ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ
Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα
certolizumab pegol
Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο
θάπμακο.
Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
Ζ ζπληαγή γη’ απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο . Γελ πξέπεη λα δώζεηε ην θάξκαθν ζε
άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκα θαη όηαλ ηα ζπκπηώκαηά ηνπο είλαη ίδηα
κε ηα δηθά ζαο.
Δάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε
ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην
γηαηξό ή θαξκαθνπνηό ζαο.
Σο παπόν θύλλο οδηγιών πεπιέσει:
1
Ση είλαη ην Cimzia θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
2
Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Cimzia
3
Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Cimzia
4
Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
5
Πώο λα θπιάζζεηαη ην Cimzia
6.
Λνηπέο πιεξνθνξίεο
Ο γηαηξόο ζαο ζα ζαο δώζεη επίζεο κηα Δηδηθή Κάξηα Πξνεηδνπνίεζεο Αζζελνύο, πνπ πεξηέρεη
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αζθαιείαο, πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ ζαο δνζεί ην Cimzia θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε απηό. Ζ Δηδηθή Κάξηα Πξνεηδνπνίεζεο Αζζελνύο, πξέπεη λα θπιάζζεηαη
καδί ζαο .
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ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ CIMZIA ΚΑΗ ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

Σν Cimzia πεξηέρεη ηε δξαζηηθή νπζία certolizumab pegol, ε νπνία είλαη έλα αλζξώπηλν θιάζκα
αληηζώκαηνο. Σα αληηζώκαηα είλαη πξσηετλεο πνπ αλαγλσξίδνπλ εηδηθά θαη ζπλδένληαη κε άιιεο
πξσηετλεο. Σν Cimzia ζπλδέεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε πξσηεΐλε, ηνλ παξάγνληα λέθξσζεο ηνπ
όγθνπ α (TNFα). Με ηνλ ηξόπν απηό, αλαζηέιιεηαη ε δξάζε ηνπ TNFα από ην Cimzia θαη έηζη
κεηώλεηαη ε θιεγκνλή ζηα άηνκα κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα. Σα θάξκαθα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ
TNFα, νλνκάδνληαη επίζεο αληαγσληζηέο ηνπ TNF .
Σν Cimzia ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο κέηξηαο έσο ζνβαξήο ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο
ζε ελήιηθεο αζζελείο, όηαλ άιια θάξκαθα δελ ζέηνπλ ππό έιεγρν ηα ζπκπηώκαηα. πλήζσο, ην
Cimzia ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε έλα άιιν θάξκαθν, πνπ νλνκάδεηαη κεζνηξεμάηε. Δάλ ν
γηαηξόο ζαο απνθαζίζεη όηη ε κεζνηξεμάηε δελ είλαη θαηάιιειε, ην Cimzia κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
σο κνλνζεξαπεία.
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ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΩΡΗΕΔΣΔ ΠΡΗΝ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΟ Cimzia

ΜΖΝ σπηζιμοποιήζεηε ηο Cimzia
ε πεξίπησζε ΑΛΛΔΡΓΗΑ (ππεξεπαηζζεζίαο) ζην certolizumab pegol ή ζε νπνηνδήπνηε
άιιν ζπζηαηηθό ηνπ Cimzia
Δάλ έρεηε ζνβαξή ινίκσμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ελεξγήο ΦΤΜΑΣΗΩΖ.
Δάλ έρεηε κέηξηα έσο ζνβαξή ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ. Δλεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο αλ
έρεηε παξνπζηάζεη ή παξνπζηάδεηε ζνβαξή θαξδηαθή θαηάζηαζε.
Πποζέξηε ιδιαίηεπα με ηο Cimzia
1

Δλεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο πξηλ μεθηλήζεη ζεξαπεία κε Cimzia αλ ηζρύεη γηα εζάο νπνηνδήπνηε από ηα
παξαθάησ:
Αλλεπγικέρ ανηιδπάζειρ
Δάλ παξνπζηάζεηε ΑΛΛΔΡΓΗΚΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ όπσο πόλν ζην ζηήζνο, εκβνέο, δάιε,
νίδεκα ή εμάλζεκα, ζηακαηήζηε ηε ρξήζε ηνπ Cimzia θαη επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο
ΑΜΔΩ.
Λοιμώξειρ
Δάλ είραηε ΤΠΟΣΡΟΠΗΑΕΟΤΔ ΛΟΗΜΩΞΔΗ ή άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ απμάλνπλ ηνλ
θίλδπλν ησλ ινηκώμεσλ (όπσο ζεξαπεία κε αλνζνθαηαζηαιηηθά, ηα νπνία είλαη θάξκαθα πνπ
ζα κπνξνύζαλ λα κεηώζνπλ ηελ ηθαλόηεηά ζαο λα θαηαπνιεκήζεηε ινηκώμεηο).
Δάλ έρεηε κηα ινίκσμε ή αλ αλαπηύμεηε ζπκπηώκαηα όπσο ππξεηό, πιεγέο, θόπσζε ή
νδνληηαηξηθά πξνβιήκαηα. Μπνξεί λα πάζεηε ινηκώμεηο πην εύθνια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεξαπείαο κε ην Cimzia, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζνβαξώλ ινηκώμεσλ, ή ζε ζπάληεο
πεξηπηώζεηο ινηκώμεσλ απεηιεηηθώλ γηα ηε δσή.
Δπεηδή έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζηαηηθά ΦΤΜΑΣΗΩΖ ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε
ζεξαπεία κε ην Cimzia, ν γηαηξόο ζαο ζα ζαο εμεηάζεη γηα ελδείμεηο θαη ζπκπηώκαηα
θπκαηίσζεο πξηλ λα μεθηλήζεηε ην Cimzia. Οη εμεηάζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξέο
ηαηξηθό ηζηνξηθό, αθηηλνγξαθία ζώξαθα θαη έλα ηεζη θπκαηίσζεο. Οη εμεηάζεηο απηέο ζα
πξέπεη λα ζεκεησζνύλ ζηελ πξνζσπηθή ζαο Δηδηθή Κάξηα Πξνεηδνπνίεζεο γηα ηνλ Αζζελή.
Αλ δηαγλσζζεί ιαλζάλνπζα (αλελεξγή) θπκαηίσζε κπνξεί λα πξέπεη λα πάξεηε θαηάιιεια
αληηθπκαηηθά θάξκαθα πξηλ μεθηλήζεηε ην Cimzia. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ελεκεξώζεηε ην
γηαηξό ζαο εάλ είραηε θπκαηίσζε ή εάλ έρεηε έιζεη ζε ζηελή επαθή κε θάπνηνλ πνπ είρε
θπκαηίσζε. Δάλ παξνπζηάζεηε ζπκπηώκαηα θπκαηίσζεο (επίκνλνο βήραο, απώιεηα βάξνπο,
λσζξόηεηα, ρακειόο ππξεηόο), ή εκθαλίζεηε νπνηαδήπνηε άιιε ινίκσμε θαηά ηε δηάξθεηα ή
κεηά από ηε ζεξαπεία κε Cimzia, ελεκεξώζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο.
Δάλ δηαηξέρεηε θίλδπλν ή είζηε θνξέαο ηνπ ηνύ ή έρεηε ελεξγή ινίκσμε από ηνλ ΗΟ ΣΖ
ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β (HBV). Σν Cimzia κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν επαλελεξγνπνίεζεο ζε
άηνκα ηα νπνία είλαη θνξείο ηνπ ηνύ. Δάλ ζπκβεί απηό, ζα πξέπεη λα δηαθόςεηε ηε ρξήζε ηνπ
Cimzia.
Καπδιακή ανεπάπκεια
Δάλ έρεηε ήπηα ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ θαη ιακβάλεηε αγσγή κε ην Cimzia, ζα πξέπεη
λα παξαθνινπζείηαη ζηελά ε θαηάζηαζε ηεο πάζεζήο ζαο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ελεκεξώζεηε
ην γηαηξό ζαο εάλ είραηε ή έρεηε ζνβαξή θαξδηαθή πάζεζε. Δάλ παξνπζηάζεηε λέα
ζπκπηώκαηα ή ππάξμεη επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο (π.ρ.
δύζπλνηα ή ηα πόδηα ζαο πξήδνληαη) ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε ακέζσο κε ην γηαηξό ζαο.
Ο γηαηξόο ζαο κπνξεί λα απνθαζίζεη όηη ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεηε ηε ζεξαπεία κε Cimzia.
Καπκίνορ
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ε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε Cimzia ή άιινπο αληαγσληζηέο ηνπ TNF έρνπλ
αλαθεξζεί όρη ζπρλά πεξηζηαηηθά νξηζκέλσλ ηύπσλ ΚΑΡΚΗΝΟΤ. Σα άηνκα κε ζνβαξόηεξεο
κνξθήο ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, πνπ ππνθέξνπλ από ηε λόζν γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, κπνξεί λα
δηαηξέρνπλ πςειόηεξν από ην κέζν θίλδπλν γηα λα παξνπζηάζνπλ έλαλ ηύπν θαξθίλνπ, πνπ πιήηηεη
ην ιεκθηθό ζύζηεκα, ην νπνίν ιέγεηαη ιέκθσκα. Δάλ παίξλεηε Cimzia, ν θίλδπλνο λα εκθαλίζεηε
ιέκθσκα ή άιινπο θαξθίλνπο κπνξεί λα απμεζεί. Δπίζεο, ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε
ζεξαπεία κε Cimzia παξαηεξήζεθαλ όρη ζπρλά πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο εθηόο
κειαλώκαηνο. Δάλ εκθαληζζνύλ λέεο δεξκαηηθέο βιάβεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε Cimzia ή
κεηά από απηή ή αλ αιιάμεη ε εκθάληζε ησλ ππαξρνπζώλ δεξκαηηθώλ βιαβώλ, ελεκεξώζηε ην γηαηξό
ζαο. Οη αζζελείο κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (ΧΑΠ), ή πνπ θαπλίδνπλ βαξηά, κπνξεί λα
δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν θαξθίλνπ θαηά ηε ζεξαπεία κε Cimzia. Αλ έρεηε ΧΑΠ ή θαπλίδεηε
βαξηά, πξέπεη λα ζπδεηήζεηε κε ην γηαηξό ζαο αλ ε ζεξαπεία κε έλαλ αληη-TNF παξάγνληα είλαη
θαηάιιειε γηα εζάο.
Έρνπλ ππάξμεη πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπαλίσλ ηύπσλ, ζε παηδηά θαη
εθήβνπο πνπ έιαβαλ αληαγσληζηέο ηνπ TNF, ηα νπνία θάπνηεο θνξέο θαηέιεμαλ ζε ζάλαην (βιέπε πην
θάησ «Παηδηά»).
Άλλερ διαηαπασέρ
Δάλ έρεηε κηα δηαηαξαρή ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, όπσο ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, ν
γηαηξόο ζαο ζα απνθαζίζεη γηα ην εάλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Cimzia.
ε νξηζκέλνπο αζζελείο, ν νξγαληζκόο κπνξεί λα κελ παξάγεη αξθεηά θύηηαξα ηνπ αίκαηνο
ώζηε λα κπνξεί λα θαηαπνιεκά ηηο ινηκώμεηο ή λα κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηηο αηκνξξαγίεο. Αλ
αλαπηύμεηε εκκέλνληα ππξεηό, εκθαλίδεηε εύθνια κώισπεο ή αηκνξξαγείηε πνιύ εύθνια ή
είζηε πνιύ ρισκόο, θαιέζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο. Απηόο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα δηαθόςεη
ηε ζεξαπεία ζαο κε ην Cimzia.
Όρη ζπρλά, κπνξεί λα εκθαλίζεηε ελδείμεηο θαη ζπκπηώκαηα κηαο λόζνπ πνπ νλνκάδεηαη
ιύθνο (π.ρ. εμάλζεκα πνπ επηκέλεη, ππξεηό, πόλν ζηηο αξζξώζεηο θαη θόπσζε). Δάλ
εκθαλίζεηε απηά ηα ζπκπηώκαηα, επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο. Ο γηαηξόο ζαο κπνξεί λα
απνθαζίζεη λα δηαθόςεη ηε ζεξαπεία ζαο κε ην Cimzia.
Εμβολιαζμοί
Δλεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο αλ ππνβιεζήθαηε ή πξόθεηηαη λα ππνβιεζείηε ζε εκβνιηαζκό. Γελ πξέπεη
λα παίξλεηε νξηζκέλα (από δώληεο κηθξννξγαληζκνύο) εκβόιηα, ελώ ρξεζηκνπνηείηε ην Cimzia.
Χειποςπγικέρ επεμβάζειρ ή οδονηιαηπικέρ διαδικαζίερ
Δπηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο αλ πξόθεηηαη λα ππνβιεζείηε ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ή
νδνληηαηξηθέο δηαδηθαζίεο. Δλεκεξώζηε ην ρεηξνπξγό ή νδνληίαηξό ζαο πξηλ δηεμάγεη ηε δηαδηθαζία
όηη ππνβάιιεζηε ζε ζεξαπεία κε Cimzia δείρλνληάο ηνπ ηελ Δηδηθή Κάξηα Πξνεηδνπνίεζεο γηα ηνλ
Αζζελή.
Παιδιά
Σν Cimzia δελ ελδείθλπηαη γηα αζζελείο θάησ ησλ 18 εηώλ.
Λήτη άλλυν θαπμάκυν
ΓΔΝ πξέπεη λα παίξλεηε ην Cimzia αλ ρξεζηκνπνηείηε ηα παξαθάησ θάξκαθα, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο:
anakinra
abatacept
Δάλ έρεηε εξσηήζεηο, παξαθαιείζζε λα ξσηήζεηε ην γηαηξό ζαο.
Σν Cimzia κπνξεί λα ιακβάλεηαη ηαπηόρξνλα κε:
κεζνηξεμάηε,
θνξηηθνζηεξνεηδή, ή
παπζίπνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ζηεξνεηδώλ αληηθιεγκνλσδώλ θαξκάθσλ (πνπ
νλνκάδνληαη επίζεο ΜΑΦ).
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Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεη πάξεη πξόζθαηα
άιια θάξκαθα, αθόκα θαη απηά πνπ δελ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή.
Κύηζη και θηλαζμόρ
Εεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν.
Γελ ππάξρεη εκπεηξία κε ην Cimzia ζε έγθπεο γπλαίθεο. Καηά ζπλέπεηα, ην Cimzia ΓΔΝ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη ζε έγθπεο γπλαίθεο. Γπλαίθεο ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ
επαξθή αληηζπιιεπηηθά κέηξα ελώ ρξεζηκνπνηνύλ ην Cimzia θαη επί ηνπιάρηζηνλ 5 κήλεο κεηά ηελ
ηειεπηαία ζεξαπεία κε Cimzia.
Γελ είλαη γλσζηό αλ ην Cimzia απεθθξίλεηαη ζην κεηξηθό γάια. Πξέπεη λα κηιήζεηε κε ην γηαηξό ζαο
πξηλ ζειάζεηε ελώ ιακβάλεηε ζεξαπεία κε ην Cimzia.
Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανών
Σν Cimzia κπνξεί λα επεξεάζεη ζε κηθξό βαζκό ηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ.
Αθνύ πάξεηε ην Cimzia κπνξεί λα παξαηεξεζεί δάιε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αηζζήκαηνο
πεξηδίλεζεο, ηεο ζακπήο όξαζεο θαη ηεο θόπσζεο).
ημανηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με οπιζμένα ζςζηαηικά ηος Cimzia
Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ πεξηέρεη ιηγόηεξν από 1 mmol λαηξίνπ (23 mg) αλά 400 mg, δει. είλαη
νπζηαζηηθά «ειεύζεξν λαηξίνπ».
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ΠΩ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΟ CIMZIA

Πάληνηε λα ρξεζηκνπνηείηε Cimzia απζηεξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο. Πξέπεη λα
ζπκβνπιεύεζηε πάληα ην ηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο αλ δελ είζηε βέβαηνο γηα ην πώο ζα
ρξεζηκνπνηήζεηε ην Cimzia.
Ζ δόζη έναπξηρ γηα ελήιηθεο κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα είλαη 400mg ρνξεγνύκελα ηηο εβδομάδερ 0,
2 και 4. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί δόζη ζςνηήπηζηρ 200mg θάζε δεύηεξε εβδνκάδα ξεκινώνηαρ ηην
εβδομάδα 6. Ζ ρνξήγεζε κεζνηξεμάηεο ζπλερίδεηαη όζν ρξεζηκνπνηείηαη ην Cimzia. Αλ ν γηαηξόο
ζαο απνθαζίζεη όηη δελ είλαη θαηάιιειν λα ζαο ρνξεγεζεί κεζνηξεμάηε, ην Cimzia κπνξεί λα
ρνξεγεζεί σο κνλνζεξαπεία.
Σν Cimzia ζα ρνξεγείηαη ζπλήζσο ζε εζάο από εμεηδηθεπκέλν γηαηξό ή επαγγεικαηία πγείαο. Σν
Cimzia ρνξεγείηαη είηε ζε κία (δόζε 200mg) ή ζε δύν ελέζεηο (δόζε 400mg) θάησ από ην δέξκα
(ππνδόξηα ρξήζε). Ζ έλεζε ζπλήζσο ρνξεγείηαη ζηνλ κεξό ή ζηελ θνηιηαθή ρώξα.
Οδηγίερ για ηην πποηεηοιμαζία και σοπήγηζη ηηρ ένεζηρ ηος Cimzia
Μεηά από θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ν γηαηξόο ζαο ζα ζαο επηηξέςεη επίζεο λα ρνξεγήζεηε ην Cimzia ν
ίδηνο. Παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο νδεγίεο ζην ηέινο ηνπ θπιιαδίνπ απηνύ γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
ρνξεγείηαη ε έλεζε ηνπ Cimzia.
Αλ ν γηαηξόο ζαο ζαο επέηξεςε λα ρνξεγήζεηε ηελ έλεζε κόλνο ζαο, πξέπεη λα ζαο παξαθνινπζεί
κέρξη ηελ 7ε δόζε, ώζηε λα πξνζδηνξίζεη αλ ην Cimzia είλαη απνηειεζκαηηθό ζηελ πεξίπησζή ζαο ή
αλ πξέπεη λα εμεηαζζεί ε ρνξήγεζε άιιεο ζεξαπείαο.
Δάν σπηζιμοποιήζεηε μεγαλύηεπη δόζη Cimzia από ηην κανονική
Δάλ ν γηαηξόο ζαο, ζαο επέηξεςε λα ρνξεγήζεηε ν ίδηνο ηελ έλεζε ηνπ Cimzia θαη ηπραία ρνξεγήζαηε
πεξηζζόηεξν ζπρλά ηελ έλεζε από όζν ζαο έρεη ζπζηήζεη, πξέπεη λα ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο.
Να παίξλεηε πάληα ηελ Δηδηθή Κάξηα Πξνεηδνπνίεζεο Αζζελνύο θαη ην εμσηεξηθό θνπηί από ηε
ζπζθεπαζία ηνπ Cimzia καδί ζαο, αθόκε θαη αλ είλαη άδεην.
Δάν ξεσάζεηε να σπηζιμοποιήζεηε ηο Cimzia
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Δάλ ν γηαηξόο ζαο, ζαο επέηξεςε λα ρνξεγήζεηε ν ίδηνο ηελ έλεζε θαη μεράζαηε λα ηελ ρνξεγήζεηε,
πξέπεη λα πάξεηε ηελ επόκελε δόζε ηνπ Cimzia κόιηο ην ζπκεζείηε. ηε ζπλέρεηα ρνξεγήζηε κε
έλεζε ηηο επόκελεο δόζεηο θάζε 2 εβδνκάδεο ζύκθσλα κε ην αξρηθό πξόγξακκα.
Δάν ζηαμαηήζεηε να σπηζιμοποιείηε ηο Cimzia
Με ζηακαηήζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην Cimzia ρσξίο πξώηα λα ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο.
Δάλ έρεηε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο,
ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.

4.

ΠΗΘΑΝΔ ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ

Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Cimzia κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη δελ
παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο.
Δλεκεξώζηε ΑΜΔΩ ην γηαηξό ζαο αλ παξαηεξήζεηε νπνηαδήπνηε από ηηο παξαθάησ
παξελέξγεηεο:






ζνβαξό εμάλζεκα, θλίδσζε ή άιια ζεκεία αιιεξγηθήο αληίδξαζεο
νίδεκα ηνπ πξνζώπνπ, ησλ ρεξηώλ, ησλ πνδηώλ (αγγεηννίδεκα)
πξόβιεκα ζηελ αλαπλνή, ζηελ θαηάπνζε (πνιιά αίηηα γηα ηα ζπκπηώκαηα απηά)
δύζπλνηα θαηά ηελ άζθεζε ή θαηά ηελ θαηάθιηζε ή νίδεκα ζηα πόδηα (θαξδηαθή αλεπάξθεηα)
ζπκπηώκαηα αηκαηνινγηθώλ δηαηαξαρώλ, όπσο εκκέλσλ ππξεηόο, κώισπεο, αηκνξξαγία,
σρξόηεηα (παλθπηηαξνπελία, αλαηκία, ρακειόο αξηζκόο αηκνπεηαιίσλ, ρακειόο αξηζκόο
ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ).

Δλεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο ΣΟ ΤΝΣΟΜΟΣΔΡΟ ΓΤΝΑΣΟΝ αλ παξαηεξήζεηε νπνηαδήπνηε από
ηηο παξαθάησ παξελέξγεηεο:

ζεκεία ινίκσμεο όπσο ππξεηόο, αίζζεκα θαθνπρίαο, πιεγέο, νδνληηαηξηθά πξνβιήκαηα,
αίζζεκα θαύζνπ θαηά ηελ νύξεζε

αηζζάλεζηε αδπλακία ή θόπσζε

βήρα

κπξκεθίαζε

αηκσδία

δηπισπία

αδπλακία ζηα άλσ ή θάησ άθξα

εμνγθώκαηα ή αλνηθηέο πιεγέο, πνπ δελ θιείλνπλ
Σα ζπκπηώκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ κπνξεί λα νθείινληαη ζε νξηζκέλεο αλεπηζύκεηεο
ελέξγεηεο, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαη νη νπνίεο έρνπλ παξαηεξεζεί κε ην Cimzia:
Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ κε νξηζκέλεο ζπρλόηεηεο, πνπ νξίδνληαη σο
αθνινύζσο:

Πνιύ ζπρλέο: επεξεάδνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 ζηνπο 10 ρξήζηεο

πρλέο: επεξεάδνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 ρξήζηε ζηνπο 100 αιιά ιηγόηεξνπο από 10 ρξήζηεο ζηνπο
100

Όρη ζπρλέο: επεξεάδνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 ρξήζηε ζηνπο 1.000 αιιά ιηγόηεξνπο από 10 ρξήζηεο
ζηνπο 1.000

πάληεο: επεξεάδνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 ρξήζηε ζηνπο 10.000 αιιά ιηγόηεξνπο από 10 ρξήζηεο
ζηνπο 10.000

Πνιύ ζπάληεο: επεξεάδνπλ ιηγόηεξνπο από 1 ζηνπο 10.000 ρξήζηεο

Με γλσζηέο: ε ζπρλόηεηα δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα.
ςσνέρ ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ

βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή (ζπιινγή πύνπ)

ηνγελείο ινηκώμεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επηρείιηνπ έξπεηα, ηνπ έξπεηα δσζηήξα θαη
ηεο γξίπεο)
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ππξεηόο
πςειή αξηεξηαθή πίεζε
εμάλζεκα ή θλεζκόο
θεθαιαιγίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εκηθξαληώλ)
αηζζεηεξηαθέο αλσκαιίεο, όπσο αηκσδία, κπξκεθίαζε, αίζζεκα θαύζνπ
αίζζεκα αδπλακίαο θαη γεληθήο αδηαζεζίαο
πόλνο
αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο
επαηηθά πξνβιήκαηα
αληηδξάζεηο ζηε ζέζε έλεζεο

Όσι ζςσνέρ ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ:

αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο θαη αιιεξγηθώλ
αληηδξάζεσλ ζην θάξκαθν (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαθπιαθηηθήο θαηαπιεμίαο)

θαξθίλνη ηνπ αηκνπνηεηηθνύ θαη ιεκθηθνύ ζπζηήκαηνο όπσο ιέκθσκα θαη ιεπραηκία

ζπκπαγείο θαξθίλνη ζηα όξγαλα

δεξκαηηθνί θαξθίλνη, πξν-θαξθηληθέο θαηαζηάζεηο

θαινήζεηο (κε θαξθηληθνί) όγθνη θαη θύζηεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ηνπ δέξκαηνο)

θαξδηαθά πξνβιήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εμαζζέληζεο ηνπ θαξδηαθνύ κπ, ηεο θαξδηαθήο
αλεπάξθεηαο, ηεο θαξδηαθήο πξνζβνιήο, ηεο ζσξαθηθήο δπζθνξίαο ή ηνπ αηζζήκαηνο πίεζεο
ζην ζώξαθα, κε θπζηνινγηθόο θαξδηαθόο ξπζκόο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άηαθησλ
θαξδηαθώλ παικώλ

νίδεκα (πξήμηκν ζην πξόζσπν ή ζηα πόδηα)

ζπκπηώκαηα εξπζεκαηώδνπο ιύθνπ (λόζνο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ / ζπλδεηηθνύ ηζηνύ) (πόλνο
ζηηο αξζξώζεηο, εμαλζήκαηα ζην δέξκα, θσηνεπαηζζεζία θαη ππξεηόο)

θιεγκνλή ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ

ζεςαηκία (ζνβαξή ινίκσμε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νξγαληθή αλεπάξθεηα, θαηαπιεμία ή
ζάλαην)

θπκαηίσζε

κπθεηηαζηθέο ινηκώμεηο (παξαηεξνύληαη όηαλ κεηώλεηαη ε ηθαλόηεηα θαηαπνιέκεζεο
ινηκώμεσλ)

αλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο θαη θιεγκνλή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ άζζκαηνο, δύζπλνηαο, βήρα,
απνθιεηζκόο ησλ παξαξξηλίσλ θόιπσλ, πιεπξίηηδα, ή δπζθνιία ζηελ αλαπλνή)

ζηνκαρηθά πξνβιήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπιινγήο πγξνύ ζηελ θνηιηαθή ρώξα,
ειθώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειθώλ ζην ζηνκαηηθό βιελλνγόλν), ηεο δηάηξεζεο, ηεο
δηάηαζεο, ηεο θιεγκνλήο, ηεο πύξσζεο, ηεο ελόριεζεο, ηεο μεξόηεηαο ηνπ ζηνκαηηθνύ
βιελλνγόλνπ

δηαηαξαρέο ησλ ρνιεθόξσλ

κπηθά πξνβιήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απμεκέλσλ κπτθώλ ελδύκσλ

κεηαβνιέο ζηα επίπεδα δηαθόξσλ αιάησλ ζην αίκα

κεηαβνιέο ζηα επίπεδα ρνιεζηεξόιεο θαη ιηπηδίσλ αίκαηνο

ζξόκβνη αίκαηνο ζηηο θιέβεο ή ηνπο πλεύκνλεο

αηκνξξαγία ή κώισπεο

αιιαγή ησλ αξηζκώλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κείσζεο ησλ
εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ (αλαηκία), ηεο κείσζεο ησλ αηκνπεηαιίσλ, ηεο αύμεζεο ησλ
αηκνπεηαιίσλ

νίδεκα ησλ ιεκθαδέλσλ

γξηπώδε ζπκπηώκαηα, ξίγνο, αιιαγή ηεο αληίιεςεο ζεξκνθξαζίαο, λπθηεξηλνί ηδξώηεο,
εμάςεηο

άγρνο θαη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο όπσο θαηάζιηςε, δηαηαξαρέο ηεο όξεμεο, αιιαγή βάξνπο

ίιηγγνο (δάιε)

αίζζεκα ιηπνζπκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απώιεηαο ζπλείδεζεο

λεπξηθέο δηαηαξαρέο ζηα άθξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκπησκάησλ αηκσδίαο,
κπξκεθίαζεο, αηζζήκαηνο θαύζνπ, δάιεο, ηξόκνπ

δεξκαηηθέο δηαηαξαρέο όπσο λενεκθαληδόκελε ή επηδεηλνύκελε ςσξίαζε, δηαηαξαρέο
ηδξσηνπνηώλ αδέλσλ, έιθε, θσηνεπαηζζεζία, αθκή, απώιεηα ηξηρσηνύ, απνρξσκαηηζκόο,
δηαρσξηζκόο ησλ νλύρσλ, μεξνδεξκία θαη θαθώζεηο
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κεησκέλε δπλαηόηεηα επνύισζεο
λεθξηθέο δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
βεβαξεκέλεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, αίκαηνο ζηα νύξα θαη δηαηαξαρώλ ηεο νύξεζεο
δηαηαξαρέο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ (ηεο πεξηόδνπ) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έιιεηςεο
αηκνξξαγίαο, ή ηεο έληνλεο ή αθαηάζηαηεο αηκνξξαγίαο
δηαηαξαρέο ησλ καζηώλ
θιεγκνλή ησλ νθζαικώλ θαη ησλ βιεθάξσλ, δηαηαξαρέο ηεο όξαζεο, δηαηαξαρέο
δαθξύξξνηαο
θλεζκόο
παξαηεηακέλνη ρξόλνη πήμεο

πάνιερ ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ:

θαξθίλνο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζπζηήκαηνο, κειάλσκα

θιεγκνλή ησλ πλεπκόλσλ

εγθεθαιηθό επεηζόδην, απνθιεηζκόο αηκνθόξσλ αγγείσλ

δηόγθσζε ηνπ ζπιελόο

ζρεκαηηζκόο ρνινιίζσλ

δηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ όπσο ζαξθνείδσζε (εμάλζεκα, πόλνο ζηηο αξζξώζεηο,
ππξεηόο), νξνλνζία, θιεγκνλή ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ, αγγεηνλεπξσηηθό νίδεκα (νίδεκα ησλ
ρεηιέσλ, ηνπ πξνζώπνπ, ηνπ θάξπγγα)

δηαηαξαρέο ηνπ ζπξενεηδνύο (βξνγρνθήιε, θόπσζε, απώιεηα βάξνπο)

αιιαγέο ησλ επηπέδσλ νπξηθνύ νμένο αίκαηνο (αύμεζε),

απόπεηξα απηνθηνλίαο, λνεηηθή δηαηαξαρή, παξαιήξεκα

θιεγκνλή ζηα αθνπζηηθά ή νπηηθά λεύξα , ή λεύξα ηνπ πξνζώπνπ , δηαηαξαρή ηνπ
ζπληνληζκνύ ή ηεο ηζνξξνπίαο

εκβνή ησλ απηηώλ

απμεκέλε γαζηξεληεξηθή θηλεηηθόηεηα

ζπξίγγην (κε έθηαζε από ην έλα όξγαλν ζε άιιν) (νηαζδήπνηε ζέζεο)

δηαηαξαρέο ηνπ ζηνκαηηθνύ βιελλνγόλνπ όπσο άιγνο θαηά ηελ θαηάπνζε

απνιέπηζε, θιπθηαίλσζε, δηαηαξαρή ηεο πθήο ηνπ ηξηρώκαηνο,

ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία

ζπαζκνί
Άιιεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
Όηαλ ην Cimzia ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε άιισλ αζζελεηώλ, παξαηεξνύληαη νη
παξαθάησ όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο:

ζηέλσζε ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα (ζηέλσζε ηκήκαηνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο)

απνθξάμεηο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα (απνθιεηζκνί ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο)

επηδείλσζε ηεο γεληθήο θπζηθήο θαηάζηαζεο

απηόκαηε απνβνιή

αδσνζπεξκία (έιιεηςε παξαγσγήο ζπέξκαηνο)
Όηαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί άιινη αληαγσληζηέο
ηνπ TNF, έρεη παξαηεξεζεί ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο ή ζύλδξνκν Guillain-Barré. Ο θίλδπλνο
ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο ή ζπλδξόκνπ Guillain-Barré κε ην Cimzia δελ είλαη γλσζηόο.
Δάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα
πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζηε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην
θαξκαθνπνηό ζαο.

5.

ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΔΣΑΗ ΣΟ CIMZIA

Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά.
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Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Cimzia κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο, πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί θαη ζηε
ζύξηγγα κεηά ηελ έλδεημε ΛΖΞΖ. Ζ εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ
αλαθέξεηαη.
Φπιάζζεηε ζε ςπγείν (2°C-8°C).
Μελ θαηαςύρεηε.
Φπιάζζεηε ηελ πξνγεκηζκέλε ζύξηγγα ζην εμσηεξηθό θνπηί, γηα λα πξνζηαηεύεηαη από ην θσο.
Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ην
θαξκαθνπνηό ζαο πώο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα κέηξα ζα
βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
6.

ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Σι πεπιέσει ηο Cimzia
ε δξαζηηθή νπζία είλαη ην certolizumab pegol. Κάζε πξνγεκηζκέλε ζύξηγγα πεξηέρεη 200 mg
certolizumab pegol ζε έλα ml.
ηα άιια ζπζηαηηθά είλαη: νμηθό λάηξην, ρισξηνύρν λάηξην θαη ύδσξ γηα ελέζηκα.
Δμθάνιζη ηος Cimzia και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ
Έλα θνπηί Cimzia πεξηέρεη:

δύν πξνγεκηζκέλεο ζύξηγγεο δηαιύκαηνο, θαη

δύν ηνιύπηα εκπνηηζκέλα κε νηλόπλεπκα (γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ πεξηνρώλ πνπ έρνπλ
επηιεγεί γηα ηελ έλεζε).
Καλέλα από ηα ζπζηαηηθά ηεο ζύξηγγαο δελ πεξηέρεη ιαηέμ.
Γηαηίζεληαη ζπζθεπαζίεο κε 2 ζύξηγγεο θαη 2 ηνιύπηα εκπνηηζκέλα κε νηλόπλεπκα, θαη κηα
ζπζθεπαζία πνιιώλ ηεκαρίσλ πνπ πεξηέρεη 6 (3 ζπζθεπαζίεο ησλ 2) ζύξηγγεο θαη 6 (3 ζπζθπαζίεο
ησλ 2) ηνιύπηα εκπνηηζκέλα κε νηλόπλεπκα.
Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνύλ όιεο νη ζπζθεπαζίεο.
Κάηοσορ αδείαρ κςκλοθοπίαρ και παπαγυγόρ
UCB Pharma SA,
Allée de la Recherche 60,
B-1070 Βξπμέιιεο,
Βέιγην
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην παξόλ θαξκαθεπηηθό πξντόλ, παξαθαιείζηε λα
απεπζπλζείηε ζηνλ ηνπηθό αληηπξόζσπν ηνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο:
België/Belgique/Belgien
UCB Pharma SA/NV
Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00

Luxembourg/Luxemburg
UCB Pharma SA/NV
Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

България
Ю СИ БИ България ЕООД
Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Magyarország
UCB Magyarország Kft.
Tel.: + 36-(1) 391 0060

Česká republika
UCB s.r.o.
Tel: + 420 221 773 411

Malta
Pharmasud Ltd.
Tel: + 356 / 21 37 64 36

Danmark
UCB Nordic A/S
Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Nederland
UCB Pharma B.V.
Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40
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Deutschland
UCB Pharma GmbH
Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Norge
UCB Nordic A/S
Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Eesti
UCB Pharma Oy Finland
Tel: + 358 10 234 6800

Österreich
UCB Pharma GmbH
Tel: + 43 (1) 291 80 00

Δλλάδα
UCB Α.Δ.
Σει: + 30 / 2109974000

Polska
UCB Pharma Sp. z o.o.
Tel.: + 48 22 696 99 20

España
UCB Pharma, S.A.
Tel: + 34 / 91 570 34 44

Portugal
UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda
Tel: + 351 / 21 302 5300

France
UCB Pharma S.A.
Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

România
UCB Pharma Romania S.R.L.
Tel: + 40 21 300 29 04

Ireland
UCB (Pharma) Ireland Ltd.
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395
Ísland
Vistor hf.
Tel: + 354 535 7000

Slovenija
Medis, d.o.o.
Tel: + 386 1 589 69 00
Slovenská republika
UCB s.r.o., organizačná zložka
Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Italia
UCB Pharma S.p.A.
Tel: + 39 / 02 300 791

Suomi/Finland
UCB Pharma Oy Finland
Puh/Tel: + 358 10 234 6800

Κύππορ
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
Σει: + 357 22 34 74 40

Sverige
UCB Nordic A/S
Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija
UCB Pharma Oy Finland
Tel: + 358 10 234 6800

United Kingdom
UCB Pharma Ltd.
Tel : + 44 / (0)1753 534 655

Lietuva
UCB Pharma Oy Finland
Tel: + 358 10 234 6800
Σο παπόν θύλλο οδηγιών σπήζηρ εγκπίθηκε για ηελεςηαία θοπά ηον 02/2011
Λεπηνκεξή πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην πξντόλ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπξσπατθνύ
Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ: http://www.ema.europa.eu/.
ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΣΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΝΔΖ ΣΟΤ CIMZIA
Μεηά ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ν αζζελήο κπνξεί λα ρνξεγήζεη ν ίδηνο ηελ έλεζε ή ε έλεζε κπνξεί
λα ρνξεγεζεί από άιιν άηνκν, γηα παξάδεηγκα ζπγγελή ή θίιν. Οη παξαθάησ νδεγίεο εμεγνύλ ηνλ
ηξόπν ρνξήγεζεο ηεο έλεζεο ηνπ Cimzia. Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη
αθνινπζήζηε ηηο βήκα πξνο βήκα. Ο γηαηξόο ζαο ή ν επαγγεικαηίαο πγείαο ζα ζαο ζπκβνπιεύζεη
ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή απηνρνξήγεζεο ηεο έλεζεο. Μελ πξνζπαζήζεηε λα ηελ απηνρνξεγήζεηε παξά
κόλνλ αθνύ ζα είζηε ζίγνπξνο όηη θαηαιαβαίλεηε πώο λα πξνεηνηκάζεηε θαη λα ρνξεγήζεηε ηελ
έλεζε.
9

Ζ έλεζε απηή δελ πξέπεη λα αλακηγλύεηαη ζηελ ίδηα ζύξηγγα κε νπνηνδήπνηε άιιν θάξκαθν.
1.

Πποεηοιμαζία

•
•

Πιύλεηε θαιά ηα ρέξηα ζαο.

•

Κνηηάμηε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ζηε ζύξηγγα θαη ηε ζπζθεπαζία. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην Cimzia
κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί θαη ζηε ζύξηγγα κεηά από ηελ έλδεημε
ΛΖΞΖ. Ζ εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη.

•

Αθήζηε ηελ πξνγεκηζκέλε ζύξηγγα λα θζάζεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Γη' απηό ζα απαηηεζνύλ
κέρξη 30 ιεπηά. Μελ πξνζπαζήζεηε λα ζεξκάλεηε ηε ζύξηγγα.

2.

Απνκαθξύλεηε ηα παξαθάησ αληηθείκελα από ην θνπηί ηνπ Cimzia θαη ζπγθεληξώζηε ζε κία
θαζαξή επηθάλεηα:
o Μία πξνγεκηζκέλε ζύξηγγα
o Έλα ηνιύπην εκπνηηζκέλν κε νηλόπλεπκα

Δπιλογή και πποεηοιμαζία ηηρ θέζηρ ένεζηρ

•

Δπηιέμηε κία ζέζε ζηνλ κεξό ή ζηελ θνηιηαθή ζαο ρώξα.

•

Κάζε θαηλνύξγηα έλεζε πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε από ηε ζέζε ηεο πξνεγνύκελεο
έλεζεο.
o Να κελ ρνξεγείηε ηελ έλεζε ζε πεξηνρή όπνπ ην δέξκα εκθαλίδεη εξπζξόηεηα, κώισπεο ή
είλαη ζθιεξό.
o θνππίζηε ηε ζέζε ηεο έλεζεο κε ην ηνιύπην εκπνηηζκέλν κε νηλόπλεπκα πνπ πεξηέρεηαη
ζην θνπηί, εθαξκόδνληαο θπθιηθέο θηλήζεηο κε θνξά από κέζα πξνο ηα έμσ.
o Μελ αγγίδεηε μαλά ηελ πεξηνρή πξηλ ηελ έλεζε.

3. Ένεζη

•
•

ΜΖΝ αλαθηλείηε ηε ζύξηγγα.

•
•

Κξαηήζηε ηε ζύξηγγα κε ηε βειόλα ζηξακκέλε πξνο ηα επάλσ.

Απνκαθξύλεηε ην θαπάθη από ηε βειόλα πξνζέρνληαο λα κελ αγγίμεηε ηε βειόλα ή λα κελ
αθήζεηε ηε βειόλα λα αγγίμεη νπνηαδήπνηε επηθάλεηα.
Χηππήζηε ειαθξά ηε ζύξηγγα γηα λα απνκαθξπλζνύλ νπνηεζδήπνηε θπζαιίδεο αέξα πξνο ηελ
επηθάλεηα.
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•

Παηήζηε ην έκβνιν αξγά κέρξηο όηνπ λα απνκαθξύλεηε όινλ ηνλ αέξα. ηακαηήζηε όηαλ
εκθαληζηεί κία κηθξή ζηαγόλα ζην άθξν ηεο βειόλαο.

•

Με ην έλα ρέξη πηάζηε απαιά ηελ θαζαξή πεξηνρή δέξκαηνο θαη θξαηήζηε ζηαζεξά.

•
•
•

Με ην άιιν ρέξη θξαηήζηε ηε ζύξηγγα ζε γσλία 45 κνηξώλ κε ην δέξκα.

•

Όηαλ ε ζύξηγγα αδεηάζεη, απνκαθξύλαηε κε πξνζνρή ηε βειόλα από ην δέξκα ζαο ζηελ ίδηα
γσλία κε ηελ νπνία ηελ εηζάγαηε.

•
•

Αθήζηε ην δέξκα κε ην πξώην ζαο ρέξη.

Με κία γξήγνξε θίλεζε, πηέζηε ηε βειόλα κέρξη ηέινπο ζην δέξκα ζαο.
Πηέζηε ην έκβνιν γηα λα ρνξεγήζεηε ην δηάιπκα. Γηα λα αδεηάζεη ε ζύξηγγα κπνξεί λα
απαηηεζνύλ κέρξη 10 δεπηεξόιεπηα.

Χξεζηκνπνηώληαο έλα θνκκάηη γάδαο εθαξκόζηε πίεζε ζηε ζέζε έλεζεο γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα.
Μελ ηξίβεηε ηελ ζέζε ηεο έλεζεο. Μπνξείηε λα θαιύςεηε ηε ζέζε έλεζεο κε κηθξό απηνθόιιεην
επίδεζκν, αλ είλαη απαξαίηεην.

4. Απόππιτη ηυν ππομηθειών

•

ΓΔΝ πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηείηε ηε ζύξηγγα ή κελ μαλαζθεπάζεηε ηε βειόλα κε ην θαπάθη
ηεο.

•

Μεηά ηελ έλεζε, απνξξίςηε ακέζσο ηελ ρξεζηκνπνηεκέλε ζύξηγγα ζε εηδηθό πεξηέθηε γηα
αηρκεξά αληηθείκελα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο, ηνπ λνζειεπηή ή ηνπ
θαξκαθνπνηνύ.

•

Ο πεξηέθηεο πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ηνλ θζάλνπλ θαη δελ ηνλ βιέπνπλ ηα παηδηά.
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