Váš podrobný návod k samostatné aplikaci
přípravku Simponi® 50 mg
v předplněném autoinjekčním peru
a v předplněné injekční stříkačce
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Tento titìný materiál mùe lékaø poskytnou pouze pacientùm, kterým pøedepsal pøípravek SIMPONI®
50 mg injekèní roztok v pøedplnìném peru nebo v pøedplnìné injekèní støíkaèce. V souladu s èeskou
legislativou nesmí být umístìn v èekárnách zdravotnických zaøízení ani na jiných veøejnì pøístupných
místech. Pøípravek SIMPONI® se musí pouívat podle pokynù lékaøe.

Uvod
Vá lékaø Vám pøedepsal léèivý pøípravek
SIMPONI® (golimumab). SIMPONI®
se po dvou úvodních dávkách v týdnu 0
a 2 aplikuje pod kùi jednou za 4 týdny.

Pouívejte tuto brouru vdy ve spojení
s pokyny k podání v pøíbalové informaci
vloené do krabièky s pøípravkem
SIMPONI®.

A u jste vyzkoueli jiné blokátory
TNF-α, nebo se chystáte samostatnì
aplikovat TNF-α blokátor poprvé, tato
broura Vám poskytne pøehledný popis
samostatné aplikace pøípravku
SIMPONI®.

Obdríte také tzv. Pohotovostní kartu
pro pacienta, která obsahuje dùleité
bezpeènostní informace, které musíte
brát na vìdomí pøed zahájením
a v prùbìhu léèby pøípravkem
SIMPONI®.

Samostatná aplikace pøípravku
SIMPONI® sníí riziko vynechání dávky
nebo vysazení léèby z dùvodu, e se
ve Vaí blízkosti nebude nacházet nikdo,
kdo by Vám injekci aplikoval.

Pokud budete mít jakékoli nejasnosti,
prosím kontaktujte svého lékaøe nebo
lékárníka. Pokud si budete pøípravek
SIMPONI® aplikovat sám/sama, musí
Vás zdravotnický pracovník vykolit
v pøípravì injekce a jejím samostatném
podání.
Pokud nejste vykolený/á, obrate se
prosím na svého lékaøe a domluvte se
s ním na prokolení.
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Predplnene injekcni pero SmartJect
Drive nez si samostatne aplikujete lek pomoci
autoinjekcniho pera SmartJect ®
Pøedplnìné injekèní pero SmartJect®
je speciálnì navrené, jednorázové
automatické zaøízení pro samostatnou
aplikaci injekce, které bylo vyvinuto
s ohledem na pacienty a pro usnadnìní
injekèní aplikace pøípravku SIMPONI®.
Na následujících stranách naleznete
dùleité informace o pøípravku
SIMPONI® a o pøedplnìném injekèním
peru SmartJect®, vèetnì jednoznaèných
pokynù, jak toto pero pouívat.

Nikdy netøepejte
autoinjekèním perem
9
3
SmartJect® a bìhem
temperování na
6
pokojovou teplotu
nesnímejte krytku ani kryt jehly.
12
Vyèkejte
30 minut

Zatímco budete èekat, a se pøípravek
SIMPONI® ohøeje na pokojovou teplotu,
zkontrolujte datum pouitelnosti pera
a barvu kapaliny (viz protìjí strana
pro podrobnosti). Také si ovìøte si, zda
máte po ruce snadno dostupné vechny
pomùcky, které budete potøebovat:
 ubrousek navlhèený alkoholem,
 vatový smotek nebo gázu.

Pøípravek SIMPONI® musí být vdy
uchováván v chladnièce (nikoli v mrazicím boxu) pøi teplotách od 2 do 8 stupòù
Celsia. Pøed aplikací zkontrolujte dávku,
která Vám byla pøedepsána, a vyjmìte
odpovídající poèet pøedplnìných
injekèních per SmartJect® z chladnièky
a nechte je leet mimo vnìjí obal
(krabièku) alespoò tøicet minut pøed
plánovanou injekcí, aby se mohlo/a
ohøát na pokojovou teplotu. Neohøívejte
pøípravek SIMPONI® ádným jiným
zpùsobem (neohøívejte jej napøíklad
v mikrovlnné troubì nebo v horké vodì).
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Predplnene injekcni pero SmartJect
se nesmi pouzivat:
 po uplynutí doby pouitelnosti
vytitìné na títku a na krabièce;
doba pouitelnosti je uvedena
za zkratkou EXP a vdy se
vztahuje k poslednímu dni
uvedeného mìsíce; pokud doba
pouitelnosti ji prola, poraïte se
se svým lékaøem nebo lékárníkem;
 pokud je poruená bezpeènostní
plomba;
 pokud je lék odlinì zabarvený
nebo zakalený; pokud není
bezbarvý a svìtle lutý, sdìlte
to svému lékaøi nebo lékárníkovi;
 pokud byl vystaven extrémním
teplotám (napø. pokud byl nahodile
vystaven mrazu nebo ohøíván).

®

Neprovádìjte samostatnou
aplikaci, pokud:
 jste alergická/ý na jakoukoliv
sloku pøípravku SIMPONI®,
 máte tuberkulózu nebo jinou
závanou infekci,
 trpíte støednì závaným a
závaným srdeèním selháním.
 Pokud si myslíte, e se Vás výe
uvedené týká, poraïte se se svým
lékaøem nebo lékárníkem døíve,
ne pouijete pøípravek SIMPONI®.
Pro úplný seznam zvlátních
upozornìní a opatøení si prosím
pøeètìte Pøíbalový leták, který
najdete v obalu pøípravku
SIMPONI®.

Døíve ne zaènete se samostatným podáním injekce, peèlivì si umyjte
ruce mýdlem a teplou vodou a otøete si je èistým ruèníkem. Poté
jednodue postupujte podle podrobného návodu k samostatnému podání
injekce, který je popsán na následujících stránkách.
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Predplnene injekcni pero SmartJect

®

Volba mista vpichu
Pøípravek SIMPONI® si mùete
samostatnì aplikovat do pøední strany
støední èásti stehna nebo do oblasti
podbøiku, mimo oblast 5 cm pøímo
pod pupkem, protoe tato oblast
obsahuje mnoho krevních cév a injekce
se nesmí podat do krevní cévy.

Horní èást stehna a podbøiek, mimo oblast
pupku a pasu.

Pokud Vám SIMPONI® aplikuje jiná osoba,
mùe pouít také vnìjí oblast horní èásti pae.
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K podání injekce mùete pouít kterékoli
z uvedených míst, bez ohledu na typ
nebo velikost své postavy, nicménì
pokud jste velmi hubený/á, je upøednostòována aplikace do stehna. Pokud
Vám SIMPONI® aplikuje jiná osoba,
mùe pouít také vnìjí oblast horní èásti
pae.

Injekci nepodávejte do oblastí, kde
je jemná kùe, kde máte podlitinu,
kde je kùe zarudlá, upinatá nebo
tvrdá. Vyhnìte se také oblastem s jizvami
nebo striemi. Pokud máte jakékoli obavy
nebo si nejste jistý/á, kam injekci
aplikovat, poraïte se se svým lékaøem
nebo lékárníkem.
Pøi kadé injekci je optimální zvolit nové
místo vpichu, protoe tento zpùsob
poskytuje kùi èas na regeneraci
a pomáhá chránit pøed infekcí. Støídejte
pravidelnì místa vpichu a zapisujte si je
pro úèely evidence do zápisníku.
Napøíklad pokud si první injekci
aplikujete do pravé strany podbøiku,
zvolte u pøítí injekce levou stranu
podbøiku, a dále postupujte k pravému
stehnu atd. Moná si budete muset
aplikovat 2 x 50 mg nebo 4 x 50 mg
SIMPONI® (golimumab) v pøedplnìném
injekèním peru, a to v závislosti na Vaí
tìlesné hmotnosti a také v závislosti na
tom, zda je to Vae úvodní dávka nebo
udrovací léèba, co mùe znamenat,
e si pro jednotlivé aplikace budete
muset vybrat více míst. Prosím, poraïte
se se svým lékaøem, aby jste zjistil, jakou
dávku byste mìl/a aplikovat.

Oèistìte kùi v místì vpichu injekce
o íøce pøiblinì 5 cm (dva palce)
ubrouskem navlhèeným alkoholem
nebo dezinfekcí. Vyhoïte ubrousek
do odpadu a nechte kùi pøed injekcí
oschnout (èistou oblast nesute
ovíváním ani na ni nefoukejte). Pøed
podáním injekce se této oblasti znovu
nedotýkejte.
Pøedplnìné injekèní pero SmartJect®
má velmi tenkou a krátkou jehlu, která
nepronikne a ke svalu, a tím se
bolestivost injekce udruje na minimu.
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Predplnene injekcni pero SmartJect
Jak si samostatne podat injekci?

Pøedplnìné injekèní pero SmartJect®
bylo vyvinuto ve spolupráci s pacienty
a má øadu vlastností pøátelských
pro pacienta, aby se zjednoduilo
podání injekce: Pokud trpíte úzkostí
z injekce, moná Vám pomùe,
e jehla pøedplnìného injekèního pera
SmartJect® zùstává stále skrytá. Èásti
SmartJect® jsou pøehlednì znázornìny
níe:

Sejmìte krytku
Jakmile budete pøipraven/a k injekci,
pootoète lehce krytkou, aby se pøetrhla
bezpeènostní plomba, a poté krytku
sejmìte. Vyhoïte krytku a NENASAZUJTE ji zpátky, protoe by to mohlo
pokodit jehlu uvnitø pera. NEPOUÍVEJTE pøedplnìné injekèní pero
SmartJect® , pokud Vám upadne bez
nasazené krytky.

Tlaèítko
Prùhledné
okénko
Bezpeènostní
maneta

Krytka
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Aplikujte injekci do 5 minut
po odstranìní krytky.
Datum
pouitelnosti

Bezpeènostní
plomba

®

Pøitlaète pero ke kùi
Udìlejte si pohodlí. Drte pøedplnìné
injekèní pero SmartJect® pohodlnì
v ruce, ani byste tiskl/a tlaèítko. Drte
volný konec pera SmartJect® v pravém
úhlu (90 stupòù) vùèi kùi (viz schéma
níe).

Stisknìte tlaèítko pro aplikaci
injekce
Stále pevnì drte pero SmartJect®
proti kùi a stisknìte tlaèítko. První
hlasité cvaknutí oznaèuje zahájení
aplikace injekce a je následováno
druhým cvaknutím, obvykle za 36
sekund, bìhem této doby je pero
SmartJect® stále pevnì pøitisknuto
ke kùi. Druhé cvaknutí se ale mùe
ozvat a za 15 sekund po stisknutí
tlaèítka, proto dbejte na to, aby byla
injekce øádnì dokonèena.
Poznámka: První cvaknutí Vás moná
pøekvapí, dbejte vak na to, abyste
perem nepohnul/a.
Pokud máte potíe se sluchem, poèítejte
15 sekund od okamiku prvního stisknutí
tlaèítka a potom zvednìte pero z místa
vpichu injekce.

Stisknìte tlaèítko
na 1. cvaknutí

Vyèkejte
na 2. cvaknutí

Zvednìte
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Predplnene injekcni pero SmartJect

®

Po aplikaci injekce

V místì vpichu injekce mùe být malé
mnoství krve nebo tekutiny. Pro zamezení krevní ztráty mùete k místu vpichu
injekce na 10 sekund pøitisknout vatový
smotek nebo gázu.
Kùi NETØETE. Místo vpichu injekce
mùete pøekrýt malou náplastí, pokud
je tøeba.
Po injekci zkontrolujte okénko na
pøedplnìném injekèním peru SmartJect®
(viz schéma pøedplnìného injekèního
pera SmartJect®).
Zkontrolujte, zda je vidìt lutý
indikátor.Tento indikátor ukazuje, e
pero SmartJect® správnì fungovalo.
Pokud lutý indikátor není okénkem
vidìt, sdìlte to svému lékaøi nebo
lékárníkovi.
Pokud máte pocit, e s injekcí nebylo
nìco v poøádku, nebo pokud si nìèím
nejste jistý/á, sdìlte to svému lékaøi
nebo lékárníkovi.
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Likvidace pouitého pøedplnìného
injekèního pera SmartJect®
Pouitá pera vyhoïte do schránky
vhodné pro ostré pøemìty, napø. do silné
nádoby odolné vùèi proraení s víkem,
kterou lze utìsnit. Po naplnìní tuto
schránku odneste do lékárny, která
zajistí likvidaci jejího obsahu v souladu
s platnými pøedpisy.
Nevyhazujte pera s domovním
odpadem.
Nevystøikujte obsah pøípravku
SIMPONI® (golimumab) do odpadních
vod nebo domácího odpadu.
Pokud si nejste jisti, Vá lékaø nebo
lékárník by Vám mìli být schopni poradit,
jak správnì likvidovat pøípravek
SIMPONI® nebo pouitá injekèní pera
SmartJect®.

Pøed pouitím pøedplnìného injekèního
pera SmartJect® si pøeètìte pokyny
k podání v pøíbalové informaci vloené
do krabièky s pøípravkem SIMPONI®.

Tipy pro minimalizaci bolesti
v místì injekce

Reakce v místì aplikace injekce

 Pøed podáním injekce vyèkejte,
dokud alkohol pouitý k oèitìní místa
vpichu zcela nevyprchá.

®

Pøípravek SIMPONI neobsahuje
kyselinu citronovou, co mùe zmírnit
bolest pøi aplikaci. Pøesto se po aplikaci
mùe vyvinout mírná vyráka, otok,
zhmodìní, kopøivka, bolest nebo
podrádìní kùe v místì injekce.
Volejte svému lékaøi pokud:
 bude místo vpichu injekce déle
krvácet,
 bude místo injekce pøi aplikaci silnì
bolestivé,
 se vytvoøí silná vyráka kolem místa
injekce,
 se u Vás objeví horeèka nebo známky
alergické reakce.

 K podání injekce pouívejte vdy lék
o pokojové teplotì.

 Nemìòte smìr jehly pøi prùchodu kùí
dovnitø èi ven.
 Nepouívejte opakovanì aplikaèní
zaøízení urèené pro jednorázové
pouití.
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Predplnena injekcni strikacka
Drive nez si samostatne aplikujete lek
pomoci injekcni strikacky
Pøedplnìná injekèní støíkaèka
SIMPONI® (golimumab) je jednorázové
zaøízení pro samostatnou aplikaci,
které bylo vyvinuto pro usnadnìní
injekèní aplikace pøípravku SIMPONI®.
Na následujících stranách naleznete
dùleité informace o pøípravku
SIMPONI® a o pøedplnìné injekèní
støíkaèce, vèetnì jednoznaèných
pokynù, jak tuto injekèní støíkaèku
pouívat.

Nikdy netøepejte pøedplnìnou injekèní
støíkaèkou SIMPONI® a bìhem
temperování na pokojovou teplotu
nesnímejte kryt jehly.
POÈKEJTE 30 MINUT
Zatímco budete èekat,
a se pøípravek SIMPONI®
9
3
ohøeje na pokojovou
teplotu,
zkontrolujte datum
6
pouitelnosti pøedplnìné
injekèní støíkaèky a barvu
kapaliny (viz protìjí strana pro
podrobnosti). Také si ovìøte si, zda máte
po ruce snadno dostupné vechny
pomùcky, které budete potøebovat:
12
Vyèkejte
30 minut

 ubrousek navlhèený alkoholem,
®

Pøípravek SIMPONI musí být vdy
uchováván v chladnièce (nikoli v mrazicím boxu) pøi teplotách od 2 do 8 stupòù
Celsia. Pøed aplikací zkontrolujte dávku,
která Vám byla pøedepsána, a vyjmìte
odpovídající poèet pøedplnìných
injekèních støíkaèek SIMPONI®
z chladnièky a nechte je leet mimo
vnìjí obal (krabièku) alespoò tøicet
minut pøed plánovanou injekcí, aby
se mohla/y ohøát na pokojovou teplotu.
Neohøívejte pøípravek SIMPONI® ádným
jiným zpùsobem (neohøívejte jej
napøíklad v mikrovlnné troubì nebo
v horké vodì).

12

 vatový smotek nebo gázu,
 nádobku na ostré pøedmìty.

SIMPONI® v pøedplnìné injekèní
støíkaèce se nesmí pouívat:

Neprovádìjte samostatnou aplikaci,
pokud:

 po uplynutí doby pouitelnosti
vytitìné na títku a na krabièce;
doba pouitelnosti je uvedena za
zkratkou EXP a vdy se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného mìsíce;

 jste alergická/ý na jakoukoliv sloku
pøípravku SIMPONI®,

pokud doba pouitelnosti ji prola,
poraïte se se svým lékaøem nebo
lékárníkem.
 pokud je lék odlinì zabarvený
nebo zakalený; pokud není bezbarvý
a svìtle lutý, sdìlte to svému lékaøi
nebo lékárníkovi;
 pokud byl vystaven extrémním
teplotám (napø. pokud byl nahodile
vystaven mrazu nebo ohøíván).

 máte tuberkulózu nebo jinou
závanou infekci,
 trpíte støednì závaným a závaným
srdeèním selháním.
Pokud si myslíte, e se Vás výe
uvedené týká, poraïte se se svým
lékaøem nebo lékárníkem døíve,
ne pouijete pøípravek SIMPONI®.
Pro úplný seznam zvlátních upozornìní
a opatøení si prosím pøeètìte Pøíbalový
leták, který najdete v obalu pøípravku
SIMPONI®.

Døíve ne zaènete se samostatným podáním injekce, peèlivì si umyjte
ruce mýdlem a teplou vodou a otøete si je èistým ruèníkem. Poté
jednodue postupujte podle podrobného návodu k samostatnému podání
injekce, který je popsán na následujících stránkách.
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Predplnena injekcni strikacka
Volba mista vpichu
Pøípravek SIMPONI® si mùete
samostatnì aplikovat do pøední strany
støední èásti stehna nebo do oblasti
podbøiku, mimo oblast 5 cm pøímo
pod pupkem, protoe tato oblast
obsahuje mnoho krevních cév a injekce
se nesmí podat do krevní cévy.

Horní èást stehna a podbøiek, mimo oblast
pupku a pasu.

Pokud Vám SIMPONI® aplikuje jiná osoba,
mùe pouít také vnìjí oblast horní èásti pae.

14

K podání injekce mùete pouít
kterékoli z uvedených míst, bez ohledu
na typ nebo velikost své postavy,
nicménì pokud jste velmi hubený/á,
je upøednostòována aplikace do stehna.
Pokud Vám SIMPONI® aplikuje jiná
osoba, mùe pouít také vnìjí oblast
horní èásti pae.

Injekci nepodávejte do oblastí, kde
je jemná kùe, kde máte podlitinu,
kde je kùe zarudlá, upinatá nebo
tvrdá. Vyhnìte se také oblastem
s jizvami nebo striemi. Pokud máte
jakékoli obavy nebo si nejste jistý/á,
kam injekci aplikovat, poraïte se
se svým lékaøem nebo lékárníkem.

tìlesné hmotnosti a také v závislosti
na tom, zda je to Vae úvodní dávka
nebo udrovací léèba, co mùe
znamenat, e si pro jednotlivé aplikace
budete muset vybrat více míst. Prosím,
poraïte se se svým lékaøem, aby jste
zjistil, jakou dávku byste mìl/a
aplikovat.

Pøi kadé injekci je optimální zvolit
nové místo vpichu, protoe tento
zpùsob poskytuje kùi èas
na regeneraci a pomáhá chránit
pøed infekcí. Støídejte pravidelnì místa
vpichu a zapisujte si je pro úèely
evidence do zápisníku. Napøíklad
pokud si první injekci aplikujete
do pravé strany podbøiku, zvolte
u pøítí injekce levou stranu podbøiku,
a dále postupujte k pravému stehnu
atd. Moná si budete muset aplikovat
2 x 50 mg nebo 4 x 50 mg SIMPONI®
(golimumab) v pøedplnìné injekèní
støíkaèce, a to v závislosti na Vaí

Oèistìte kùi v místì vpichu injekce
o íøce pøiblinì 5 cm (dva palce)
ubrouskem navlhèeným alkoholem
nebo dezinfekcí. Vyhoïte ubrousek
do odpadu a nechte kùi pøed injekcí
oschnout (èistou oblast nesute
ovíváním ani na ni nefoukejte). Pøed
podáním injekce se této oblasti znovu
nedotýkejte.
Pøedplnìná injekèní støíkaèka
SIMPONI® má velmi tenkou a krátkou
jehlu, která nepronikne a ke svalu,
a tím se bolestivost injekce udruje
na minimu.
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Predplnena injekcni strikacka
Jak si samostatne podat injekci?
Jednorázová pøedplnìná injekèní
støíkaèka SIMPONI® (golimumab)
je jednorázové zaøízení pro samoaplikaci, které bylo vyvinuto pro usnadnìní
injekèní aplikace pøípravku SIMPONI®
Schematický nákres níe ukazuje, jak
pøedplnìná injekèní støíkaèka vypadá.
Aktivaèní výènìlky
chránièe jehly
Tlaèítko

Prùhledné
okénko
Krytka
jehly

Tìlo

Hlava
Køidélka
pístu chránièe jehly

títek

Jehla

Sejmìte krytku jehly
Jakmile jste pøipraven(a) k injekci,
uchopte jednou rukou (mezi palcem
a prsty) tìlo injekèní støíkaèky. Nedrte
pøedplnìnou injekèní støíkaèku za hlavu
pístu, píst, køidélka chránièe jehly
nebo krytku jehly. Druhou rukou pøímým
tahem sundejte krytku jehly a vyhoïte ji.
Nedotýkejte se pøitom pístu. Mùete si
vimnout vzduchové bublinky v pøedplnìné injekèní støíkaèce nebo kapky
tekutiny na konci jehly. Obojí je normální
a není tøeba je odstraòovat.
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Injekèní støíkaèku nepouívejte, pokud
upadne bez nasazené krytky jehly.
Pokud k tomu dojde, obrate se prosím
na svého lékaøe nebo lékárníka. Dávku
aplikujte do 5 minut po odstranìní krytky
jehly.
VYTVOØTE KONÍ ØASU
Drte injekèní støíkaèku za tìlo
v jedné ruce, mezi prostøedníkem
a ukazovákem, palec pøilote na hlavu
pístu a druhou rukou jemnì vytvoøte
koní øasu v místì, které jste pøedtím
oèistil(a). Dríce jednou rukou injekèní
støíkaèku podobným zpùsobem jako
propisovací tuku, pøilote jehlu
k vrcholu naøasené koní øasy v úhlu
45 stupòù. Jedním rychlým pohybem
jehlu zapíchnìte do kùe tak hluboko,
jak to pùjde (jehla musí být celá v kùi).
Nikdy neaplikujte SIMPONI®
v pøedplnìné injekèní støíkaèce
pod úhlem 90 stupòù.

Stlaèujte píst pomalým a stálým
pohybem dokud neaplikujete vechnu
tekutinu (tak daleko, jak Vám píst dovolí).
A bude píst zatlaèený tak daleko, jak
jen to pùjde, nepøestávejte tlaèit na hlavu
pístu, vytáhnìte jehlu a puste kùi.

Pomalu sundejte palec z pístu, aby
se mohla prázdná injekèní støíkaèka
posunout tak, e bude celá jehla skrytá
v chránièi jehly, který se vysune pøi
uvolnìní pístu (jak ukazuje obrázek níe).
Po vytaení jehly jemnì pøitlaète na
oblast aplikace vatový tampon nebo
gázu.
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Predplnena injekcni strikacka
Po podani injekce

V místì vpichu injekce mùe být malé
mnoství krve nebo tekutiny. Pro zamezení krevní ztráty mùete k místu vpichu
injekce na 10 sekund pøitisknout vatový
smotek nebo gázu.
Kùi NETØETE. Místo vpichu injekce
mùete pøekrýt malou náplastí, pokud
je tøeba.

Likvidace pouité injekèní støíkaèky
Pouitou/é injekèní støíkaèku/y vyhoïte
do schránky vhodné pro ostré pøemìty,
napø. do silné nádoby odolné vùèi
proraení s víkem, kterou lze utìsnit.
Po naplnìní tuto schránku odneste
do lékárny, která zajistí likvidaci jejího
obsahu v souladu s platnými pøedpisy.
Nevyhazujte injekèní støíkaèky
s domovním odpadem.
Nevystøikujte obsah pøípravku
SIMPONI® (golimumab) do odpadních
vod nebo domácího odpadu.
Pokud si nejste jisti, Vá lékaø nebo
lékárník by Vám mìli být schopni poradit,
jak správnì likvidovat pøípravek
Simponi®.
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Pøed pouitím SIMPONI® pøedplnìné
injekèní støíkaèky si pøeètìte pokyny
k podání v pøíbalové informaci vloené
do krabièky s pøípravkem SIMPONI®.

Tipy pro minimalizaci bolesti v místì
injekce

Reakce v místì aplikace injekce

 Pøed podáním injekce vyèkejte,
dokud alkohol pouitý k oèitìní
místa vpichu zcela nevyprchá.

®

Pøípravek SIMPONI neobsahuje
kyselinu citronovou, co mùe zmírnit
bolest pøi aplikaci. Pøesto se po aplikaci
mùe vyvinout mírná vyráka, otok,
zhmodìní, kopøivka, bolest nebo
podrádìní kùe v místì injekce.
Volejte svému lékaøi pokud:

 K podání injekce pouívejte vdy lék
o pokojové teplotì.

 Nemìòte smìr jehly pøi prùchodu
kùí dovnitø èi ven.
 Nepouívejte opakovanì aplikaèní
zaøízení urèené pro jednorázové
pouití.

 bude místo vpichu injekce déle
krvácet,
 bude místo injekce pøi aplikaci silnì
bolestivé,
 se vytvoøí silná vyráka kolem místa
injekce,
 se u Vás objeví horeèka nebo známky
alergické reakce.
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Nejcasteji kladene otazky

Otazka: Bude aplikace
injekce bolestiva ?

Otazka: A co pouziti
vakcin?

Odpovìï: Jehly pro samostatnì
aplikovanou subkutánní injekci
podávanou tìsnì pod kùi jsou velmi
tenké a krátké a bolest je zpravidla jen
minimální. Injekce pøípravku SIMPONI®
se podává v malém mnoství (0,5 ml).
Pøípravek SIMPONI® neobsahuje
jako pufr kyselinu citronovou, u ní bylo
prokázáno, e zpùsobuje bolest, take
aplikace pøípravku mùe být ménì
bolestivá. Po injekci se u Vás pøesto
mùe vyskytnout mírné krvácení,
bolestivost nebo zarudnutí v místì vpichu
jehly, co je normální.

Odpovìï: Pokud si plánujete oèkování,
je vhodné, abyste se poradil/a se svým
lékaøem, protoe nìkteré vakcíny nejsou
doporuèeny, pokud uíváte pøípravek
SIMPONI®. ivé vakcíny by se nemìly
podávat soubìnì s pøípravkem
SIMPONI®.

Otazka: Mohu s pripravkem
SIMPONI ® pouzivat
i jine leky?
Odpovìï: Informujte lékaøe nebo
lékárníka, pokud v souèasnosti uíváte
nebo jste uíval/a v nedávné minulosti
jiné léky vèetnì volnì prodejných lékù,
vitamínù a potravinnových èi bylinných
doplòkù. Je velmi dùleité, abyste
informoval/a svého lékaøe, pokud
uíváte pøípravek KINERET (anakinra)
nebo pøípravek ORENCIA (abatacept),
protoe tyto léky by nemìly být
pouívány s pøípravkem SIMPONI®.
V pøípadì, e uíváte jiné léky ovlivòující
imunitní systém, prosím ujistìte se,
e Vá lékaø o tom ví.
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Otazka: Jak rychle
pripravek SIMPONI ® pusobi?
Odpovìï: Nìkteøí pacienti se støednì
tìkou a tìkou aktivní ulcerózní
kolitidou (UC) uívající pøípravek
SIMPONI® zaznamenali nástup úèinku
asi 6 týdnù po první dávce. Ve studiích
s pacienty s ulcerózní kolitidou vedla
léèba pøípravkem SIMPONI® ke zlepení
kvality ivota.

Otazka: Musim se nechat
vysetrit na tuberkulozu?

Otazka: A co alergicke
reakce?

Odpovìï: Pøed zahájením léèby
pøípravkem SIMPONI® musíte být
testován/a na tuberkulózu (TBC). Pokud
jste nìkdy ji mìl/a TBC nebo pokud
jste byl/a v úzkém kontaktu s nìkým,
kdo má nebo mìl TBC, oznamte to
svému lékaøi. Mezi pøíznaky TBC patøí:

Odpovìï: Pøípravek SIMPONI®
obsahuje kromì úèinné látky
golimumab i látky pomocné. Jedním
z nich je sorbitol (E420). Pokud trpíte
nesnáenlivostí nìkterých cukrù,
obrate se pøed zahájením léèby
SIMPONI® na svého lékaøe. Krytka jehly
pøedplnìné injekèní støíkaèky obsahuje
latex, tento je souèástí i pøedplnìného
injekèního pera SmartJect®. Protoe
latex mùe zpùsobovat závané
alergické reakce, poraïte se pøed
pouitím pøípravku SIMPONI® s lékaøem,
pokud jste Vy nebo Vae oetøující
osoba alergiètí na latex.

 pøetrvávající suchý nebo neproduktivní
kael,
 úbytek hmotnosti,
 pocit únavy,
 horeèka,
 noèní pocení.
Pokud se u Vás objeví nìkterý
z uvedených pøíznakù nebo jakýkoli jiný
pøíznak infekce pøed uíváním nebo
po uívání pøípravku SIMPONI®,
oznamte to neprodlenì svému lékaøi.
Pøíznaky infekce mohou zahrnovat
horeèku, únavu, dlouhotrvající kael,
dunost, chøipkové pøíznaky, úbytek
tìlesné hmotnosti, noèní pocení,
prùjem, rány, problémy se zuby a pocit
pálení pøi moèení.

Otazka: Co se stane, jestlize
uziji vice pripravku
®
SIMPONI , nez bych mell a?
Odpovìï: Jestlie jste uil(a) nebo Vám
bylo podáno více pøípravku SIMPONI®,
ne jste mìl(a) (buï jednorázovou
aplikací pøíli velké dávky nebo pøíli
èastou aplikací), neprodlenì informujte
svého lékaøe nebo lékárníka. Vezmìte si
s sebou vnìjí obal (krabièku)
od pøípravku SIMPONI®, abyste jim ho
mohl/a ukázat.
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Nejcasteji kladene otazky

Otazka: Co se stane, pokud
si zapomenu vzit SIMPONI ®?
Odpovìï: Vzhledem k mnoha starostem
se nìkdy mùe stát, e si zapomenete
aplikovat dávku pøípravku SIMPONI®.
Aplikujte si zapomenutou dávku hned,
jak si na ni vzpomenete. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil/a
vynechanou dávku. Postupujte podle
následujícího schématu, abyste se znovu
vrátil/a k pravidelnému dávkování.
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 Pokud se s injekcí opozdíte
o ménì ne 2 týdny, aplikujte svou
vynechanou dávku a setrvejte
ve svém pùvodním rozvrhu.
 Pokud se s injekcí opozdíte o více
ne 2 týdny, aplikujte si vynechanou
dávku a následnì se poraïte se svým
lékaøem nebo lékárníkem, kdy si máte
podat dalí dávku.
 Pokud si nejste jisti, co dìlat, poraïte
se se svým lékaøem èi lékárníkem.

Informace v této brouøe jsou urèeny pouze pro osoby, kterým byl pøípravek SIMPONI® (golimumab) pøedepsán s cílem pomoci
jim s jeho aplikací. Je dùleité, abyste byl/a i nadále v péèi Vaeho lékaøe.
Pøípravek SIMPONI® by se mìl brát podle pokynù lékaøe. Máte-li otázky týkající se Vaeho zdravotního stavu, obrate se na
svého svému lékaøe. Informace obsaené v této brouøe nenahrazují informace obsaené v pøíbalové informaci nebo diskusi
s lékaøem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým odborníkem.
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