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

brugervejledning
idelvion
®

(albutrepenonakog alfa)

Opbevaring:
IDELVION skal opbevares ved højst 25 °C og må ikke fryses ned. Hætteglasset
med pulver skal opbevares i pakningen, fordi IDELVION er lysfølsomt.

Tilberedning:
Læs hele indlægssedlen omhyggeligt igennem, inden du starter med at bruge
dette lægemiddel. Du skal ikke selv injicere lægemidlet, før du har fået
instruktioner af din læge eller sygeplejerske. Du kan også finde instruktion på
www.medicininstruktion.dk.
Vask hænderne grundigt, inden du går i gang.
Opvarm hætteglasset med væske i hånden til stue- eller kropstemperatur.
Farven på pulveret kan variere fra svagt gul til hvid. Også på den færdige
IDELVION-opløsning kan farven variere – fra farveløs til let gulfarvet.
Fjern forsigtigt plastlågene fra begge hætteglassene og aftør gummi
propperne med en desinfektionsserviet. Lad hætteglassene tørre, inden
Mix2Vial™ åbnes. Følg derefter anvisningerne på næste side.

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

Instruktioner for anvendelse af Mix2Vial™

Instruktioner for injektion

1. Åbn Mix2Vial-emballagen ved
at trække plomberingen af.
Tag ikke Mix2Vial ud af
emballagen.

6. R
 otér hætteglasset med pulver
forsigtigt, indtil pulveret er
fuldstændig opløst. Ryst ikke
hætteglasset.

1. Læg sprøjten med IDELVION fra dig uden at spidsen
rører ved noget, så den fortsat er steril. Placér et
stasebånd rundt om overarmen. Knyt hånden for
at gøre det lettere at finde venen. Desinficér indstiks
stedet med en desinfektionsserviet.

2. Placér hætteglasset med
væske (solvens) på en plan
overflade og bliv ved med
at holde fast i glasset. Tag
beskyttelsespakningen med
Mix2Vial-sættet og tryk spidsen
af den blå del direkte ned
gennem hætteglassets prop.

7. T ræk luft ind i en tom steril
sprøjte. Sprøjten kobles
sammen med Mix2Vial-sættet
(mens hætteglasset med pulver
stadig står lodret) ved at
dreje med uret. Sprøjt luft
ind i flasken.

2. Tag butterflynålen ud af pakningen og let lidt på
slangens korkprop, så bliver det lettere at skrue den
af senere. Fjern nålebeskyttelsen. Hold begge butter
flynålens vinger mellem tommel og pegefinger med
nålens skrå åbning rettet opad. Før nålen ind i venen
i en så flad vinkel som muligt.

3. Fjern forsigtigt beskyttelses
pakningen fra Mix2-Vial.
sættet ved at tage fat om
kanten oppefra og trække
den lige op. Sørg for at kun
pakningen fjernes og ikke
Mix2Vial-sættet.

4. Stil hætteglasset med pulver på
en plan, fast overflade og bliv
ved med at holde fast i glasset.
Vend hætteglasset med væske
og det fastgjorte sæt og tryk
spidsen af den gennemsigtige
adapterdel lige ned gennem
proppen på hætteglasset med
pulver. Væsken vil automatisk
løbe over i hætteglasset med
pulver.
5. Tag fat i den gennemsigtige
del af Mix2Vial-sættet med
den ene hånd og i den blå
del med den anden hånd.
Skru sættet fra hinanden
til to dele ved at dreje mod
uret. Kassér hætteglasset
med væske med den blå
del fastsat.

8. M
 ed stemplet i bund vendes
hætteglasset (sat sammen
med sæt og sprøjte) op
og ned. Træk opløsningen
ind i sprøjten ved at føre
stemplet langsomt tilbage.

9. N
 år hele opløsningen er
blevet overført til sprøjten,
så tag godt fat i sprøjten,
uden at vende den, og
afmontér Mix2Vial-sættet
fra sprøjten ved at dreje
det mod uret.

Kontrollér opløsningen ved at holde
den op mod lyset inden du anvender den,
og anvend den ikke hvis den er uklar eller
indeholder flager eller partikler.

3. Hvis nålen sidder korrekt i venen, bliver slangens
øverste del automatisk fyldt med blod. Det er en
god idé at fastgøre slangen med et plaster. Løsn
stasebåndet. Fjern korkproppen (slangens lukning).
4. Når slangen er helt fyldt med blod, skal du stoppe
blodudløbet ved at slå et knæk på slangen i den
ydre ende. Sørg for at der ikke kommer blod ind i
sprøjten med lægemidlet, fordi der så kan opstå en
risiko for, at blodet koagulerer i sprøjten, hvilket
kan medføre at et fibrinkoagel havner i kroppen.
5. Injicér opløsningen langsomt ind i venen. Hvis du
skal injicere indholdet fra mere end én flaske, tilslutter du næste forberedte sprøjte med IDELVION
til samme butterflynålesæt og fortsætter injektionen.
Føl efter om du får nogle umiddelbare bivirkninger.
Hvis du får nogle bivirkninger, som kan skyldes
administreringen af IDELVION, skal injektionen
afbrydes.
6. Når hele opløsningen er injiceret, fjerner du for
sigtigt butterflynålen uden at trykke på indstiks
stedet. Lås butterflynålens sikkerhedsmekanisme
ved at trykke hagerne på siden ind og trække nålen
tilbage. Først når butterflynålen er fjernet, trykker
du med et fast tryk et tørt kompress mod indstiksstedet for at stoppe blødningen. Sæt plaster på,
hvis det er nødvendigt. Notér injektionen i din
Behandlingsdagbog.
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(albutrepenonacoq alfa)
Coagulation Factor IX (Recombinant), Albumin Fusion Protein

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.
Mix2Vial™ er et registreret varemærke tilhørende West Pharmaceutical Services, Inc. eller et af
deres datterselskaber.
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