O
VÝ
ADVATE o síle 250 a 500 IU, který byl doposud dostupný pouze s 5ml rozpouštědlem, je nyní k dispozici
i s 2ml rozpouštědlem.
Tato příručka je navržena tak, aby vám pomohla porozumět, jak užívat ADVATE s 2ml rozpouštědlem
a vysvětluje, co pro vás bude rozdílné a co zůstane stejné.
Kromě menšího objemu podávaného léku se změnila pouze infuzní hadička a jehla. Obě jsou nyní užší, aby se
zmenšilo množství faktoru, které v nich zůstane po aplikaci.

Menší 2ml objem rozpouštědla přináší výhodu menšího objemu pro aplikaci v kratší době.

Jak vysvětlím rozdíly mezi 2ml a 5ml rozpouštědlem?
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ADVATE 2 ml má nový obal, který vám ho pomůže odlišit od ADVATU s 5ml rozpouštědlem.

ADVATE 2ml balení
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Váš nový ADVATE 2ml infuzní set

ADVATE 5ml balení

Lahvička s rozpouštědlem
Fialový proužek na etiketě

Bílá etiketa
Lahvička s práškem

Fialová etiketa

Oranžová etiketa
Zevní obal

Fialová krabička

Oranžová krabička
Set s jehlami

Ultratenký infuzní set

Standardní infuzní set

Jak budu používat ADVATE 2 ml?
ADVATE 2 ml má vše, co potřebujete k rekonstituci a podání léku, včetně bezjehlové pomůcky BAXJECT II,
na kterou jste zvyklí. Váš faktor si budete připravovat zcela stejným způsobem, tak jako jste připravovali
ADVATE s 5ml rozpouštědlem.

Rozdílná barva krabičky (2ml má fialovou krabičku a 5ml oranžovou) a užší hadička a jehla jsou důležité
rozdíly mezi balením s 2ml a 5ml rozpouštědlem, které je třeba si zapamatovat.
Menší objem léku umožňuje kratší dobu podávání. Evropská léková společnost doporučuje opatrnost při
aplikaci, a to zejména u dětí, protože je zde méně času k zastavení infuze při alergické reakci.
Pokud je lék nedopatřením podán do tepny či do podkoží, může se objevit lokální reakce jako například
modřina či zarudnutí. Nicméně tyto reakce jsou pouze krátkodobé.
Jestliže si nejste jisti, jak použít ADVATE 2 ml, přečtěte si prosím pozorně příbalový leták, který je
součástí balení a promluvte si se svým ošetřujícím lékařem.

Jak mám skladovat ADVATE 2 ml?
ADVATE 2 ml můžete skladovat zcela stejným způsobem jako ADVATE s 5ml rozpouštědlem. Lahvička
s práškem by měla být skladována v chladničce (mezi 2 °C až 8 °C), ale chraňte ji před mrazem.
Případně můžete skladovat lahvičky při pokojové teplotě (do 25 °C) a to po dobu maximálně 6 měsíců.
Vyndáte-li lahvičky z lednice, napište si na krabičku datum, pak budete mít představu, jak dlouho máte
lahvičky při pokojové teplotě. Po 6 měsících skladování při pokojové teplotě musí být zlikvidovány.
V okamžiku, kdy je prášek s faktorem skladován při pokojové teplotě, neměl by být znovu vrácen do ledničky.
Jestliže máte nějaké další otázky či vyžadujete další informace, obraťte se na svého ošetřujícího
lékaře nebo hemofilické centrum.

2012125
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