Instrukcja użycia
Fasenra 30 mg
Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Benralizumab
Do wstrzyknięcia podskórnego
Ampułko-strzykawka do jednorazowego użycia
Przed użyciem leku Fasenra w ampułko-strzykawce lekarz powinien pokazać pacjentowi lub
opiekunowi pacjenta jak poprawnie podawać lek.
Należy przeczytać tę “Instrukcję użycia” przed rozpoczęciem stosowania leku Fasenra w
ampułko-strzykawce i za każdym razem, gdy pacjent otrzymuje ten lek. Mogą pojawić się nowe
informacje. Podane tu informacje nie zastępują rozmowy z lekarzem na temat choroby występującej u
pacjenta lub jej leczenia.
Jeśli pacjent lub opiekun pacjenta mają jakiekolwiek pytania, powinni zwrócić się z nimi do lekarza.
Ważne informacje
Lek Fasenra należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C w tekturowym
pudełku aż do czasu podania leku. Lek Fasenra można przechowywać w temperaturze pokojowej
nieprzekraczającej 25oC przez maksymalnie 14 dni. Po wyjęciu z lodówki lek Fasenra należy zużyć w
ciągu 14 dni lub wyrzucić.
Nie stosować leku Fasenra w ampułko-strzykawce, jeśli:
• lek został zamrożony
• lek został upuszczony lub uszkodzony
• zabezpieczenie na tekturowym pudełku zostało
przerwane
• termin ważności leku (EXP) minął

Nie:
• wstrząsać ampułko-strzykawką
• udostępniać innym osobom i nie
używać ponownie ampułkostrzykawki

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji, należy wyrzucić ampułko-strzykawkę
do odpornego na przebicie pojemnika na ostre odpady i użyć nowej ampułko-strzykawki.
Każda ampułko-strzykawka z lekiem Fasenra zawiera 1 dawkę leku Fasenra przeznaczoną wyłącznie
do jednorazowego użycia.
Lek Fasenra i wszystkie leki należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla
dzieci.
Lek Fasenra w ampułko-strzykawce
Nie zdejmować osłony na igłę przed wykonaniem wszystkich czynności aż do Kroku 6 tej instrukcji i
gotowością do wstrzyknięcia leku Fasenra.
Nie dotykać klipsów uruchamiających osłonę igły, aby uniknąć przedwczesnego uruchomienia osłony
zabezpieczającej igłę.
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Krok 1 – Zgromadzić materiały
•
•
•
•

1 ampułko-strzykawka z lekiem Fasenra wyjęta z lodówki
1 gazik nasączony alkoholem
1 wacik lub gazik
1 odporny na przebicie pojemnik na ostre odpady.
(Patrz Krok 9 – Usunąć zużytą ampułko-strzykawkę)
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Krok 2 – Przygotować ampułko-strzykawkę do użycia
Sprawdzić termin ważności (EXP). Nie używać, jeśli termin ważności minął.
Przed wykonaniem wstrzyknięcia należy odczekać około 30 minut aż lek
Fasenra ogrzeje się osiągając temperaturę pokojową wynoszącą 20°C do
25°C.
Nie ogrzewać ampułko-strzykawki w żaden inny sposób. Na przykład nie
ogrzewać jej w mikrofalówce ani w gorącej wodzie i nie umieszczać jej w
pobliżu innych źródeł ciepła.
Lek Fasenra należy użyć w ciągu 14 dni od wyjęcia z lodówki.
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Krok 3 – Obejrzeć płyn
Chwycić trzon strzykawki (nie tłok), aby wyjąć ampułkostrzykawkę.
Należy obejrzeć płyn patrząc przez okienko kontrolne. Płyn
powinien być przezroczysty i bezbarwny do żółtego. Płyn może
zawierać małe, białe cząstki.
Nie wstrzykiwać leku Fasenra, jeśli płyn jest mętny, przebarwiony lub
zawiera duże cząstki.
Płyn może zawierać mały pęcherzyk powietrza; jest to sytuacja
normalna. Nie ma konieczności podejmowania żadnego działania w
związku z obecnością pęcherzyka powietrza.
Krok 4 – Wybrać miejsce wstrzyknięcia
Zalecanym miejscem wstrzyknięcia jest przednia
powierzchnia uda. Lek można także wstrzyknąć w dolną część
brzucha.
Nie wstrzykiwać leku:
• w promieniu 5 cm od pępka
• w miejsca, gdzie skóra jest bolesna, posiniaczona,
łuszcząca lub stwardniała
• w blizny lub uszkodzoną skórę
• przez ubranie
Opiekun pacjenta może wstrzyknąć lek w górną część
ramienia, udo lub brzuch. Nie należy próbować wstrzykiwać
sobie leku w ramię.
Przy każdym wstrzyknięciu należy wybierać inne miejsce na
skórze, znajdujące się w odległości co najmniej 3 cm od
miejsca ostatniego wstrzyknięcia.
Krok 5 – Oczyścić miejsce wstrzyknięcia
Umyć dokładnie ręce wodą z mydłem.
Oczyścić miejsce wstrzyknięcia przecierając je gazikiem
nasączonym alkoholem, wykonując koliste ruchy. Pozostawić do
wyschnięcia.
Nie dotykać oczyszczonego miejsca przed wykonaniem
wstrzyknięcia.
Nie osuszać oczyszczonego miejsca za pomocą urządzeń
mechanicznych ani nie dmuchać na nie.

3

Wstrzykni
ęcie tylko
przez
opiekuna

Krok 6 – Zdjąć osłonę igły
Trzymając za trzon strzykawki jedną ręką, drugą ręką ostrożnie
zdjąć osłonę igły ruchem po linii prostej.
Nie trzymać za tłok ani za główkę tłoka podczas zdejmowania
osłony igły.
Odłożyć osłonę igły na bok, aby ją później wyrzucić.
Na czubku igły może być widoczna kropla płynu; jest to zjawisko
normalne.
Nie używać strzykawki, jeśli zostanie ona upuszczona bez osłony
na igłę lub jeśli igła jest uszkodzona bądź zanieczyszczona.
Nie dotykać igły i uważać, by igła nie dotykała żadnej powierzchni.
Niezwłocznie przejść do kolejnych kroków.
Krok 7 – Wstrzyknąć lek Fasenra
Trzymać ampułko-strzykawkę jedną ręką, jak pokazano na
rysunku.
Drugą ręką delikatnie chwycić skórę w miejscu wstrzyknięcia
palcami i przytrzymać. Dzięki temu powierzchnia wstrzyknięcia
będzie bardziej stabilna.
Nie naciskać tłoka zanim igła nie zostanie całkowicie
wprowadzona w skórę.
Nie odciągać tłoka do tyłu w żadnym momencie.
Wstrzyknąć lek Fasenra wykonując czynności pokazane na
rysunkach a, b i c.

a

45°

Szybkim, zdecydowanym
ruchem wprowadzić igłę w fałd
skóry.
Igłę wprowadzić pod kątem
45 stopni.

b

c

Nacisnąć główkę tłoka
kciukiem.
Naciskać tłok opuszczając go
do samego końca. Dzięki temu
cały lek zostanie wstrzyknięty.
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Krok 8 – Obejrzeć miejsce wstrzyknięcia
W miejscu wstrzyknięcia może pojawić się niewielka ilość krwi lub
płynu. Jest to zjawisko normalne.
Delikatnie ucisnąć miejsce na skórze wacikiem lub gazikiem do
czasu, gdy krwawienie ustanie.
Nie pocierać miejsca wstrzyknięcia.
W razie potrzeby osłonić miejsce wstrzyknięcia niewielkim
bandażem.

Krok 9 – Wyrzucić zużytą ampułko-strzykawkę
•
•

Każda ampułko-strzykawka zawiera pojedynczą dawkę leku
Fasenra i nie wolno używać jej ponownie.
Bezpośrednio po użyciu należy umieścić zużytą ampułkostrzykawkę w odpornym na przebicie pojemniku na ostre
odpady.

Nie wyrzucać ampułko-strzykawki do domowych pojemników na
odpadki.
Nie nakładać ponownie osłony na ampułko-strzykawkę.
Osłonę i pozostałe zużyte materiały należy wyrzucić do domowego
pojemnika na odpadki.
Wskazówki dotyczące usuwania
Pełny pojemnik należy usunąć zgodnie ze wskazówkami podanymi przez lekarza lub farmaceutę.
Nie poddawać recyklingowi zużytego pojemnika na ostre odpady.
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