ny teknik for at kunne gøre
det langtidsvirkende. I IDELVION er faktor IX koblet sammen med

albumin, et protein som findes naturligt i kroppen. Albuminet gør,
at IDELVION bliver langtidsvirkende; det vil sige, at det nedbrydes
langsommere og findes i blodet gennem længere tid. IDELVION
er inaktivt, indtil der bliver brug for det til koagulation. Når man
kommer til skade eller begynder at bløde, aktiveres faktor IX og
blodet koagulerer; samtidig spaltes albuminet fra uden at påvirke
blodets koagulation.

IDELVION

faktor IX

Albumin

Når du er i behandling med IDELVION vil du være beskyttet mod
blødninger. Det er vigtigt, at du altid følger din læges anvisninger
og tager behandlingen, når lægen siger du skal.

*Rekombinant teknik indebærer, at DNA (en del af et arveanlæg) benyttes til at fremstille
faktor IX ad kunstig vej.

Om behandling med IDELVION
Behandling med IDELVION er altid individuelt tilpasset, og din læge
bestemmer, hvilken dosis og hvor ofte du skal tage IDELVION.
For at bestemme den dosis og det interval, som passer præcist til
dig, tager din læge hensyn til dit aktivitetsniveau, livsstil, vægt,
alder, sværhedsgraden af din sygdom og blodprøvesvar. Din læge
og sygeplejerske vil hjælpe dig med at planlægge, hvornår du
skal tage IDELVION for at det vil påvirke din hverdag så lidt som
muligt og passe ind i dine aktiviteter.

Faktor IX-nivau

Faktor IX-niveau i blodet ved behandling af hæmofili B
(eksempel på kurve)

Dage
Det er vigtigt, at du tager IDELVION, når du skal, fordi
faktor IX-niveauet i blodet vil falde over tid.

Behandlingsdagbog
Bagest i denne brochure er der en Behandlingsdagbog. I den kan
din læge og sygeplejerske skrive dosis og doseringsinterval. Hver
gang du tager IDELVION, anbefaler vi, at du her skriver dato, antal
enheder (IE) og klistrer etiketten/etiketterne ind fra glassene. Hvis
du får en blødning, vil det være en god idé at notere hvornår, hvad
og hvilke foranstaltninger, som var nødvendige, for at stoppe den.

Eventuelle bivirkninger
IDELVION kan ligesom alle andre lægemidler forårsage bivirkninger,

men ikke alle de, som behandles med IDELVION, behøver at få
dem. De almindeligste bivirkninger med IDELVION er reaktion ved
injektionsstedet og hovedpine.
Kontakt din læge med det samme:
• hvis du får symptomer på allergisk reaktion (se herunder)
• hvis du føler, at lægemidlet ikke fungerer ordentligt (se herunder)
Allergiske overfølsomhedsreaktioner kan forekomme
IDELVION indeholder spor af hamsterproteiner. Tidlige tegn på

overfølsomhedsreaktioner er nældefeber, hududslet, trykken for
brystet, hvæsende åndedræt, lavt blodtryk og anafylaksi (en alvorlig
allergisk reaktion som forårsager svære åndedrætsvanskeligheder
eller svimmelhed). Hvis du oplever nogle af disse reaktioner, skal
du stoppe med at anvende IDELVION med det samme og kontakte
din læge eller hæmofilicentret.
Inhibitorer (dannelse af antistoffer)
Du kan udvikle inhibitorer (neutraliserende antistoffer), hvilket
medfører, at behandlingen med faktor IX ikke længere fungerer
optimalt. Kontakt omgående din læge eller sygehus hvis du får en
blødning, som ikke kan kontrolleres med IDELVION.

Hvordan skal IDELVION opbevares?
IDELVION opbevares ved højst 25 °C og må ikke fryses ned.
Opbevar hætteglasset med pulver i pakningen, da IDELVION er
lysfølsomt. Opbevar IDELVION udenfor børns syns- og rækkevidde.
Anvend IDELVION før den udløbsdato, som står på etiketten

og pakningen.
Findes der en instruktionsfilm om, hvordan man
tager IDELVION?
Ja. På www.medicininstruktion.dk er en instruktionsfilm, som viser
hvordan du forbereder og tager IDELVION.
På hvilken tid af døgnet skal jeg tage IDELVION?
Du kan tage IDELVION på den tid af døgnet, som passer dig
bedst. Det spiller ingen rolle, om du tager IDELVION om morgenen
eller om aftenen, hvis ikke din læge har givet dig anden besked.
Hvad skal jeg gøre, hvis en større blødning ikke vil stoppe?
Kontakt din læge eller hæmofilicenter med det samme.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har taget for stor
mængde IDELVION?
Kontakt din læge eller hæmofilicenter med det samme.
Kan jeg køre bil, når jag tager IDELVION?
Ja. IDELVION påvirker ikke evnen til at køre bil eller anvende
maskiner.

lægemiddel er underlagt supplerende overvågning.
t Dette
Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden.
Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får.
Hvis du får bivirkninger, så tal med læge, apotekspersonale eller sygeplejerske. Dette gælder også
bivirkninger, som ikke nævnes i denne information. Du kan også rapportere bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen: www.meldenbivirkning.dk eller på www.laegemiddelstyrelsen.dk. Ved at
rapportere bivirkninger kan du bidrage til at øge sikkerhedsinformationerne om lægemidler.
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