Urèeno lékaøùm

POKYNY PRO ZACHÁZENÍ
S PØEDPLNÌNÝM PEREM
AIMOVIG®
Pomozte svým pacientům
s migrénou úspěšně zahájit léčbu
přípravkem Aimovig®

Aimovig® je indikován
k profylaxi migrény u dospìlých,
kteøí trpí migrénou nejménì
ètyøi dny v mìsíci.1
Blií informace naleznete
v Souhrnu údajù o pøípravku
a v Pøíbalové informaci pro pacienta.

Správná technika
pro samoaplikaci
Pacienti, kterým byl pøedepsán
pøípravek Aimovig®, mají být zakoleni
na správné uívání pøedplnìného pera.
Tento materiál vám pomùe shrnout
klíèové informace pro trénink pacientù:
seznámení s pøedplnìným perem,
správnou aplikaci,

Zakolení pacientù
v 5 krocích
Seznamte své pacienty
s pøedplnìným perem
®
Aimovig (erenumab)
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Vysvìtlete sloení pøedplnìného pera.
Popite stav jednorázového pøedplnìného
pera pøed pouitím a po nìm.

bezpeèné nakládání s pouitým pøípravkem.
Upozornìte své pacienty, aby si peèlivì
prostudovali Pøíbalovou informaci.

Tip: Díky malým a tenkým jehlám lze oèekávat
nií bolestivost pøi aplikaci.

Pøed pouitím
Nabídněte svým pacientům
možnost aplikovat si Aimovig®
sami v pohodlí domova.

Po pouití

fialové
startovací
tlaèítko
doba pouitelnosti

doba pouitelnosti

okénko

Doporuète svým pacientùm, aby pøed pouitím
nechali pøedplnìné pero po dobu alespoò
30 minut zahøát na pokojovou teplotu.1

luté okénko
(kompletní injekce)
roztok
nasazený
bílý kryt
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Více informací naleznete v Pøíbalové informaci pro pacienta.

Poznámka: Jehla je uvnitø pera.

zelený
bezpeènostní kryt
sejmutý
bílý kryt
3

Zakolení pacientù
v 5 krocích (pokraèování)
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Pøedveïte pøípravu injekce 2

Ukate pacientovi, co potøebuje k aplikaci:

Pøedplnìné pero
(140 mg nebo 70 mg)

Vysvìtlete výbìr správného místa vpichu. 2

Vnìjí èásti paí
(pokud injekci podává
jiná osoba ne pacient)
Bøicho (oblast aludku)
s výjimkou oblasti
5 cm od pupku

Alkoholové tampony
Vatové tampony nebo
poltáøky gázy
Náplasti

Odpadkový ko
na ostré pøedmìty

Stehna

Vyhýbejte se oblastem, kde je pokoka
citlivá, poranìná, zarudlá nebo tvrdá.
Nepodávejte injekci do oblastí s jizvami
nebo trhlinkami v pokoce (strie).
Pouète svého pacienta o správné
sterilní technice a pøípravì injekce.

Pøed podáním by si pacienti mìli dùkladnì
umýt ruce mýdlem a vodou.

4

Více informací naleznete v Pøíbalové informaci pro pacienta.
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Zakolení pacientù
v 5 krocích (pokraèování)

3

Ukate podání injekce 2

Instruujte své pacienty,
aby oèistili místo vpichu alkoholovým
tamponem a aby pøed podáním injekce
nechali pokoku vyschnout a znovu
se nedotýkali místa injekce.
Pacient pak stáhne
rovným pohybem
bílý kryt jehly
a odloí ho.
Bílý kryt jehly
nesmí být sejmut déle ne 5 minut,
protoe by pøípravek mohl vyschnout.
Pacient roztáhne nebo stiskne místo vpichu,
aby vytvoøil pevnou plochu.

Roztaení
Pacient roztáhne kùi
pohybem palce a ukazováku
v opaèném smìru. Mìla by
vzniknout ploka zhruba
5 cm iroká.
NEBO
Stlaèení
Pacient stiskne kùi pevnì
mezi palec a ostatní prsty
a vytvoøí místo o velikosti
zhruba 5 cm.
Dùleité: Bìhem aplikace injekce pacient
drí kùi roztaenou nebo stisknutou.

6

Více informací naleznete v Pøíbalové informaci pro pacienta.
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Zakolení pacientù
v 5 krocích (pokraèování)
Pøedveïte postup: 2
Pøilote pøedplnìné pero s odstranìným
krytem ke kùi pod úhlem 90 stupòù, ani
byste se dotkli startovacího tlaèítka.
Zatlaète pøedplnìné pero pevnì
do pokoky, dokud se nepøestane
pohybovat.

90°

Tlaèit
dolù

CVAK!

Pokud jste pøipraveni na injekci, stisknìte
fialové startovací tlaèítko. Uslyíte cvaknutí.
Nepøestávejte pero tlaèit proti pokoce.
Podání injekce trvá zhruba 15 vteøin.
Pokud je podání dokonèeno, okénko
zmìní barvu na lutou.

Okénko zeloutne,
pokud je injekce podána.

Tip: Ukate pacientovi pomocí hodinek
nebo stopek, jak dlouho trvá
celý proces injekce.

Dùleité: Pokud pacient zvedne pero
a okénko nezmìní barvu na lutou nebo
se zdá, e podání injekce stále probíhá,
znamená to, e pacient nedostal celou dávku.
V takovém pøípadì by se mìl pacient
neprodlenì poradit s lékaøem.
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Více informací naleznete v Pøíbalové informaci pro pacienta.
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Zakolení pacientù
v 5 krocích (pokraèování)

4

Informujte pacienty
o správné likvidaci pera
po pouití

Pøipomeòte pacientùm, e pero je urèeno
pouze k jednorázovému pouití.
Informujte své pacienty o monostech
likvidace pera po pouití.
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Pøipomeòte svým
pacientùm, aby zkontrolovali
2
místo vpichu

Pokud se po aplikaci injekce objeví krev, mùe
pacient pøitisknout na místo vpichu vatový
tampon nebo gázu nebo pouít náplast.
Místo vpichu by pacient nemìl tøít.

Informujte pacienta o tom, e pøedplnìné
pero nebo odpadkový ko na ostré
pøedmìty nesmí být likvidován
s domácím odpadem.
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Více informací naleznete v Pøíbalové informaci pro pacienta.
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Èasto kladené otázky,
které vám mùe pacient poloit 2
Co se stane, kdy stisknu fialové startovací
tlaèítko, i kdy jetì nejsem pøipraven
na injekci?
I kdy stisknete fialové startovací tlaèítko,
injekce se nespustí, dokud nebude zatlaèen
zelený bezpeènostní kryt dovnitø pera.
Mohu pohybovat perem po kùi
pøi hledání místa na vpich?
Perem mùete pohybovat po kùi, dokud
nestlaèíte fialové startovací tlaèítko. Pokud
stisknete fialové startovací tlaèítko bìhem toho,
co je zelený bezpeènostní kryt zatlaèen
do pera, injekce se zaène aplikovat.

Vyskoèí fialové startovací tlaèítko zase zpìt,
kdy ho pustím?
Mùe se stát, e fialové startovací tlaèítko
nevyskoèí, kdy po stisknutí injekce sejmete
palec. Nepøedstavuje to ale ádný problém.
Co dìlat, kdy neuslyím cvaknutí poté,
co jsem drel/a pero pøitisknuté na kùi
po dobu 15 sekund?
Pokud neslyíte zvuk cvaknutí, úspìnou
aplikaci injekce ukáe také zmìna barvy
okénka na lutou.

Mohu uvolnit fialové startovací tlaèítko
po zaèátku aplikování injekce?
Mùete uvolnit fialové startovací tlaèítko, ale
bìhem aplikace injekce dále drte pøedplnìné
pero pevnì proti pokoce.
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Více informací naleznete v Pøíbalové informaci pro pacienta.
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Zkrácená
informace

Poznámky

Tento léèivý pøípravek podléhá dalímu sledování. To umoní rychlé
získání nových informací o bezpeènosti. ádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili jakákoli podezøení na neádoucí úèinky. Podrobnosti o hláení
neádoucích úèinkù viz Souhrn údajù o pøípravku, bod 4.8.
Aimovig 70 mg injekèní roztok v pøedplnìném peru
Aimovig 140 mg injekèní roztok v pøedplnìném peru
Sloení: Jedno pøedplnìné pero obsahuje erenumabum 70 mg nebo 140 mg. Indikace: Pøípravek
Aimovig je indikován k profylaxi migrény u dospìlých, kteøí trpí migrénou nejménì 4 dny v mìsíci.
Dávkování: Doporuèená dávka je 70 mg erenumabu kadé 4 týdny. U nìkterých pacientù mùe být
prospìné podat dávku 140 mg kadé 4 týdny. Dávku 140 mg je nutné podat buï jako jednu podkoní
140 mg injekci nebo jako dvì podkoní 70 mg injekce. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léèivou látku
nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvlátní upozornìní/varování: Krytka hrotu pøedplnìné injekèní
støíkaèky/pera pøípravku Aimovig obsahuje suený pøírodní latex (kauèuk), který mùe vyvolat
alergickou reakci u osob citlivých na latex. *Po uvedení pøípravku na trh byly u erenumabu hláeny
závané hypersenzitivní reakce vèetnì vyráky, angioedému a anafylaktických reakcí. Zácpa je èastým
neádoucím úèinkem pøípravku Aimovig a je obvykle lehká nebo støednì tìká. Ve vìtinì pøípadù byl
nástup hláen po první dávce pøípravku Aimovig; nicménì u pacientù se zácpa objevila i pozdìji bìhem
léèby. Ve vìtinì pøípadù zácpa odeznìla do tøí mìsícù. V období po uvedení pøípravku na trh byla
u erenumabu hláena zácpa se závanými komplikacemi. V nìkterých pøípadech byla nutná
hospitalizace, vèetnì pøípadù, kdy byl nutný chirurgický zákrok. Zácpa v anamnéze nebo souèasné
uívání léèivých pøípravkù spojených se sníenou gastrointestinální motilitou mùe zvýit riziko
závanìjí zácpy a monosti komplikací souvisejících se zácpou. Pacienti mají být upozornìni na riziko
zácpy a musí být pouèeni, aby vyhledali lékaøskou pomoc v pøípadì, e zácpa nezmizí nebo se zhorí.
Pokud se u pacientù objeví zácpa, mají okamitì vyhledat lékaøskou pomoc. Zácpa musí být léèena
neprodlenì, jakmile je to z klinického hlediska vhodné. Pøi tìké zácpì má být zváeno pøeruení léèby.*
Interakce: Vzhledem k metabolickým cestám monoklonálních protilátek se neoèekává vliv na expozici
souèasnì podaných léèivých pøípravkù. Ve studii na zdravých dobrovolnících nebyla pozorována
interakce s perorálními kontraceptivy (ethinyl estradiol/norgestimát). Tìhotenství a kojení: Podávání
pøípravku Aimovig v tìhotenství se z preventivních dùvodù nedoporuèuje. O pouívání pøípravku Aimovig
bìhem kojení je moné uvaovat pouze v pøípadech, kdy je to klinicky nezbytné. Neádoucí úèinky: Èasté:
*Reakce z pøecitlivìlosti vèetnì anafylaxe, angioedému, vyráky, zduøení/edému a kopøivky*, zácpa,
pruritus, svalové køeèe, reakce v místì vpichu. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladnièce (2 °C 8 °C). Chraòte pøed mrazem. Uchovávejte pøedplnìná pera v krabièce, aby byl pøípravek chránìn pøed
svìtlem. Po vyjmutí z chladnièky musí být pøípravek Aimovig pouit bìhem 14 dní, pokud bude
uchováván pøi pokojové teplotì (do 25°C), nebo znehodnocen. Pokud je uchováván pøi vyí teplotì
nebo po delí dobu, musí být znehodnocen. Dostupné lékové formy/velikosti balení: Jedna pøedplnìná
injekèní støíkaèka, 1 pøedplnìné pero nebo víceèetné balení obsahující 3 pøedplnìná pera. Na trhu
nemusí být vechny velikosti balení. Poznámka: Døíve ne lék pøedepíete, pøeètìte si peèlivì úplnou
informaci o pøípravku. Reg. è.: EU/1/18/1293/001-002, 004-005. Datum registrace: 26.7.2018.
Datum poslední revize textu SPC: 25.8.2020. Dritel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm
Limited, Vista Building Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irsko.Výdej pøípravku je vázán na lékaøský
pøedpis. Pøípravek je hrazen z prostøedkù veøejného zdravotního pojitìní pouze v síle 140 mg.
Reference: 1. SPC Aimovig®, datum revize textu: 25.8.2020. 2. Aimovig® Pøíbalová informace pro
pacienta, 2018.
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Více informací naleznete v Pøíbalové informaci pro pacienta.
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AIMOVIG®

se podává jednou za 4 týdny podkonì.1

www.aimovigtraining.eu
Heslo: AIMINJECT44520
Na této webové stránce najde vá
pacient krátké video s návodem,
který vám ukáe, jak:
pøipravit injekci,
správnì injekci aplikovat,
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se správnì zbavit pouitého pera.

Novartis s. r. o.,
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4,
tel.: +420 225 775 111, www.novartis.cz, info.cz@novartis.com

