Instructie BeneFIX
1. Laat de flacon met gevriesdroogd BeneFIX en de voorgevulde injectiespuit met oplosmiddel
op kamertemperatuur komen.
2. Verwijder het plastic flip-off dopje van de BeneFIX flacon zodat het midden van de rubberen
stop zichtbaar wordt.

3. Veeg de bovenkant van de flacon schoon met het bijgeleverde alcoholdoekje, of gebruik een
andere antiseptische vloeistof en laat het drogen. Na het reinigen de rubberen stop niet meer
met uw hand aanraken en geen ander oppervlak laten raken.
4. Trek de bovenkant van de helder plastic verpakking van de flaconadapter af. Haal de adapter
niet uit de verpakking.
5. Plaats de flacon op een plat oppervlak. Plaats de flaconadapter, terwijl deze nog in de
verpakking zit, over de flacon. Duw de verpakking stevig naar beneden totdat de adapter op z’n
plaats klikt op de bovenkant van de flacon en de punt van de adapter door de flaconstop heen
steekt.

6. Haal de verpakking van de adapter af en gooi de verpakking weg.
7. Bevestig de zuiger in de injectiespuit met oplosmiddel door stevig aan te duwen en draaien.
8. Verwijder het beschermende plastic dopje van de tip van de injectiespuit met oplosmiddel
door het dopje langs de perforatie te breken. Dit doet u door het dopje naar boven en beneden
te buigen totdat de perforatie wordt gebroken. Raak de binnenkant van het dopje of de tip van
de injectiespuit niet aan. Het kan nodig zijn om het dopje weer terug te plaatsen (als de
geconstitueerde BeneFIX-oplossing niet onmiddellijk gebruikt wordt), zet het dopje daarom aan
de kant door het ondersteboven neer te zetten.

9. Plaats de flacon op een plat oppervlak. Bevestig de injectiespuit met oplosmiddel aan de
flaconadapter door de tip van de injectiespuit in de adapteropening te steken en de
injectiespuit hard te duwen en met de klok mee te draaien totdat de verbinding stevig vastzit.

10. Duw de zuiger langzaam naar beneden om al het oplosmiddel in de BeneFIX flacon te
injecteren.
11. Draai de flacon, terwijl de spuit er nog steeds aan vast zit, voorzichtig rond totdat het
poeder opgelost is.
12. De uiteindelijke oplossing dient voor toediening visueel geïnspecteerd te worden op
vuildeeltjes. De oplossing moet helder en kleurloos zijn.
13. Draai de flacon ondersteboven terwijl u zich ervan verzekert dat de zuiger nog steeds
geheel ingedrukt is. Trek dan langzaam alle oplossing terug in de injectiespuit.
14. Maak de injectiespuit los van de flacon door voorzichtig te trekken en de spuit tegen de klok
in te draaien. Gooi de flacon met de adapter er nog aan weg.
Let op: Als u meer dan één flacon met BeneFIX per infusie gebruikt, dient elke flacon volgens
bovenstaande instructies gereconstitueerd te worden. De injectiespuit dient te worden
verwijderd, terwijl de adapter op z’n plaats blijft, en een separate grote ‘luer-lock’ spuit kan
gebruikt worden om de gereconstitueerde inhoud van elke flacon op te trekken.

