
KULLANMA TALİMATI

XEPLION l5Orng/1.SmI 1M enjeksiyon için uzun salımlı süspansiyon içeren kullarnnıa

hazır enjektör

Kas içine uygulanır.

• Etkin madde: 1-ler kullanıma hazw dolu enjcktör 150 nıg paliperidona cşdeğer 234 nıg

paliperidon palmitat içerir.

• Yardımcı maddeler: Polisorbat 20, polielilcn gliko 4000, sitrik asit monohidrat, anhidr

disodyum hidroen fosfai, sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, sodyum hidroksit,

enjeksiyonluk su,

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullann,a talimatını .çaklayınız. DaI,a son rt! tekrar ok,,,,,aya ihtiyaç dıs yabilirsi,, iz.

• Eğer ilai e sorularını: oh, na, lütfen doktorı,,,ıca veya eczacın ‘al danışın iz.

• Bt, ilaç kişisel olarak sizin için reçete edil,,ıiştir, başkalarına i’e,ineyiıiiz.

• Bu ilacın kol/an ‘nı i sı rasuıda, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktoruı,uza bu ila<:ı

kullandığın iz, söyleyiniz.

• Bt, talimatta yordan/ara apı en uylın ur.. İlaç hakkında size önerilen dozı,n dışında yüksek veya

düşük düz kı,llaı,nıay,,uz.

Bu Kullanma Talinıatıncla:

1. XEPLION nedir ve ne için kullanılır?

2. XEPLJON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. XEJ>LION nasıl kullaııılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. XEPLJON’uıı sak!aıması

Başlıkları yer almaktadır.
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1. XEPLION nedir ve ne için kullanılır?

• XEPLION 1M enjeksiyon için uzun salımlı süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör,

.5 ml’de 150mg paliperidon etkin maddesini içerir.

• XEPLION antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bu tür ilaçlar

psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkilidir.

• XEPLION, beyaz ile grimsi beyaz arası renkte paliperidon söspansiyonunu içeren,

kullanıma hazır dolu enjektör ile kullanıma sıınulmaktadır. XEPUON sadece tek kullanım

içindir.

• XEPLION, şizofreni tedavisi ve şizofreni belirtilerinin tekrarının önlenmesinde kullanılır.

Şizofreninin belirtileri arasında; orada olmayan nesneleri duyma, görme veya hissetnıe, doğru

olmayaıılara inanma, olağandışı şüphecilik veya zihin karışıklığı yer alır.

2. XEPLION’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

XEPLION’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Pıliperidon veya XEPUON’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine

(yard mc ı madde ler listesine hakınız) veya risperi don u ç crc mı 1 r mit ps k ( ıı k rc (ruhsal

bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaç) karşı alerjiniz varsa XEPLION’u kullanmaymız.

XEI’LION’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Sizde hunama varsa,

• Size Parkinson hastalığı veya Lewy Cisimcikli Demans tanısı konmuşsa,

• Daha önce size yüksek ateş, bilinç düzeyinde değişme ve kas sertliği ile karakterize bir

hastalık (nöroleptik malign sendrom) teşhisi konmuşsa,

• Daha önce size ağız, dil, kol ve hacağın istemsiz hareketleri ile karakterize bir hastalık

(Tardif diskinezi) teşhisi konmuşsa,

• Şeker hastalığına yatkınlığınız veya yüksek kan şekeriniz varsa,
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• •icmc. i:a bcnı hipohımüc tiiııürünüı. varsa

• Bilinen kalp haslalığınız veya uzun QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere

yol açahilen bir durum) ile ilgili aile hikayeniz varsa,

• Kalhinizle ilgili bir hastalığınız varsa veya sizi kan hasıncınızın düşmesine eğimli yapacak

bi, kalp hastalığı tedavisi alıyorsanız,

• Nöbet geçirme lıikayeniz varsa,

• Böhrek yetmezliği veya karaciğer yeimezliğiniz varsa,

• Uzun süreli ağrılı sertleşmeniz varsa,

• Vücut sıcaklığıııız kontrol etmede güçlük yaşıyorsamz,

• Sizde veya ailenizden herhangi birinde kan pıhlılaşması öyküsü varsa (bu tür ilaçlar kan

pıhtısı oluşumu ile ilişkilendirilmekıedir)

Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen ve hunaması olan hastalarda inme veya ölüm riskinde

artış meydana gelebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız,

XEPLION’un yiyecek ve içecek ile kullanılması:

XEPUON yiyeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok karnına uygulanabilir.

XEPUON kullanırken alkol almayınız,

Hamilelik

• 1kw, kullann,adan ön tc’ doktorunu:a veya ec:ac,n,:a <luu uşı;, t:.

• Eğer hamileliğiniziıı son üç ayında antipsikotik ilaçlar (paliperidon da dahil)

kullandıysanız. yeni doğanlarda doğumu lakihen şiddeti değişehilen titreme, kaslarda

gerginlik ve gevşeme, uyku hali, huzursuzluk, solununı sıkıntısı veya beslenme

bozuklukları görülebilir. Eğer hamile iseniz, doktorunuz durunııı dikkatle

değerlendirecek ve XEPLION kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

• 7’da ı’iniz sırasında hain/le ohuıçıınıızı /ıı-k edersen hemen doktorıııı Ha, veya

ec:ac,n,:.a d<ııı işi’,,:.
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Emzirme

• İlacı kııllaıınıadan önce loktonınııza veya eczac ili ‘U dün işim:.

• Emziriyorsanız XEPLIONu kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

• XEPLION dikkatinizi ve görüş yeteneğinizi azaltahileceğinden araç ve makine

kullanmayınız.

XEPLION’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önenıli bilgiler

XEPLION her mIsinde 1 nımol (23 nıg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında

“sodyum içermez’. Sodyurna bağlı herhangi bir etki gözlenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:

QT aral ığı nı uzattığı bi i inen ilaçlar al ıyorsanı z,

- Kalp ritmini düzenleyen ilaçlar (kinidin. disopramid, amiodaron, sotalol gibi)

— Alerjik hastalıklara karşı etkili bazı antihistaminik ilaçlar

- Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı diğer antipsikotik ilaçlar

- Sıtma tedavisinde kullanılan bazı antinıaiaryal ilaçlar (meflokin gibi)

• Beyin üzerinde etkili ilaçlar <alkol dahil) alıyorsanız,

• Kan hasıncını etkileyen ilaçlar (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan diğer

antipsikotik ilaçlar, depresyonairuhsal çöküntüye karşı etkili trisiklik antidepresanlar

gibi) alıyorsanız,

• Parkinson hastalığı için (levodopa gibi) ve sara tedavisi için (karhaıuazepin gibi) ilaç

alıyorsanız doktorunuzu mutlaka hilgilendiriniz.

• Nöbet eşiğini düşürdüğü bilinen ilaçlar (fenotiyazinler, hutirofenonlar gibi antipsikotik

ilaçlar; trisiklikler, SSRIlar gibi antidepresan ilaçlar; tramadol gibi merkezi sinir

sistemini etkileyen ağrı kesici]er; mellokin gibi sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar)

al ıyorsanız.

Eğer reçeteli ya da teçetesi: herhangi bir ilac, şu usulü ku/luu ,yorçani: ı’eya son

kulkmd,,ı,: ise liİrfrı dokror,,n aza icra cczac,n ,za I,ı,nlar hakkında bilgi veriniz.
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3. XEPLION nasıl kullanılır?

Uygun kullnnım ve doziuygulama sıklığı için talimatlar:

XEPLION’un öııerilen başlangıç dozu, tedavinin hiriııci gününde 150 mg ve bir hafm

sonra lOU mgdır. Daha sonra önerilen aylık doz 75 mg’dır. Bazı durumlarda doktorunuz

daha yüksek veya daha düşük dozlar uygulamaya karar verebilir.

• Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size

uygu 1 ayac aktır.

Uygulama yolu ve melodu:

• XEPLION. bir doktor veya hemşire tarafından dokior oda>mda ca khnikıc kalçaya veya

omuza, kas içine eneksiyon yapılarak uygulanır.

• XEPLION’un nasıl uygulanacaı konusunda, bu kılavuzun sonunda bulunan ve sağlık

personeli için hazırlanan bölüme hakınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

XEPLION’un çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda, XEPUON’un önerilen başlangıç dozu,

tedavinin birinci gününde 150 mg ve bir hafta sonra 100 mg’dır. Daha sonra önerilen aylık

doz 75 mg’dır.

Yaşlı hastalarda höhrek fonksiyonları azalahileceğinden, doktorunuz höhrek fonksiyon

duruınunuza göre ilacınızın dozunu helirleyecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetnwzliği:

Böhrek yetmezliğiniz varsa XEPLION’u kullanıp kullanamayacağınıza veya haşlaııgıç ve

devam dozunuza doklorunuz karar vermelidir. Orta dereccdc \e a c idd holırek cflncı unu

XEPJ.JON kıfllandn
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Karaciğer yetnıezliği:

Hafif veya orta derece karaciğer yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması gerekli değildir.

XEPUON ağır karaciğer yem ezliği olan hasialarda çalışılmadığından bu hastalarda

kullanılırken dikkatli olunması önerilmektedir.

Eğer XEPLION ‘un etkisinin çok güçlü veya zayıf oldığıını dair 1, ir izleniininiz var ise

doktonın Veya eczat 11hZ ile koıı,,şıın az.

Kullanmanız gerekenden daha Iızla XEPLION kullandıysanız:

XEPUON’un, sağlık personeli tarafından uygulanması gerektiğinden aşırı doz alma

potansiyeliniz düşüktür.

Bu durumda yorgunluk, uyuşukluk, anormal vücut hareketleri, ayakta durma veya yürümede

problemler, düşük kan hasıncından kaynaklanan baş dönmesi ve anormal kalp atışlar,

yaşayahilirsiniz,

KEPLİOI’! daıı kullannıaiı iz gerekenden frızlasını kullaıunışsan iz bir doktor veya cezüc, ile

koniişujıtız.

XEPLİON’u kullanmayı unutursanız:

Eğer XEPLJON’u kullanmayı unutursanız dokıorunuza söyleyiniz. Doktorunuz atlaııan dozun

ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Unutulan doz en kısa zamanda uygulanmalıdır.

(in utilan lozlar, cJeıueIeı,ıek için ç ifi düz ıog ulan,ay,n iz.

XEPLION ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Dokiorunuz tarafından karar verilinceye kadar XEPUON ile tedaviye son vermeyiniz,

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, XEPLION’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir. Nadir olarak aıcş., ağızda şiskEnhk, vüı_ dH ve dudakiarda şişhk. nc-fes darhı.

kaşıııtı, ciUe e.inşan kzarıkhkiar, h;.ızen dih.dk kan basıncı ile karakterize alc:rjik rcaksi3:onkır

oiabfl ü {ıafllak{ik eıksvnl;•.ıry l3elirü e[ı yan cıkilere ıstlanırs:.ıacden en yk”ı ül}

kLnııluşLn1a şvnrlınuz.
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Bunanıası (Demaıısı) olan yaşlı haidalarda XEPLION’un da içinde bulunduğu gruba ait

ilaçlar; yftzde. kal ve bıcaklarüa u>uşma. konuşma bozukluğu, hulünık görme gibi yan etkiler

ile ilişkilcndhilmiştir. Bu semptomlar felç ile ilişkilendirilebilir. Eğer belirtilen yan etkilerden

herhangi biri kısa süreliğine hile olursa acilen ubbi destek alırnz (BIa Bölüm 2. XEPLION’u

aşağıdaki durumlarda DiİCICATLI KIJLLANINIZ>

Sıralanan olası yan etk 11cr aşağıdaki dönüşünı tablosu kullanılarak belirlenmiştir

Çok yayııı (10 kişide 1 ‘den fazla kişiyi etkiler)

Yaygın (1(M) kişide t Ia (0 kişi arasını etkiler)

Yaygın olmayan <1000 kişide illa 10 kişiyi etkiler)

Seyrek <10000 kişide İlla 10 kişiyi etkiler)

Çok seyrek (10000 kişide l’den az kişiyi etkiler)

Bilinmiyor (elde edilen verilerden sıklık tahmin edilemiyor>

Çok yaygın yan tiMler

• Uykuya dalmada güçlük

• Baş ağnsı

Yaygın yan etkiler

Haıüet grubu problemi olarak bilinen eksirapiramidal bozukluklar, paliperidon ile tedavi

swasrnda en çok bilinen yan etkilerden birisidir. Scmp*ompları: wıornınl üs hareketleri, ağız,

dil veya çeneniıı anorıııal hareketkıi, çene kitlenmesi, salya artışı, kaslarda yavaş veya sütekli

kasılınalar, hareketlerinizi sarsınulı gösteren sen kaslar, yavaş ayaklanm sürüyerek yürüıııe.

bis spazmlan. titreme (tremor). anorınal göz hareketleri, isteınsiz kasılınalar. boyun kaslannın

uzun süre kasılı kalnıası sonucu kafanın anonnal pozisyoııu, yavaş hareketler veya

huzursıızluk. Siz paliperidon palınitıt ile tedavi olmaya dewım ederken bi> heliılilerin bazıları

başka ilaçlar ile tedavi edilebilir.

Diğer yaygın yan etkiler

• Enjeksiyon bölgesinde ağrı veya diğer reaksiyonlar (enjeksiyon bölgesinde şişıne

gibi). Enjeksiyondan sonra ağrı his.sederseııiz doklorunuz. ile Lonuşmanız Önemlidir.
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......................a.....:........................:............ .................%......***....*..*..* ...................... .. : ................L..............................................a..

DoLıvıınııı ilacının co uh.u şetıldc aidığrnız4an tınin ol maL iç in ııi,ıh, hırlıtte

ç..liş:ıc.tklır

• I5nrıaı, l’ı£aı ,ı >! ‘4t. ıü’.’hsi,.

• Kİ...:lıu.ı. >ııL’:k I,’ın :ıL’ü. :ı’:k L,uı ;i;li—cndı ıbi .cş

• Sişiiriilık

• H:ıt Jt’ !a;IC i in L, u t ı 4 :it, .1/ u’. anıt his c1:n:

• t: hunır—u, lok

• lI!ı!ı kalp ın:ıı

• üuel. La t’.I%tfl.

• liı,I;ı;n:. Çg ifl t Lif ,ı, ;I ğ kann.I.i .di.tt’!13iL. Wul. taiı,I ıl.. diş .sQrıs

• l)i,iiı>hı

• Sırı ağı ıq. uıın 1mb nı,

• Za3’ıHıL3ııtıııılıık

Yaygın olnıayaıı yan cıkıler

• Akrjik reaksiyon

• Kan t%ıletinde pml:ıktiW’ honnununun yüksek düzeyde (scsııjuonılarsı yol .ıahilir dc

açmayahilir de) çıkrnrsı. Yükseic prolaktin sernp(onılara yol açarsa:

o Erkeklerde :n’nıu büyümesi, ereksiyoıı olmada ve sürekliliginde A’ı lui veya

diğer cinsel h’,uLIuklar

o Kadıntırü.,, ı.:.ıne ıııınJan su gtlnesi, adet gönnede düıcııııl,I ‘t’) t tkkl

iL’ 1 il i di’ci nn4’k’ıulcr

• Kand.ı ı UlU 4 ııısülaı t kan eLr c’ ii cıni ayarkyan bir lı’uınon t i$alıı.ı .o ıou . da

.tıalşu.a, L,n,Ij kol :L’z • :1 ‘.“ i ‘ C.Hfİfl ai’*ıtIa,t

1 hıı::raıl tık k.tuI,a

i*:ı’ dut,. k... in,’, kt” i k’ i hzil! p1 • :tİı ıL t:. tsI. “1 idi

;fl .ıI nı ,. t’ 1 . ılk ‘hc.! kı d. ‘ı;ın—ı

• Cılı ınçdc Fubm t Il,
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• Baş dönmesi hisse4rne (verYigo)

• EKÜ (kalbIn elekıriksel cıkinliğine alı kayıt) soııuçlannda düzensizlik. yavaş kalp

anını, ayağa kalkınca hızlı kalp aıınıı, kalp çarpınıısı, QT aralığınııı uzaması

• Ayağa kalkınca düşük kim basıııcı (paliperidon palınitat kullanan bazı hastalar

halsizlik, baş dönmesi, hıissedehilirler veya aniden ayağa kalıp oturdukhınnda

hayılahilirkr>.

• Tülcünhk salgısında artış. uğızda kunıluk

• Oniker, kaşrnıı

• Eklemlerde ve/veya kiıslania prginlik hissi. kas ağnları

• Erkeklerde meme büyümesi, ereksiyon problemleri, cinsel işlnlerde bonıkluk,

memelerckn süt gelnıesi. düzensiz adetler ve adet ile ilgili diğer problemler (kadınlar)

• Enjeksiyon bölgesinde kaşınlı

Scyıü yan etkiler:

• Nöroleplik malign sendrom (konfüzyon, hiline düzeyinde azalma ya da bilinç kaybı.

yüksek ateş ve şiddetli kas sertliği;, aniden hQııe kan giuneınesi (inme>

• Gözlerin istenısiz hareketi, göz harekotlerinde problem

• baca bağlı (Irtiker

• Boyun serileşmesi

• Menıelerden akınlı

• Uygulama bölgesinde ağrı, enjeksiyoıı bölgesinde reaksiyon, enjeksiyon bölgesinde

şişlik

Aşağıda oral paliperidon uzaıılnıış salımlı lableller ile bildirilen ek adven ilaç reaksiyonlan

sıriılanmışıır:

Yaygın yan ettiler:

• Boğazda ve bunında enfeksiyon

• Öksürük, hoğazda %C soluk borusunun üsı kısmında ağn, bnnın lıkmıklığı

• Sindirim güçlüğü

• Eklem ağrısı

Yaygın almayan yan etkiler:

• Idrar yollan enfeksiyoııu

• Uyku bozukluğu

• Nefes atmaya bağlı kalp alımında artış

• Düşük kan basıncı
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• Aşırı gaz geçişi

• Kas ağrısı

• Idrar yapmada zorluk

• Dokularda su tutumunda artış <ödeıı,)

Seyrek pıı etkiler:

• Dudakve gözlerdc solunum güçlüğüııc söhiyet veren ani şişkinlik

• Yüz, kol ve hacaklarda özellikle tek unafla görülen ani güçsüziük veya uyuşukluk, 24

saatten dba az süren konuşma bozukluğu (mini-felç); kaslarda tiüeme ve gergiıılikle

birlikte kasılmalar

• Kalbın sol tarafının bloğu

• Kan dolaşımmda kısıtlanma

• ince bağırsakta tıkanıklık

• lYeridc kızanklıkla birlikle kabarcıklar

• Idıara çıkma zorluğu

• (3öğüslerin içindeki bezleııle büyüme; göğüs ağnsı; erkeklerde boşalma esnasında

senıcıtin idrar kesesine sıznıası

Rilinnıeyn:

• Mide içeriğinin ciğerlere kaçmasına bağlı pnömoni

• Dilde şişkinlik

• Uzun süren ve acı veren ereksiyon. Eğer 3-4 saatıeıı fazla süıvrse en yakın sağlık

kuruluşuna başvunılması tavsiye edilir.

• özellikle bacaklarda sıkhkla rastlanan toplardamarlarda kan pılıtılaşnıası (şişkinlik,

ağn ve kızanklık ile birlikte>, kan pıhusının akciğer!ere gitmesi durumuııda göğüs

ağqsı e «>lununı güçlüğü görülebilir. Eğer bu senıptomlaıdan herhangi biriyle

karşılaşırsanız acilen en yakın sağlık kumloşuna başvıırunuz.

Paliperidon, vücuııa risperidonuıı yıkıını sonucu ortaya çıkan bir bileşik olduğundan dolayı

risperidon (başka bir antip’ilnik) kullammındim t.oııra görülebilecek herhangi bir yan cüci

XEPLION knllaııımı ile <le görülebilir. Yan etkiler hakkında daha fazla bilgi almak için

doktorunıız.a başvorunuz.

Eğer bu kullanma mlinıaunda bakü geçmeyen herkungi bir yan erki ile karşılaşırsum.

dokkırunuzu veya eczacımzı bilgilendirinit
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5. XEPLION’un saklanniası

XEPLİON ü çocıklaı-m göre,neıeceği, erişeıneeeeği yerlerde ie mnbaiajında sakla yin,:,

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Anibalajdaki son kullanma tarihi,ıden sonra XEPLİON ‘ü kullaniıu,v,n,:.

Eğer üründe ve/veya amhalajında bozukluklar fark ederseniz XEPLION’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San, ve Tie. Lıd. Şii. Kavacık Mahallesi

Ertürk Sokak Keçeli Plaza No: 13 KavaeıkBeykoz/İstanbul

Üretici: Janssen Pharmaceutiea N.V. Helçika

Bu kullanma talimat, gün/ay/yıl tarihinde onavlamınıışt,
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AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONEL] İÇİNDİR

Kit. intramüsküler cnjcksion için kullanıma hazır dolu bir enjcktör ve 2 güvenlik iğnesi

içerir.

XEPLION sadece ek kullanım içindir.

- Homojen bir süspansiyon sağlamak için cojekıbrü en az 10 saniye kuvvedi bir şekilde

çalkalayııı,z -
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2. Uygun iğneyi seçiniz.

DEL.TOİD enjeksiyon için lmsta 90 kg’dan hafif ise merkezi mavi renkli iğne; hasta

90kg veya daha ağr ise merkezi gri renkli iğne seçilir.

GLUTEAL enjeksiyon için merkezi gri olan iğne kullanınız.

3. Enjektürü dik olarak tutarken lastik uç haşlığını saat yönünde çevirerek çıkarınız.

4. Güvenlik inesinin kahını yarıya kadar sıyırınız. Plastik sıyırma kahını kullanarak iğne

kılıfını kavrayınız. Güvenlik iğne.sini enjektörün cam şırınga hağlantısrnıı saat

yönünde çevirerek takınız.

r .

-
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5. İğnenin kılıfinı düz bir şekilde çekerek iğneden ayırınız. İğne gevşeycrek erıjektörden

çıkahileceği için kır’ hüknwyiniz,

—

u

6. 1-lavasıııı gidermek için. ıakIınış olan iğne le birlikte cııjeklörü dik pozisyomı

getiriniz. Pislon çuhuğunu dikkatli bir şekilde ileri terek enjektörün havasını

gideriniz.

7. Enjekiür içcriüinin ıamamını hastanın seçilen dcltoid ‘eva gluıeıl kası içine

intraınüskülcr oıurak eııjekıe ediniz intravasküler veya suhkutan olarak

uvgulamavınız.
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8. Enjeksiyon tanıamiandıktaıı sonra iğne koruma sistemini etkinleştirmek için

başparmağının veya bir parmağınızı (Sa, 8h) veya düz bir yüzeyi kullanınız. ‘Klik’

sesi duyulduğu zaman iğııe koruma sistemi tam olarak etkinleşmiştir. ğne ile birlikte

enjektörü uygun şekilde atınız.

Sa

Sb

8c

-
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