U heeft Elocta voorgeschreven gekregen. Voor de volledige informatie over bereiding en toediening verwijzen wij u naar
de bijsluiter in de verpakking.

ELOCTA®

Gebruiksaanwijzing
• Controleer de naam en de sterkte die op de verpakking staan vermeld, om zeker te zijn dat de verpakking het juiste
geneesmiddel bevat.
• Controleer de uiterste houdbaarheidsdatum op de doos van ELOCTA. Gebruik het geneesmiddel niet na de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Als ELOCTA in een koelkast is bewaard, laat dan vóór gebruik de injectieflacon met ELOCTA en de spuit met het
oplosmiddel op kamertemperatuur komen. Gebruik geen andere methode voor het opwarmen van de injectieflacon en de
voorgevulde spuit.

Was uw handen

1

Plaats de injectieflacon op een schoon, vlak oppervlak. Verwijder de plastic flip off dop van
de injectieflacon met ELOCTA. Veeg de bovenkant van de injectieflacon schoon met een
van de in de verpakking meegeleverde alcoholdoekjes en laat aan de lucht drogen. Raak de
bovenkant van de injectieflacon niet aan en laat met niets in aanraking komen wanneer hij is
schoongeveegd.

2

Verwijder het papieren beschermlipje van de heldere, plastic adapter voor de injectieflacon. Verwijder de adapter
niet uit zijn beschermdop. Raak de binnenkant van de verpakking van de adapter voor de injectieflacon niet aan.
Houd de adapter voor de injectieflacon in zijn beschermdop vast en plaats hem recht over de bovenkant van
de injectieflacon. Duw de adapter stevig naar beneden tot hij op zijn plaats vast klikt op de bovenkant van de
injectieflacon, waarbij de pin van de adapter door de stop van de injectieflacon prikt.

3

Bevestig de zuigerstaaf op de spuit met het oplosmiddel door de top van de zuigerstaaf in de opening in de plunjer
van de spuit in te brengen. Draai de zuigerstaaf stevig rechtsom totdat hij stevig in de plunjer van de spuit is
ingebracht.

4

5

6

Plaats de injectieflacon op een schoon, vlak oppervlak. Verwijder de
plastic bescherm dop van de adapter. Breek de witte dop van de spuit
af door hem bij de perforatie van de dop te buigen.
Breng de spuit met het oplosmiddel aan op de adapter voor de
injectieflacon door de punt van de spuit in de opening van de adapter
in te brengen. Duw stevig en draai de spuit rechtsom totdat hij stevig
is aangebracht.

BREEK

Druk langzaam de zuigerstaaf naar beneden om al het oplosmiddel in de injectieflacon met
ELOCTA te injecteren.
Zwenk voorzichtig met de injectieflacon, terwijl de spuit nog steeds op de adapter is bevestigd
en de zuigerstaaf naar beneden is geduwd, totdat het poeder is opgelost.
Niet schudden.
De uiteindelijke oplossing moet vóór toediening worden gecontroleerd door hem goed te
bekijken. De oplossing moet helder tot bijna doorschijnend en kleurloos zijn. Gebruik de
oplossing niet als die troebel is of zichtbare deeltjes bevat.

SNAP

Keer de injectieflacon om, waarbij u ervoor zorgt dat de zuigerstaaf van de spuit nog steeds helemaal is ingeduwd.
Trek voorzichtig aan de zuigerstaaf om alle oplossing via de adapter voor de injectieflacon op te trekken in de spuit.
Maak de spuit los van de adapter voor de injectieflacon door voorzichtig de injectieflacon weg te trekken en
linksom te draaien. Gooi de injectieflacon en de adapter weg.
Opmerking: Als de oplossing niet onmiddellijk wordt gebruikt, moet de dop van de spuit zorgvuldig op de punt
van de spuit worden teruggeplaatst. Raak de punt van de spuit of de binnenkant van de dop niet aan. Na bereiding
kan ELOCTA vóór toediening tot 6 uur worden bewaard bij kamertemperatuur. Na die tijd moet het bereide ELOCTA
worden weggegooid. Beschermen tegen direct zonlicht.
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Injectieflacon met poeder
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Adapter voor de
injectieflacon

D
 it geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Vertel het uw arts, apotheker of verpleegkundige als u eventuele bijwerkingen
ervaart. Bijwerkingen moeten ook direct worden gemeld op drugsafety@sobi.com

Zuigerstaaf en voorgevulde
spuit met oplosmiddel

