PA011SPEO04

Humatrope®

somatropinum / somatropín

Injekční dávkovač pro zásobní vložky Humatrope® (somatropinum)
Injekčný aplikátor pre náplne Humatrope® (somatropín)
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tělo 12mg pera
telo 12 mg pera

injekční
tlačítko
injekčné
tlačidlo

vnitřní kryt jehly papírový štítek
vnútorný kryt papierový štítok

NÁVOD K POUŽITÍ PERA
NÁVOD NA POUŽITIE
kryt pera
kryt pera

Část
Časť

(JEHLY NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)
ČASTI IHLY
(IHLY NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA)

Humatrope zásobní vložka 12 mg
(není součástí balení)
Humatrope 12 mg náplň
(predáva sa samostatne) šroub
skrutka

Dávkovač růstového hormonu

Súprava na aplikáciu rastového hormónu

ČÁSTI JEHLY

ČÁSTI PERA HUMATROPEN 12 MG
ČASTI PERA HUMATROPEN 12 mg

Před zahájením si přečtěte tuto část.
Poté přejděte k části 2.
Skôr ako začnete, prečítajte si túto časť.
Potom prejdite na časť 2.

CO POTŘEBUJETE ZNÁT O PERU
HUMATROPEN® 12 MG

ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O PERE
HUMATROPEN® 12 mg

PŘED zahájením používání pera HumatroPen® 12 mg si
pečlivě přečtěte tento návod k použití pera. Pro dosažení
co nejvyššího přínosu léčby přípravkem Humatrope®
musíte pero používat správně. Nedodržení těchto pokynů
může mít za následek aplikaci příliš vysokého nebo příliš
nízkého množství přípravku Humatrope.

Pozorne si prečítajte tieto pokyny PRED TÝM ako
začnete používať HumatroPen® 12 mg. Aby ste dosiahli
najväčší prospech z liečby Humatropom®, musíte pero
správne používať. Ak nebudete postupovať presne
podľa pokynov, môžete si podať príliš veľa alebo príliš
málo lieku Humatrope®.

ÚVOD

ÚVOD

Použití:
Pero HumatroPen 12 mg je injekční je injekční pero
k opakovanému použití pro aplikaci lidského růstového
hormonu. Injekční pero je určeno pro použití s určenými
zásobními vložkami Humatrope 12 mg a jednorázovými
vyměnitelnými jehlami (dodávanými zvlášť).
Kontraindikace:
Pro pero HumatroPen 12 mg nejsou známy žádné kontraindikace.
Váš lékař Vám předepsal dávku přípravku Humatrope, kterou
máte Vy nebo Vaše dítě dostávat a aplikační pero.
NEMĚŇTE dávku nebo pero bez pokynu Vašeho lékaře.
Před použitím pera HumatroPen 12 mg se ujistěte, že jste četli
a dokonale porozuměli tomuto návodu k použití. Dočtete se v něm,
jak pero pracuje, a odpovědi na otázky při případných komplikacích.

Určenie:
HumatroPen 12 mg je pero na opakované použitie určené
na podanie si injekcie ľudského rastového hormónu. Pero
sa má používať s predpísanými náplňami Humatrope 12 mg
a s odnímateľnými jednorazovými ihlami (dodávanými
samostatne).
Kontraindikácie:
pre HumatroPen nie sú známe žiadne kontraindikácie.
Lekár vám predpísal takú dávku Humatropu a pero, ktoré sú
pre vás alebo vaše dieťa vhodné.
Bez pokynu lekára si sami NEMEŇTE dávku ani pero. Skôr
ako použijete HumatroPen 12 mg, uistite sa, že ste si
dôkladne prečítali tento návod na použitie. Objasní vám
ako pero funguje a obsahuje aj riešenie problémov a otázok,
ktoré by sa pri používaní pera mohli vyskytnúť.

Tyto pokyny nenahrazují rozhovor s Vaším lékařem,
týkající se Vašeho zdravotního stavu nebo léčby.
Máte-li otázky nebo potíže s používáním pera
HumatroPen 12 mg, kontaktujte Infolinku společnosti
Lilly na bezplatném telefonním čísle 800 112 122.

Tieto pokyny nenahrádzajú konzultáciu s vaším
lekárom o vašom zdravotnom stave alebo liečbe.
Ak sa chcete niečo opýtať alebo máte problémy
s použitím HumatroPen 12 mg, kontaktujte
spoločnosť Lilly na bezplatnom čísle 0800 112 122.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O PERU
HUMATROPEN 12 MG

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O
HUMATROPENE 12 mg

	
pero, jestliže se jakákoliv část pera nebo
• NEPOUŽÍVEJTE
zásobní vložky jeví poškozená nebo rozbitá. V takovém
případě kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní
sestru.
• 	Ujistěte se, že zásobní vložka Humatrope 12 mg odpovídá
peru HumatroPen 12 mg. Pokud tomu tak není, pero
NEPOUŽÍVEJTE a kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo
zdravotní sestru.
• 	Pokyny v části 2 jsou určeny POUZE pro nastavení nové
zásobní vložky před prvním použitím.
• 	Pokyny v části 3 tohoto návodu se řiďte při každé injekci.
NESDÍLEJTE pero HumatroPen 12 mg ani injekční jehly,
•
jinak se vystavujete riziku přenosu nákaz.
• 	Pero HumatroPen 12 mg není určeno osobám nevidomým
nebo osobám s poškozeným zrakem, pokud jim nemůže
pomoci osoba, která je s obsluhou pera seznámena.

• 	Pero NEPOUŽÍVAJTE, ak sa akákoľvek časť pera alebo
náplne zdá byť zlomená alebo poškodená. V takomto
prípade sa obráťte na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru.
• 	Uistite sa, že máte 12 mg náplň Humatropu, ktorá sa hodí
do 12 mg HumatroPenu. Ak sa náplň do pera nehodí,
pero NEPOUŽÍVAJTE a obráťte sa na svojho lekára,
lekárnika alebo zdravotnú sestru.
• 	Časť 2 slúži LEN na nastavenie novej náplne pred prvým
použitím.
• Podľa časti 3 postupujte pri každej injekcii.
NEPOŽIČIAVAJTE svoj HumatroPen 12 mg ani ihly
•
nikomu, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu prenosu infekcie.
• 	Pero HumatroPen 12 mg nie je určené pre nevidiacich
alebo ľudí s poruchou zraku bez pomoci vidiacej osoby
vyškolenej na obsluhu pera.

INJEKČNÍ JEHLY

IHLY K PERU

Jaký druh injekčních jehel může být používán s perem
HumatroPen 12 mg?
• 	Injekční jehly nejsou součástí balení. Pro jejich získání
v lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb můžete
potřebovat poukaz.
• 	Pro použití s perem HumatroPen 12 mg jsou doporučeny
jehly pro aplikační pera společnosti Becton, Dickinson and
Company (BD).
• 	Použití pouzdra kryjícího jehlu spolu s Vaším perem
HumatroPen je volitelné.
• 	Pokud budete spolu s perem HumatroPen pouzdro
kryjící jehlu používat, musíte použít jehlu délky 5 mm
Pro instrukce si přečtěte návod k použití
nebo delší.
pouzdra kryjícího jehlu.
• 	Zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry,
jaký průměr a délka jehly je pro Vás nejlepší.

S akým typom ihiel sa môže HumatroPen 12 mg
používať?

Musí být pro každou injekci použita nová jehla?
• Ano, pro každou injekci musí být použita nová jehla.
• 	Ihned po každé injekci jehlu odstraňte. Pro každou injekci
použijte novou jehlu. Snížíte tím riziko infekce, vytékání
přípravku Humatrope, tvorbu bublinek a ucpání jehly.
Co s použitými jehlami?
 oužité jehly znehodnoťte podle pokynů svého lékaře,
•P
lékárníka nebo zdravotní sestry.

UCHOVÁVÁNÍ A PÉČE O PERO
HUMATROPEN 12 MG
Péče
• Znečištěné části mohou být očištěny vlhkým hadříkem.
NEPOUŽÍVEJTE alkohol nebo jiné čisticí prostředky.
•
• NEPOUŽÍVEJTE oleje a jiné lubrikanty.
Uchovávání
•	
•	Pero HumaPen® 12 mg bez založené zásobní vložky
Humatrope® (somatropinum) 12 mg uchovávejte při teplotě
mezi -40 °C až 70 °C.
•	Do doby další aplikace uchovávejte pero HumatroPen 12 mg
s vloženou zásobní vložkou Humatrope v ochranném
pouzdře v chladničce. CHRAŇTE PŘED MRAZEM.
• 	Pro úplné informace o uchovávání si přečtěte Příbalovou
informaci zásobních vložek Humatrope.
•	Všechny zásobní vložky Humatrope a rozpouštědla musí být
uchovávány v chladničce při teplotě mezi +2 °C až +8 ° C.
CHRAŇTE PŘED MRAZEM. Připravená zásobní vložka
může být v chladničce ponechána v peru 28 dní.
Připravenou zásobní vložku po 28 dnech NEPOUŽÍVEJTE.
• 	Před aplikací ponechte pero HumatroPen 12 mg
s vloženou zásobní vložkou 10 minut při pokojové teplotě.
Aplikaci studeného přípravku Humatrope můžete v místě
podání vnímat nepříjemně.
• 	Vystavení pokojové teplotě by nemělo přesáhnout
30 minut za den.
• NEUCHOVÁVEJTE pero s nasazenou jehlou.
70˚C

-40˚C

NAHRAZENÍ A LIKVIDACE PERA
Nepoužívejte pero déle než 3 roky od prvního použití nebo po
uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce pera, podle
toho, co nastane dříve.
Pero, u kterého uplynula doba exspirace, může být po
odstranění jehly odloženo do domovního odpadu. Zeptejte se
svého lékaře, jak pero správně zlikvidovat.
Datum prvního použití pera si poznamenejte zde: __ / __ / __.
Datum použitelnosti, uvedené na krabičce si zaznamenejte
zde: __ / __ / __.
Kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru,
pokud potřebujete nové pero HumatroPen 12 mg.
 řečtěte si prosím celou Příbalovou informaci přípravku
P
Humatrope.
 ro další informace kontaktujte prosím Infolinku společnosti
P
Lilly na bezplatném telefonním čísle 800 112 122, nebo
navštivte naše webové stránky www.lilly.cz.

• 	Ihly nie sú súčasťou balenia. Možno budete potrebovať
recept, na vyzdvihnutie ihiel v lekárni.
•	S HumatroPen® 12 mg sa odporúča používať ihly BD
(od spoločnosti Becton, Dickinson and Company).
• 	Použitie obalu skrývajúceho ihlu s vaším HumatroPenom
je dobrovoľné.
• 	Ak používate HumatroPen s obalom skrývajúcim ihlu,
musíte používať ihlu dlhú aspoň 5 mm, alebo dlhšiu.
Pokyny nájdete v návode na použitie obalu
skrývajúceho ihlu.
• 	Opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej
sestry, aký priemer a dĺžka ihiel je pre vás najvhodnejšia.
Musím na každú injekciu použiť novú ihlu?
• Áno, na každú injekciu musíte použiť novú ihlu.
• 	Hneď po skončení injekcie, snímte ihlu. Na každú injekciu
použite novú ihlu. To vám pomôže
minimalizovať riziko infekcie, predísť vytekaniu
Humatropu, zabrániť vzniku bubliniek a upchatiu ihly.
Ako zlikvidujem použité ihly?
• 	Použité ihly zlikvidujte podľa pokynov vášho lekára,
lekárnika alebo zdravotnej sestry.

gumový
uzávěr
gumová
zátka

Část
Časť

dávkovací
bílý konec
okénko
biela špička
dávkovacie
přední pouzdro okienko
predný plášť
dávkovací knoflík
dávkovacie koliesko
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vnější kryt jehly
vonkajší kryt

jehla
ihla

Pokyny v této části si přečtěte a dodržujte až po
přečtení části 1.
Keď ste si prečítali časť 1, prečítajte si návod v tejto
časti a postupujte podľa neho.

PŘÍPRAVA

ZAČÍNAME

Při rozpouštění (smíchání) přípravku dodržujte pokyny
uvedené v příbalové informaci přípravku Humatrope.
Nastavení nové zásobní vložky proveďte pouze při zahájení
používání nové zásobní vložky. Při každodenním používání
jednorázové Nastavení nové zásobní vložky NEOPAKUJTE.
Pokud tak učiníte, může Vám přípravek Humatrope dojít dříve.

Pri príprave (rozpúšťaní) roztoku postupujte
presne podľa návodu v písomnej informácii, ktorá je
súčasťou lieku Humatrope. Nastavenie novej náplne
vykonajte iba raz na začiatku používania novej náplne.
Pri každodennom použití NEOPAKUJTE toto úvodné
nastavenie novej náplne. Ak by ste tak činili, mohli by ste
veľmi skoro minúť svoj Humatrope.

NASTAVENÍ NOVÉ ZÁSOBNÍ VLOŽKY

NASTAVENIE NOVEJ NÁPLNE

KROK A – ZKONTROLUJTE PERO A
ZÁSOBNÍ VLOŽKA

KROK A – SKONTROLUJTE PERO AJ
NÁPLŇ

Zkontrolujte zásobní vložku:
• na štítku je uvedeno 12 mg
• datum exspirace
• 	obsah by měl být čirý a bez viditelných
částic.

Sundejte kryt pera.

Na injekčním tlačítku a předním krytu
zkontrolujte, zda se jedná o pero 12 mg.
KONTROLA

Zkontrolujte, zda číslo na předním
krytu odpovídá údaji na štítku zásobní
vložky. Pokud pero a zásobní vložka
neodpovídají, kontaktujte svého lékaře,
lékárníka nebo zdravotní sestru.

POZNÁMKA

NEPOUŽÍVEJTE pero, jestliže se
jakákoliv část pera nebo zásobní vložky
jeví poškozená nebo rozbitá. V takovém
případě kontaktujte svého lékaře,
lékárníka nebo zdravotní sestru.
Pri náplni skontrolujte:
• či
	 je na štítku náplne označenie 12 mg
• dátum
	
exspirácie
• obsah
	
náplne má byť priezračný bez
akýchkoľvek čiastočiek

Stiahnite kryt z pera

Skontrolujte, že na injekčnom tlačidle
a prednom plášti pera je označenie 12 mg.
KONTROLA

Skontrolujte, či sa číslo na prednom plášti
zhoduje so silou uvedenou na štítku
náplne. Ak sa údaje na pere a štítku
nezhodujú, obráťte sa na svojho lekára,
lekárnika alebo zdravotnú sestru.

POZNÁMKA

Ak akákoľvek časť pera alebo náplne
vyzerá byť zlomená alebo pokazená, pero
NEPOUŽÍVAJTE. Obráťte sa na svojho
lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

KROK B – PŘIPOJENÍ ZÁSOBNÍ
VLOŽKY

Bílým koncem zásobní vložky zatlačte
šroub zpět do pera.
POZNÁMKA

Když dostanete nové pero, šroub nemusí
být venku.

Na zatlačenie skrutky použite biely koniec
náplne.
POZNÁMKA

Skrutka nemusí vyčnievať, keď dostanete
nové pero.

KROK B – VLOŽTE NÁPLŇ

Vložte bílý konec rozpuštěné zásobní
vložky do těla pera. Našroubujte tělo
12 mg pera na zásobní vložku do úplného
dotažení.
POZNÁMKA

KONTROLA

Na injekčním tlačítku a na předním
krytu zkontrolujte, zda se jedná
o pero 12 mg.

Pokud není zásobní vložka úplně
dotažena, šroub se nemusí posunout
a můžete si podat nesprávnou dávku.
Zasuňte biely koniec náplne s pripraveným
roztokom do pera. Priskrutkujte telo
12 mg pera na náplň tak, aby bolo pevne
priskrutkované.
POZNÁMKA

Ak náplň nie je pevne priskrutkovaná,
skrutka sa nemusí dotýkať náplne
a môžete si podať nesprávnu dávku.

KROK C – PŘIPOJENÍ JEHLY

KONTROLA

Skontrolujte injekčné tlačidlo a predný
plášť pera, aby ste sa uistili, že sa jedná
o 12 mg pero.

KROK C – NASAĎTE IHLU

STAROSTLIVOSŤ A UCHOVÁVANIE
12 mg HUMATROPENU
Starostlivosť
časti pera môžete očistiť vlhkou handričkou.
• Znečistené
	
NEPOUŽÍVAJTE alkohol ani iné čistiace prostriedky.
•	
• NEPOUŽÍVAJTE olej ani iné mazadlá.
Uchovávanie
•	
• 	Pero HumatroPen 12 mg bez náplne Humatrope 12 mg
(somatropín) môžete uchovávať pri teplotách
od -40 °C do +70 °C.
• 	Medzi dvoma injekciami uchovávajte pero
HumatroPen 12 mg s vloženou náplňou Humatrope
v puzdre v chladničke. NEUCHOVÁVAJTE V MRAZNIČKE.
• 	Úplné informácie o uchovávaní nájdete v Písomnej
informácii pre používateľa náplne Humatrope.
• 	Všetky náplne Humatropu a rozpúšťadla sa musia
uchovávať v chladničke pri teplote medzi +2°C až +8°C.
NEUCHOVÁVAJTE V MRAZNIČKE. Pripravený roztok
v náplni založenej v pere sa môže používať 28 dní, ak
je uchovávaný v chladničke. NEPOUŽÍVAJTE žiadny
pripravený roztok v náplni dlhšie ako 28 dní.
• Pero
	
HumatroPen 12 mg s vloženou náplňou
Humatropu nechajte pred podaním postáť 10 min pri
izbovej teplote. Ak si Humatrope podáte studený,
môžete mať nepríjemný pocit v mieste podania.
• 	Denný limit vystavenia pera s náplňou izbovej teplote
nesmie presiahnuť 30 minút.
• Pero NEUCHOVÁVAJTE s nasadenou ihlou.

Z vnějšího krytu odstraňte papírovou folii.

Nasaďte jehlu přímo na zásobní vložku
12 mg a po směru hodinových ručiček ji
našroubujte až do dotažení.

• Sundejte vnější a vnitřní kryt jehly.
• Vnější
	
kryt si ponechejte pro odstranění
jehly po injekci.

Odstráňte papierový štítok z vonkajšieho
krytu ihly.

Nasaďte ihlu priamo na 12 mg náplň
a priskrutkujte ju v smere hodinových
ručičiek až na doraz.

• Stiahnite z ihly vonkajší aj vnútorný kryt.
• Odložte
	
si vonkajší kryt, aby ste pomocou
neho mohli po injekcii odstrániť ihlu.

70˚C

-40˚C

VÝMENA A LIKVIDÁCIA PERA
Pero nepoužívajte dlhšie ako 3 roky od prvého použitia, ani
po dátume spotreby uvedenej na škatuli (podľa toho, čo
nastane skôr).
Po uplynutí životnosti pera a odstránení ihly ho môžete
zahodiť do domového odpadu. Opýtajte sa ošetrujúceho
lekára, ako pero správne zlikvidovať.
Sem si zapíšte dátum prvého použitia pera: __ / __ / __.
Sem si poznačte dátum použiteľnosti, ktorý nájdete na
škatuli: __ / __ / __.
Obráťte sa na svojho lekára, ak potrebujete nové pero
HumatroPen 12 mg
 rečítajte si, prosím celú priloženú písomnú
P
informáciu lieku Humatrope.
 alšie informácie získať od spoločnosti Lilly na
Ď
bezplatnom čísle 0800 112 122, alebo na stránkach
www.lilly.sk (kontaktné údaje nájdete na zadnej strane).

KROK D – ODSTRANĚNÍ VZDUCHU Z
NOVÉ ZÁSOBNÍ VLOŽKY

Nastavte dávku 2,50 mg.

KROK D – ODSTRÁŇTE VZDUCHOVÉ
BUBLINKY Z NOVEJ NÁPLNE

• Podržte pero jehlou vzhůru.
• Stiskněte injekční tlačítko a držte jej po dobu pěti sekund.
• Nastavte 0,10 mg a opakujte tyto tři kroky, dokud neuvidíte proud tekutiny.
POZNÁMKA

• Před podáním první dávky z každé nové 12 mg zásobní vložky musí být pero prostříknuto.
• 	Nastavení nové zásobní vložky je důležité pro odstranění velkých vzduchových bublin, které mohou být přítomné po rozpouštění
(smíchání) obsahu.
• 	Pokud nevidíte proud tekutiny ani po několika pokusech, kontaktujte prosím svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru nebo
místní zastoupení firmy Lilly.
Nastavte 2,50 mg.

• 	Ihlu nasmerujte zvislo nahor.
• Stlačte injekčné tlačidlo a držte ho stlačené 5 sekúnd.
• Nastavte 0,10 mg a opakujte tieto tri kroky až kým uvidíte z ihly vytekať prúd tekutiny.
POZNÁMKA

• Pred prvou injekciou z každej novej 12 mg náplne musíte pero nastaviť.
• Nastavenie novej náplne je dôležité preto, aby ste odstránili veľké bubliny, ktoré mohli vzniknúť pri rozpúšťaní (miešaní).
• 	Ak ani po niekoľkých pokusoch nevidíte z ihly vytekať prúd tekutiny, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika, zdravotnú sestru alebo
miestnu pobočku spoločnosti Lilly (pozri kontaktné informácie na poslednej strane).

KROK E – POKRAČUJTE KE
KAŽDODENNÍMU POUŽÍVÁNÍ
• NEOPAKUJTE Nastavení zásobní vložky před každou dávkou.
•	Zásobní vložku ponechejte připojenou a NEODSTRAŇUJTE ji,
dokud není prázdná.
• Pokyny pro podání první dávky naleznete v části 3, krok 3.

KROK E – POKRAČUJTE DENNÝM
POUŽITÍM
• NEOPAKUJTE
	
nastavenie novej náplne pred každou dávkou.
• 	Náplň ponechajte v pere, NEVYBERAJTE ju až kým nie je
prázdna.
• 	Pre podanie prvej dávky pokračujte podľa návodu v časti 3,
krok 3.

3

Část
Časť

Po provedení jednorázového Nastavení nové zásobní vložky se nyní při
podávání injekcí řiďte pokyny v části 3.

Část
Časť

Teraz, keď ste vykonali jednorazové nastavenie novej náplne po prvom
vložení do pera, pokračujte podľa pokynov v časti 3 pri každej injekcii.

4

KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

KAŽDODENNÉ POUŽITIE

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

KROK 1 – ZKONTROLUJTE PERO

KROK 1 – SKONTROLUJTE PERO

1. Musím provést nastavení nové zásobní vložky před
každou injekcí?

1. 	Musím vykonať nastavenie novej náplne pred
každou injekciou?

2. C
 o mám dělat, neshoduje-li se síla léku uvedená na
štítku zásobní vložky se silou uvedenou na peru?

2.	Čo mám robiť, ak sa nezhoduje sila lieku uvedená
na štítku náplne a štítku pera?

3. Co mám dělat, není-li Humatrope po promíchání čirý?

3.	Čo mám robiť, ak Humatrope po zmiešaní nie je číry?

4.	Proč jsou v zásobní vložce vzduchové bubliny?

4. Prečo sú v náplni vzduchové bubliny?

5.	Proč se šroub nevysunuje ven, když v peru není
zásobní vložka?

5.	Prečo sa skrutka nevysúva von, keď v pere nie je
náplň?

6.	Co mám dělat, nemohu-li připojit zásobní vložku k tělu
pera?

6. Č
 o mám robiť, ak nemôžem pripojiť náplň k telu
pera?

7. Proč se při podání dávky dá injekční tlačítko obtížně
stlačit?

7. 	Prečo sa pri podaní dávky injekčné tlačidlo ťažko
stláča?

8.	Proč injekční tlačítko neukazuje nulu, když jsem si
podal(a) dávku?

8.	Prečo dávkovacie okienko neukazuje nulu, keď som
si podal dávku?

9.	Proč vidím Humatrope vytékat z jehly poté, co jsem
si podal(a) dávku?

9.	Prečo vidím Humatrope vytekať z ihly po tom, ako
som si podal dávku?

10. Jak zjistím, že jsem si podal(a) celou dávku?

10. A
 ko zistím, že som si podal/a úplnú dávku?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo potíže týkající se pera HumatroPen
12 mg, kontaktujte Infolinku společnosti Lilly na bezplatném telefonním
čísle 800 112 122 nebo svého lékaře.
Hlaste prosím všechny STÍŽNOSTI NA ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK
nebo NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY včetně PODEZŘENÍ NA ZÁVAŽNÉ
NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY SPOJENÉ S POUŽITÍM ZDRAVOTNICKÉHO
PROSTŘEDKU společnosti Eli Lilly na bezplatné telefonní číslo
800 112 122.
Hlaste prosím také všechna PODEZŘENÍ NA ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ
PŘÍHODY SPOJENÉ S POUŽITÍM ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU
zástupci výrobce a příslušnému úřadu na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
e-mail: urgent@sukl.cz
internetové stránky: https://www.niszp.cz/cs/system-vigilance/hlaseninezadouci-prihody-podezreni-na-nezadouci-prihodu-u-zp

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s perom HumatroPen 12 mg,
kontaktujte prosím spoločnosť Lilly na bezplatnom čísle 0800 112 122
alebo svojho lekára.

Místní zastoupení výrobce:
ELI LILLY ČR, s.r.o.
Pobřežní 12
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: +420 234 664 111

Miestny zástupca výrobcu:
Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Panenská 6
811 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 220 663 111

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

• Ne.
	 Nastavení nové zásobní vložky je třeba provést
pouze jednou pro každou zásobní vložku, právě před
prvním použitím této nové zásobní vložky.
• 	Důvodem tohoto nastavení je příprava pera HumatroPen
12 mg a zásobní vložky Humatrope 12 mg k použití.
• 	Pokud byste opakovali nastavení nové zásobní vložky
před každou injekcí, může Vám Humatrope rychle
dojít. Malé množství přípravku, které se spotřebuje
při nastavení nové zásobní vložky, množství přípravku
Humatrope v zásobní vložce neovlivní.

Sundejte kryt pera.
POZNÁMKA

NEPOUŽÍVEJTE pero, jestliže se jakákoliv
část pera nebo zásobní vložky jeví
poškozená nebo rozbitá. V takovém
případě kontaktujte svého lékaře,
lékárníka nebo zdravotní sestru.
Stiahnite kryt z pera
POZNÁMKA

Ak akákoľvek časť pera alebo náplne
vyzerá byť zlomená alebo porušená,
pero NEPOUŽÍVAJTE. Obráťte sa na
svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru.

Zkontrolujte zásobní vložku:
• na štítku je uvedeno 12 mg
• uvedené datum exspirace
• obsah
	
by měl být čirý a bez
viditelných částic.

Pri náplni skontrolujte:
• či
	 je na štítku náplne označenie 12 mg
• dátum
	
exspirácie
• obsah
	
náplne má byť priezračný bez
akýchkoľvek čiastočiek

KROK 2 – PŘIPOJTE JEHLU

• Z
	 vnějšího krytu jehly odstraňte
papírovou fólii

Na injekčním tlačítku a předním krytu
zkontrolujte, zda se jedná o pero 12 mg.

• NEPOUŽÍVEJTE pero, pokud se síla přípravku uvedená
na štítku zásobní vložky přípravku Humatrope neshoduje
s číslem, které je uvedené na předním krytu pera.
• Kontaktujte
	
svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru,
aby Vám poradil nebo aby Vám pero vyměnil(a).

KONTROLA

Zkontrolujte, zda číslo na předním
krytu odpovídá údaji na štítku zásobní
vložky. Pokud pero a zásobní vložka
neodpovídají, kontaktujte svého lékaře,
lékárníka nebo zdravotní sestru.
Skontrolujte, že na injekčnom tlačidle
a prednom plášti pera je označenie 12 mg.
KONTROLA

Skontrolujte, či sa číslo na prednom plášti
zhoduje so silou uvedenou na štítku
náplne. Ak sa údaje na pere a štítku
nezhodujú, obráťte sa na svojho lekára,
lekárnika alebo zdravotnú sestru.

• Sundejte vnější a vnitřní kryt jehly.
• Vnější
	
kryt si ponechte pro odstranění
jehly po injekci

• Stiahnite
	
z ihly vonkajší aj vnútorný kryt.
• Odložte
	
si vonkajší kryt, aby ste pomocou
neho mohli po injekcii odstrániť ihlu.

POZNÁMKA

KROK 3 – NASTAVTE A PODAJTE SI DÁVKU

PŘÍKLAD

Na obrázku je znázorněná dávka 0,50 mg.
Pokud jste si nastavil(a) vyšší dávku, než
potřebujete, otočte dávkovacím knoflíkem
zpět a opravte dávku.
Při otáčení dávkovací knoflík slyšitelně kliká.
NENASTAVUJTE si dávku počítáním kliků,
mohl(a) byste si nastavit špatnou dávku.

Vpíchněte jehlu do kůže, podle pokynů
svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní
sestry.
Palec položte na injekční tlačítko, potom
tlačítko pomalu a silně stlačte, dokud se
nezastaví.
Injekční tlačítko držte stále stlačené po
dobu pěti sekund, potom vytáhněte jehlu
z kůže.
Zkontrolujte, zda je v dávkovacím okénku
zobrazeno 0,00, abyste se ujistili, že jste si
podali celou dávku.

POZNÁMKA

Je možné nastavit větší dávku přípravku
Humatrope, než je množství léku, které
zůstalo v zásobní vložce.
Na konci podání by mělo být číslo
v dávkovacím okénku 0,00. Je-li tam
jiné číslo, tak je to množství přípravku
Humatrope, které jste si NEPODAL(A).
Poraďte se svým lékařem, lékárníkem
nebo zdravotní sestrou, jak postupovat
v případě neúplné dávky. Jehlu
a prázdnou zásobní vložku odstraňte.
Abyste si mohli podat další denní dávku,
vložte novou zásobní vložku podle návodu
v části 2, krok A a pokračujte Nastavením
nové zásobní vložky (část 2).
POZNÁMKA

Otočte dávkovacie koliesko
na požadovanú dávku.
PRÍKLAD

Na obrázku je znázornená dávka 0,50 mg.
Ak ste si nastavili vyššiu dávku, ako
potrebujete, otočte dávkovacie koliesko
naspäť a opravte dávku.
Dávkovacie koliesko pri otáčaní cvaká.
NENASTAVUJTE si dávku tak, že budete
počítať cvaknutia, lebo by ste si mohli
nastaviť nesprávnu dávku.

Vpichnite ihlu pod kožu, ako vám to ukázal
lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.
Palec položte na injekčné tlačidlo, potom
ho pomaly a silno stlačte až kým sa
nezastaví.
Stále držte injekčné tlačidlo stlačené počas
piatich sekúnd, potom vyberte ihlu z kože.
Skontrolujte, či je v dávkovacom okienku
zobrazená 0,00, aby ste sa uistili, že ste si
podali celú dávku.

KROK 4 – ODSTRAŇTE A ZLIKVIDUJTE JEHLU

Opatrně nasaďte vnější kryt jehly na
jehlu, jak Vás instruoval Váš lékař, lékárník
nebo zdravotní sestra.

Je možné nastaviť väčšiu dávku
Humatropu, ako je množstvo lieku, ktoré
ostalo v náplni.
Na konci podania by malo byť číslo
v dávkovacom okienku 0,00. Ak je tam iné
číslo, tak je to množstvo Humatropu, ktoré
ste si nepodali.
Poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom
alebo zdravotnou sestrou, ako postupovať
v prípade neúplnej dávky. Odstráňte ihlu
a prázdnu náplň.
Aby ste si mohli podať ďalšiu dennú dávku,
vložte novú náplň, postupujte podľa
návodu v časti 2, krok A a pokračujte
nastavením novej náplne (časť 2).

Nasuňte kryt zpět na pero.

POZNÁMKA

• N
 EUCHOVÁVEJTE pero s nasazenou jehlou, pomůžete tak předejít vniknutí vzduchu do zásobní vložky.
• NESUNDÁVEJTE z pera zásobní vložku, dokud není úplně prázdná, nebo dokud ji nemusíte vyměnit, pomůžete tak předejít možnosti
nepřesného dávkování.
Opatrne nasaďte vonkajší kryt ihly
na ihlu, ako vám kázal lekár, lekárnik
alebo zdravotná sestra.

•	To se může stát, není-li v zásobní vložce dostatek přípravku
Humatrope na podání celé dávky. Je možné nastavit
dávku vyšší, než je množství přípravku Humatrope, které
zůstalo v zásobní vložce. Na konci injekčního podání má
být v dávkovacím okénku číslo 0,00. Pokud tomu tak není,
udává toto číslo množství přípravku Humatrope, který jste
si NEPODAL(A). Poraďte se svým lékařem, lékárníkem
nebo zdravotní sestrou, jak postupovat při neúplné dávce.
Odstraňte jehlu a prázdnou zásobní vložku. Abyste si mohli
podat další denní dávku, vložte novou zásobní vložku podle
postupu v části 2 návodu, krok A a pokračujte Nastavením
nové zásobní vložky (část 2).

• Je
	 normální, pokud po dokončení injekce zůstane na
konci jehly kapka. Pokud vidíte víc než jednu kapku:
- pravděpodobně jste si nepodal(/a) celou dávku.
NEPODÁVEJTE si další dávku. Obraťte se na svého
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru a situaci s nimi
konzultujte.
- a byste zabránili vytékání, při další dávce pevně stlačte
injekční tlačítko a držte jej stlačené po dobu, dokud
nedopočítáte pomalu do pěti (viz část 3, krok 3).

•	Odskrutkujte zakrytú ihlu proti smeru
hodinových ručičiek.
Použité ihly vložte do nádoby na ostré
•
predmety alebo do nádoby z tvrdého
plastu so zaisteným vekom. Neodhadzujte
ihly priamo do domáceho odpadu.
•	Nerecyklujte naplnenú nádobu na ostré
predmety.
•	Informujte sa u svojho lekára, lekárnika
alebo zdravotnej sestry o vhodných
možnostiach likvidácie nádoby na ostré
predmety

Eli Lilly and Company
Pharmaceutical Delivery Systems
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, USA

• Je
	 normálne, ak po ukončení injekcie ostane na konci
ihly kvapka. Ak uvidíte viac ako jednu kvapku:
- pravdepodobne ste si nepodali celú dávku.
NEPODÁVAJTE si ďalšiu dávku. Obráťte sa na
svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru
a požiadajte ich o pomoc.
- aby ste zabránili vytekaniu, pri ďalšej dávke
pevne stlačte a podržte injekčné tlačidlo a pomaly
počítajte do päť (pozrite časť 3, krok 3).
• Injekcia je úplná, ak:
- skôr ako ste vytiahli ihlu z kože, pomaly ste počítali
do päť a súčasne ste držali stlačené injekčné tlačidlo
a
- v strede dávkovacieho okienka je 0,00.

Všetky SŤAŽNOSTI NA ZDRAVOTNÍCKU POMÔCKU, alebo
NEŽIADUCE ÚČINKY vrátane PODOZRENÍ NA ZÁVAŽNÉ
NEŽIADUCE UDALOSTI, hláste spoločnosti Lilly na bezplatnom
čísle 0800 112 122.
Odporúčame vám, aby ste aj všetky NEŽIADUCE ÚČINKY,
vrátane PODOZRENÍ NA ZÁVAŽNÉ NEŽIADUCE UDALOSTI hlásili
na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania
liekov a farmakovigilancie,
Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: +421 2 507 01 206,
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie
nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti
Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na
elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/

Dovozce / Dovozca:
Lilly S.A.
Avenida Industria 30
28108 Alcobendas, Madrid
Španělsko / Španielsko

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ UTRECHT
Nizozemsko / Holandsko

Humatrope ®, HumatroPen® a design H Block a jsou registrované
ochranné známky společnosti Eli Lilly and Company.

Humatrope®, HumatroPen® a dizajn H Block sú ochrannými
známkami spoločnosti Eli Lilly and Company.
HumatroPen ® 12 mg spĺňa súčasnú presnosť dávok a funkčné
požiadavky ISO 11608-1 a môže sa používať iba s náplňami
Humatrope ® 12 mg.

Pero HumatroPen ® splňuje současné požadavky na přesnost
dávkování a požadavky na funkčnost dle ISO 11608-1 a lze jej
používat pouze se zásobními vložkami Humatrope ® 12 mg.

• NEUCHOVÁVAJTE pero s nasadenou ihlou, pomôže to predísť vniknutiu vzduchu do náplne.
• NEVYBERAJTE náplň z pera, až kým nie je úplne prázdna, alebo kým ju nemusíte vymeniť, pomôže to zabrániť podaniu nepresnej dávky.

Uchovávejte pero HumatroPen 12 mg v souladu s pokyny.
(Viz „Uchovávání a péče o pero HumatroPen 12 mg“ v části 1
tohoto návodu k použití pera.)
V čase aplikace Vaší příští běžné dávky, postupujte podle části
3 a opakujte kroky 1 - 5.

• Toto
	
sa môže stať, ak v náplni s Humatropom nie je
dostatok Humatropu na podanie celej dávky. Je možné
nastaviť vyššiu dávku ako je množstvo Humatropu, ktoré
ostalo v náplni. Na konci injekčného podania má byť
v dávkovacom okienku číslo 0,00. V opačnom prípade
udáva toto číslo množstvo Humatropu, ktorý ste si
NEPODALI. Opýtajte sa svojho lekára, ako postupovať
pri neúplnej dávke. Odstráňte ihlu a prázdnu náplň.
Pred ďalšou dennou dávkou vložte do pera novú náplň
podľa návodu v časti 2, krok 2 a pokračujte nastavením
novej náplne (časť 2).

Nasuňte kryt na pero.

POZNÁMKA

KROK 5 – UCHOVÁVÁNÍ PERA A ZÁSOBNÍ
VLOŽKY PRO DALŠÍ POUŽITÍ

•	Ihla môže byť upchatá. Skúste použiť novú ihlu.
•	Ak stláčate injekčné tlačidlo rýchlo, môže sa stláčať ťažšie.
Ak budete stláčať injekčné tlačidlo pomalšie, môže to ísť
ľahšie.
•	Ak použijete ihlu s väčším priemerom, napríklad ihlu dlhú
8 mm (priemer 0,30 mm),môže sa vám injekčné tlačidlo
ľahšie stláčať. Opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnej sestry, aká ihla je pre vás najvhodnejšia.
•	Injekčné tlačidlo sa môže stláčať ťažšie, ak sa vnútro pera
znečistí Humatropom, jedlom, nápojom alebo inými látkami.

• Injekce je úplná, pokud:
 řív než jste vytáhl(a) jehlu z kůže, jste pomalu dopočítal(a)
-d
do pěti a současně držel(a) injekční tlačítko zmáčknuté
a
- ve středu dávkovacího okénka je 0,00.

KROK 4 – ODSTRÁŇTE A ZLIKVIDUJTE IHLU

• Zakrytou
	
jehlu odšroubujte proti směru
hodinových ručiček.
•
Použité jehly vyhoďte do nádoby na
ostré předměty nebo do nádoby z tvrdého
plastu s bezpečnostním víčkem. Jehly
nevyhazujte přímo do domovního odpadu.
• 	Nádobu na jehly nerecyklujte.
• 	Zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo
zdravotní sestry na možnosti správné
likvidace nádoby s jehlami.

• Skontrolujte,
	
či náplň nie je poškodená alebo zlomená.
	
zoraďte náplň a telo pera, aby boli v jednej línii
• Opatrne
a zoskrutkujte ich spolu až úplne na doraz. Ak sa nedá
náplň priskrutkovať ku peru, obráťte sa na svojho lekára,
lekárnika alebo zdravotnú sestru.

• Jehla
	
může být ucpaná. Zkuste připojit novou jehlu.
• 	Při rychlém stlačení injekčního tlačítka se může toto
tlačítko mačkat obtížněji. Pomalejší stlačení může být
snadnější.
• 	Při použití jehly s větším průměrem, např. jehly délky
8 mm (průměr 0,30 mm), jde injekční tlačítko zmáčknout
snadněji. Poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo
zdravotní sestrou, jaká jehla je pro Vás nejlepší.
• 	Injekční tlačítko může jít zmáčknout těžce tehdy, jestliže
je vnitřek pera znečištěn přípravkem Humatrope, jídlem,
nápojem nebo jinými látkami.

5 sekund
5 sekúnd

Otočte dávkovacím knoflíkem na
požadovanou dávku.

• Skrutka
	
sa nevysúva von pri zatlačení injekčného
tlačidla, ak v pere nie je náplň. Táto skutočnosť vám
umožní ľahko zasunúť skrutku do tela pera pri výmene
náplne.
• 	Keď je v pere náplň, skrutka sa vysúva von pri stlačení
injekčného tlačidla.

• Zkontrolujte,
	
zda zásobní vložka není poškozená nebo zlomená.
• 	Opatrně srovnejte zásobní vložku a tělo pera, aby byly v jedné
lince a sešroubujte do úplného dotažení. Nedá-li se zásobní
vložka k peru přišroubovat, obraťte se na svého lékaře,
lékárníka nebo zdravotní sestru.

Používanie obalu skrývajúceho ihlu s HumatroPenom je dobrovoľné. Ak s HumatroPenom používate obal skrývajúci ihlu, musíte používať
ihlu dlhú aspoň 5 mm, alebo dlhšiu. Pokyny nájdete v návode na použitie obalu skrývajúceho ihlu.

KROK 3 – NASTAVTE A PODEJTE SI DÁVKU

• Vzduchové
	
bubliny môžu ostať v náplni po príprave
(zmiešaní).
• Ak
	 pero uchovávate s nasadenou ihlou, môžu sa
v náplni vytvoriť vzduchové bubliny.
NEUCHOVÁVAJTE pero s nasadenou ihlou.
• Aby
	
ste vytlačili vzduchové bubliny z náplne, vykonajte
nastavenie novej náplne.
• Ak
	 je v náplni malá bublinka, je to normálne, nemôže
vám ublížiť, ani ovplyvniť vašu dávku.

• Šroub
	
se při stlačení injekčního tlačítka ven nevysunuje,
pokud není v peru zásobní vložka. Tato vlastnost pera
Vám umožní snadno zasunout šroub do pera při výměně
zásobní vložky.
• Když
	
je v peru zásobní vložka, šroub se při stlačení
injekčního tlačítka vysouvá.

POZNÁMKA

Nasaďte ihlu priamo na 12 mg náplň
a priskrutkujte ju v smere hodinových
ručičiek až na doraz.

• Jemne
	
obracajte pero hore - dole 10-krát. NETRASTE
NÍM. Potom pero nechajte postáť asi tri minúty. Ak
roztok ostane zakalený, alebo obsahuje čiastočky,
jemne obracajte pero hore - dole ešte 10-krát. Nechajte
pero odstáť ďalších päť minút.
• 	Ak roztok ostane zakalený, alebo obsahuje
čiastočky po príprave (zmiešaní), NEPOUŽÍVAJTE HO.
Kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú
sestru, aby vám poradili.

• Po
	 rozpouštění (smíchání) mohou v zásobní vložce zůstat
vzduchové bubliny.
• 	Vzduchové bubliny se mohou v zásobní vložce
vytvořit, uchováváte-li pero s nasazenou jehlou.
NEUCHOVÁVEJTE pero s nasazenou jehlou.
• 	Abyste odstranili vzduchové bubliny ze zásobní vložky,
proveďte krok Nastavení nové zásobní vložky.
• 	Je běžné, že v zásobní vložce mohou zůstat malé
vzduchové bublinky. Tyto bublinky Vám neublíží, ani
neovlivní dávku.

Použití pouzdra kryjícího jehlu spolu s Vaším perem HumatroPen je volitelné. Pokud budete spolu s perem HumatroPen pouzdro kryjící
jehlu používat, musíte použít jehlu délky 5 mm nebo delší. Pro instrukce si přečtěte návod k použití pouzdra kryjícího jehlu.
• 	
Odstráňte papierový štítok
z vonkajšieho krytu ihly.

• NEPOUŽÍVAJTE
	
pero, ak sa sila lieku uvedená na štítku
Humatropovej náplne nezhoduje s číslom, ktoré je
uvedené na prednom plášti pera.
• 	Kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú
sestru, aby vám poradili alebo aby vám pero vymenili.

• J emně obracejte pero nahoru a dolu 10krát. NETŘEPEJTE.
Potom nechte pero nejméně tři minuty ustát. Zůstane-li
roztok zakalený nebo obsahuje-li částečky, jemně pero
obracejte nahoru a dolu ještě 10krát. Nechte pero dalších
pět minut odstát.
• Zůstane-li
	
roztok zakalený nebo obsahuje-li po rozpouštění
(smíchání) částečky, NEPOUŽÍVEJTE JEJ. Kontaktujte
svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, aby Vám
poradil(a).

KROK 2 – NASAĎTE IHLU

Nasaďte jehlu přímo na 12 mg zásobní
vložku a našroubujte po směru hodinových
ručiček až do dotažení.

• Nie.
	
Nastavenie novej náplne treba vykonať iba raz pre
každú náplň, tesne pred prvým použitím novej náplne.
• Účelom
	
tohto nastavenia je príprava pera HumatroPen
12 mg s 12 mg náplňou Humatropu na použitie.
• Ak
	 by ste opakovali nastavenie pera pred každou
injekciou, tak by ste si mohli minúť veľmi skoro
Humatrope. Malé množstvo lieku, ktoré sa spotrebuje
pri nastavení novej náplne, neovplyvní množstvo
Humatropu v náplni.

© 2008, 2020 Eli Lilly and Company. Všechna práva vyhrazena.
Vysvětlivky neharmonizovaných symbolů¹

KROK 5 – USCHOVAJTE PERO S NÁPLŇOU PRE
ĎALŠIE POUŽITIE
Správne uchovávajte pero HumatroPen 12 mg. (pozrite
si „Starostlivosť a uchovávanie pera HumatroPen 12 mg“
v časti 1 tohto návodu na použitie)
Keď je čas na vašu ďalšiu dávku, postupujte podľa časti 3
a opakujte kroky 1 - 5.

© 2008, 2020 Eli Lilly and Company. Všetky práva vyhradené.
Slovník neharmonizovaných značiek¹

webové stránky pro pacienty

internetové stránky s informáciami pre pacientov

zdravotnický prostředek 2

zdravotnícka pomôcka2

opakované použití jedním pacientem2

opakované použitie jedným pacientom2

1

Vysvětlivky zahrnují neharmonizované symboly použité v návodu.

1

Slovník obsahuje neharmonizované značky použité na označení produktu.

2

Symboly použité na vnějším obalu - krabičce.

2

Symbol použitý na škatuli.
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