
Tiivistelmän lisälehti 
varapakkaukselle
Lucentis 10 mg/ml injektioneste, liuos (pakkaus, jossa injektiopullo ilman neuloja)



Lucentis®-valmisteen valmisteleminen intravitreaali-injektiota varten 
injektiopulloa käyttäen

1. Desinfioi injektiopullon kumitulpan ulkopinta ennen kuin vedät valmistetta 
injektiopullosta ruiskuun.

2. Kiinnitä 5 µm:n suodatinneula (18G) 1 ml:n Luer lock -ruiskuun aseptista 
tekniikkaa käyttäen. Paina suodatinneulaa injektiopullon kumitulpan 
keskikohtaan niin kauan, kunnes neula koskettaa injektiopullon pohjan 
kulmaa.

3. Vedä sitten injektiopullon koko sisältö ruiskuun. Pidä injektiopulloa 
pystyasennossa, hieman kallistettuna, jotta saat kaiken nesteen vedetyksi 
ruiskuun (Kuva 1).

Injektioneula pistetään 3,5–4,0 mm limbuksesta posteriorisesti lasiaiseen, 
vältetään horisontaalista meridiaania ja tähdätään silmämunan keski-
kohtaan. Annettava 0,05 ml:n määrä injisoidaan. Kovakalvon kohtaa 
vaihdetaan seuraavissa injektioissa.

Jätä neula kiinni ruiskuun injektion jälkeen. Hävitä käytetty ruisku ja neula 
laittamalla ne pistävän jätteen keräysastiaan tai paikallisten ohjeiden 
mukaisesti.

4. Varmista, että vedät ruiskun mäntää riittävästi ulospäin injektiopulloa 
tyhjentäessäsi, jotta suodatinneula tyhjenee kokonaan.

5. Jätä suodatinneula injektiopulloon ja irrota ruisku suodatinneulasta. 
Suodatinneula hävitetään sen jälkeen, kun injektiopullon sisältö on 
vedetty ruiskuun, eikä sitä saa käyttää valmisteen intravitreaali-injektion 
antamiseen. (Kuva 2).

6. Kiinnitä injektioneula (30G x ½”) aseptisesti ja tukevasti kiinni ruiskuun.

7. Irrota injektioneulan suojus varovasti irrottamatta kuitenkaan neulaa 
ruiskusta. (Kuva 3).

 Huom! Ota kiinni injektioneulan kannasta, kun irrotat suojuksen.

8. Poista ilma ruiskusta varovasti ja aseta annos ruiskun 0,05 ml:n 
merkkiviivan mukaisesti (Kuva 4). Ruisku on nyt valmis injektiota varten.

 Huom! Älä pyyhi injektioneulaa. Älä vedä ruiskun mäntää ulospäin.
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Noudata seuraavia ohjeita valmistaessasi Lucentis®-valmistetta annettavaksi silmän lasiaiseen.

Injektiopullo on kertakäyttöinen.

Lucentis valmistetta ei ole luvallista jakaa moneen annokseen. Useamman kuin yhden injektion 
antaminen samasta injektiopullosta voi johtaa kontaminaatioon ja siitä johtuvaan tulehdukseen.

Injektiopullo on steriili ja tarkoitettu vain kertakäyttöön. Jos injektiopullo on vioittunut tai siihen 
on kajottu, ei sitä tule käyttää. Steriiliyttä ei voida taata, jos pakkauksen sulkeva sinetti ei ole ehjä. 
Uudelleenkäyttö voi johtaa tulehdukseen tai muuhun sairauteen/vammaan.

INJEKTIOPULLO – VALMISTELEMINEN
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