
 

 

 

 

 

CINRYZE®-valmisteen ([ihmisen] C1-inhibiittorin) 

käyttövalmiiksi saattaminen ja antaminen 

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaisille 

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. 
  



1 

 

Käyttöohje 

Seuraavat toimenpiteet ovat yleisohjeita CINRYZE®-valmisteen ([ihmisen] C1-inhibiittorin) käyttövalmiiksi 

saattamiseksi ja antoon. 

• CINRYZE® -valmisteen kuiva-ainepullot ja liuotinpullot säilytetään alle 25 °C. Ei saa jäätyä. Säilytä 
alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. 

 

• Käyttövalmiiksi saattamisessa sekä valmisteen käsittelyssä ja annossa on tehtävä huolellisesti. 

• Käytä vain CINRYZE®-pakkauksen mukana tulevaa annosteluvälinettä. 

• Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 

 

Valmistaminen ja käsittely 

CINRYZE® on tarkoitettu annettavaksi laskimoon sen jälkeen kun se on sekoitettu injektioihin tarkoitettuun 

veteen. 

CINRYZE®-injektiopullo on vain kertakäyttöön. 

 

Tarvittavat välineet 

  

  

Kaksi CINRYZE®-injektiopulloa (à 500 
yksikköä) 

Kaksi injektiopulloa 

injektioihin käytettävää 

vettä (liuotin à 5 ml) 

Kaksi annosteluvälinettä 

   

  

 
Kaksi desinfiointipyyhettä Suojapeite 

 

CINRYZE®-valmisteyhteenvedon lyhennelmä on jäljempänä tässä ohjeessa. 
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Käyttövalmiiksi saattaminen  

  
Kumpikin lääkevalmistetta sisältävä injektiopullo 
saatetaan käyttövalmiiksi lisäämällä siihen 5 ml vettä 
injektioita varten. Kaksi CINRYZE®-injektiopulloa 
yhdistetään YHDEKSI annokseksi 
(1000 yksikköä/10 ml). 

  
  

  
1. Työskentele pakkauksen mukana toimitettavan 

suojapeitteen päällä ja pese kädet ennen 
seuraavia toimenpiteitä. 
 

2. Valmistamistoimien aikana tulee noudattaa 
aseptista menetelmää. 
 

3. Anna kuiva-ainetta sisältävän injektiopullon ja 
liuotinta sisältävän pullon lämmetä 
huoneenlämpöiseksi (15 °C–25 °C) ennen 
käyttöä. 

 
  

  

4. Avaa kuiva-ainetta sisältävän injektiopullon 
etiketti vetämällä ylösalaisin olevalla kolmiolla 
merkittyä perforoitua liuskaa. Etiketissä on 
eränumerotarra, jonka potilas ottaa talteen. 
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5. Poista muovisuojukset kuiva-ainepullosta ja 
liuotinpullosta. 

 
  

  

 

 
  

  

6. Puhdista kumitulpat desinfiointipyyhkeellä ja 
anna niiden kuivua ennen käyttöä. 
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7. Poista suojus annosteluvälinepakkauksen päältä. 
Älä poista välinettä pakkauksesta. 

 
  

8. Huom.: Annosteluväline on kiinnitettävä 
liuotinpulloon ennen kuin se kiinnitetään kuiva-
ainepulloon niin, että kuiva-ainepullossa oleva 
tyhjiö säilyy ennallaan.  

 
Aseta liuotinvesipullo tasaiselle pinnalle ja työnnä 
annosteluvälineen sininen pää liuotinpulloon, 
työntäen alaspäin kunnes piikki lävistää 
liuotinpullon kumitulpan keskeltä ja väline 
napsahtaa paikoilleen. Annosteluvälineen tulee 
olla pystysuorassa asennossa ennen pistämistä 
tulpan läpi. 
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9. Poista annosteluvälineen muovipakkaus ja hävitä 
se. Varo koskemasta annosteluvälineen 
kirkkaaseen päähän. 

 

  

10. Aseta kuiva-ainepullo tasaiselle pinnalle. Kallista 
annosteluvälinettä ja liuotinpulloa, joka sisältää 
injektioihin käytettävää vettä, ja työnnä 
annosteluvälineen kirkas pää kuiva-ainepulloon, 
työntäen sisään kunnes kärki lävistää kumitulpan 
ja annosteluväline napsahtaa paikoilleen. 
Annosteluvälineen tulee olla täysin pystysuorassa 
asennossa ennen kuiva-ainepullon kumitulpan 
lävistämistä.  

 

CINRYZE®-kuiva-ainepullon sisältämä tyhjiö imee 
injektioveden kuiva-ainepulloon.  Älä käytä 
valmistetta, jos näin ei tapahdu.  
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11. Kääntele kuiva-ainepulloa varovasti pyöritellen 
kunnes kaikki kuiva-aine on liuennut. Älä ravistele 
kuiva-ainepulloa. Tarkista injektiopullon 
läpinäkyvästä osasta, että kaikki kuiva-aine on 
täysin liuennut. 

 
  

12. Irrota liuotinpullo kiertämällä sitä vastapäivään. 
Älä poista annosteluvälineen kirkasta päätä 
kuiva-ainepullosta. Tarkista vielä lopullinen liuos 
ennen käyttöä varmistaaksesi, että CINRYZE® on 
liuennut täysin. Liukenemisen jälkeen CINRYZE®- 
pullossa oleva liuos on kirkas ja väritön tai 
hieman sinertävä. Valmistetta ei saa käyttää, jos 
liuos on sameaa tai värjääntynyttä tai siinä näkyy 
hiukkasia. 

 

YKSI injektiopullo valmiiksi saatettua CINRYZEa 
sisältää 500 yksikköä C1-inhibiittoria 5 ml:ssa, 
jolloin pitoisuudeksi saadaan 100 yksikköä/ml. 

 

Kaksi CINRYZE®-injektiopulloa täytyy saattaa 

käyttövalmiiksi ja yhdistää yhdeksi annokseksi 

(1000 yksikköä). Yllä olevien ohjeiden vaiheet 4-

12 on siksi toistettava. Käytä toista 

annosteluvälinettä toisen kuiva-ainepullon 

valmiiksi saattamista varten. Älä käytä 

ensimmäistä annosteluvälinettä uudelleen. 
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Antotoimenpiteet 
 

1. Annon aikana on noudatettava aseptista menetelmää. 

 

2. Valmistamisen jälkeen CINRYZE®-liuokset ovat värittömiä tai sinertäviä ja kirkkaita. Älä käytä 
valmistetta, jos liuokset ovat sameita tai värjääntyneitä. 

 

 
 

Tarvittavat välineet 

 

  

 

Yksi 10 ml:n silikoniton kertakäyttöruisku, 
jossa luer-liitin 

Kaksi injektiopulloa käyttövalmista 
CINRYZEä® 

1 injektiokanyyli/letku-yhdistelmä 

(perhosneula ja letku) 

    

 
  

 
Puristusside Desinfiointi-pyyhkeitä Säiliö teräville esineille 

   

 

 
 

Lääketeippi Laastareita ja kuivia sidetaitoksia Kello 
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3. Käytä annostelupakkauksen mukana tulevaa 
steriiliä 10 ml:n kertakäyttöruiskua, jossa on 
luer-liitin. Vedä mäntää taaksepäin ja päästä 
ruiskuun noin 5 ml ilmaa. 

 

4. Kiinnitä ruisku annosteluvälineen kirkkaan pään 
päälle kiertämällä sitä myötäpäivään. 

5. Käännä injektiopullo varovasti ylösalaisin ja 
injisoi ilmaa liuokseen ja vedä valmiiksi saatettu 
CINRYZE®-liuos sen jälkeen hitaasti ruiskuun. 
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6. Irrota ruisku injektiopullosta kiertämällä sitä 
vastapäivään ja vapauttamalla se 
annosteluvälineen kirkkaasta päästä 

 

7. Käytä samaa ruiskua ja toista vaiheet 3-6 
toisella valmiiksi saatetulla CINRYZE®-
injektiopullolla yhden täyden 10 ml:n annoksen 
valmistamiseksi 

 

Poista mahdolliset ilmakuplat napauttamalla 

ruiskua varovasti sormilla ja painamalla hitaasti 

ilman ulos ruiskusta. 

 

Tarkista valmiiksi saatettu CINRYZE®-liuos 

ennen antoa ettei siinä ole hiukkasia. Älä käytä 

sitä, jos siinä näkyy hiukkasia. 

 
  

8. Kiinnitä injektiokanyyli/letku-yhdistelmä 
CINRYZE®-liuoksen sisältävään ruiskuun ja injisoi 
potilaan laskimoon. Anna 1000 yksikköä 
(valmistettuna 10 ml:aan injektioihin 
käytettävää vettä) CINRYZEä laskimonsisäisenä 
injektiona 1 ml/minuutti nopeudella 10 
minuutin kuluessa. Huom.: Käyttövalmis 
CINRYZE®-liuos on käytettävä välittömästi. Jos 
tämä ei ole mahdollista, käyttövalmis CINRYZE®-
liuos säilyy enintään 3 tunnin ajan huoneen-

lämpötilassa (15C - 25C). Tämän jälkeen 
käyttämätön liuos on hävitettävä. 

 
  

9. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä 
paikallisten vaatimusten mukaisesti. 
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Valmisteyhteenvetolyhennelmä (EU) 
 
Täydelliset tiedot löytyvät valmisteyhteenvedosta. 

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. 
 
Kuvaus: CINRYZE®  (ihmisen) C1-inhibiittori - 500 yksikköä, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. 
Jokainen kertakäyttöinen injektiokuiva-ainepullo sisältää 500 yksikköä (ihmisen) C1-inhibiittoria. 
 
Valmiiksi saattamisen jälkeen yksi injektiopullo sisältää 500 yksikköä (ihmisen) C1-inhibiittoria/5 ml, ja sen 
pitoisuus on 100 yksikköä/ml. 
 
Käyttöaiheet: Angioedeemakohtausten hoito ja lääketieteellistä toimenpidettä edeltävä ehkäisy aikuisilla ja 
nuorilla, joilla on perinnöllinen angioedeema (HAE). Angioedeemakohtausten tavanomainen ehkäisy 
aikuisilla ja nuorilla, joilla on vakavia ja toistuvia perinnöllisen angioedeeman (HAE) kohtauksia ja jotka eivät 
siedä suun kautta otettavia ehkäisyhoitoja tai joille suun kautta otettavat ehkäisyhoidot eivät anna riittävää 
suojaa, tai joille toistuvat akuuttihoidot eivät ole riittäviä. 
 
Annostus: Hoito tulee aloittaa perinnöllistä angioedeemaa (HAE) sairastavien potilaiden hoitoon 
perehtyneen lääkärin valvonnassa. Valmiiksi saatettu tuote injektoidaan laskimoon antonopeudella 
1 ml/minuutti. 
 
Aikuiset ja nuoret 
Hoito 

 1000 yksikköä CINRYZEa akuutin kohtauksen ensimmäisen merkin ilmaantuessa.   

 Toinen 1000 yksikön annos voidaan antaa, jos riittävää vastetta potilaalla ei ole saatu 60 minuutin 
kuluttua ensimmäisestä annoksesta. 

 Potilaiden kohdalla, joilla on vakavia, erityisesti kurkunpäähän liittyviä kohtauksia tai joilla hoidon 
aloittaminen viivästyy, toinen annos voidaan antaa aikaisemmin kuin 60 minuutin kuluttua.  

Tavanomainen ehkäisy 

 1000 yksikköä CINRYZEa 3 tai 4 vuorokauden välein on suositeltu aloitusannos.  
Lääketieteellistä toimenpidettä edeltävä ehkäisy 

 1000 yksikköä CINRYZEa 24 tuntia välittömästi ennen lääkintä-, hammas- tai kirurgista toimenpidettä. 
 
Alle nuoruusikäiset lapset: Ei suositella, koska tietoa turvallisuudesta ja tehosta on vain vähän. 
 
Iäkkäät potilaat: Annosmuutokset eivät ole tarpeen. 
 
Munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavat: Annosmuutokset eivät ole tarpeen. 
 
Vasta-aiheet: Yliherkkyys jollekin valmisteen aineosalle. 
 
Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Tromboottisia tapahtumia on ilmoitettu esiintyneen 
vastasyntyneillä ja imeväisillä sydämen ohitusleikkaukseen liittyvien toimenpiteiden aikana, kun heille on 
kapillaarivuoto-oireyhtymän ehkäisyyn annettu käyttöaiheen ulkopuolisia suuria annoksia toista C1-
inhibiittorivalmistetta (korkeintaan 500 yksikköä/kg). 
 
Eläinkokeen mukaan trombogeeninen kynnys voi ylittyä, jos annos on 200 yksikköä/kg tai sitä suurempi. 
Potilaita, joilla tiedetään olevan tromboottisia riskitekijöitä (kestokatetrit mukaan lukien) tulee tarkkailla 
huolellisesti. 
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Vakiintuneet toimenpiteet ihmisen verestä tai plasmasta valmistettujen lääkevalmisteiden käytöstä 
aiheutuvien infektioiden ehkäisemiseksi ovat tehokkaita vaipallisiin viruksiin kuten HIV, HBV ja HCV, sekä 
vaipattomiin viruksiin kuten HAV ja parvovirus B19. Ihmisen plasmasta valmistettuja C1-
inhibiittorivalmisteita säännöllisesti/toistuvasti saavien potilaiden on tavallisesti harkittava asianmukaisten 
rokotusten (hepatiitti A:ta ja B:tä vastaan) ottamista.  
 
Yliherkkyysreaktioita saattaa esiintyä. Anafylaktisten reaktioiden tai sokin tapauksessa tulee antaa 
lääkinnällistä ensihoitoa. 
 
Tämän lääkevalmisteen käytöstä kotihoidossa tai itsekäytössä on rajoitetusti tietoa. Kotihoitoon liittyvät 
mahdolliset riskit koskevat itse antoa sekä lääkkeen haittavaikutusten, erityisesti yliherkkyyden, 
käsittelemistä. Hoidosta vastaava lääkäri tulee varmistua siitä, että tällaisille potilaille on annettu 
asianmukainen opastus ja että käyttöä tarkistetaan säännöllisin välein. 
 
Yksi CINRYZE-injektiopullo sisältää noin 11,5 mg natriumia. Tämä on otettava huomioon potilailla, joilla on 
ruokavalion natriumrajoitus. 
 
Raskaus ja imetys: Ihmiselle mahdollisesti koituvasta riskistä ei ole tietoa. CINRYZEa saa sen vuoksi antaa 
raskaana oleville naisille ainoastaan silloin kun se on selvästi aiheellista. Ei tiedetä, erittyykö C1-inhibiittori 
ihmisen rintamaitoon. On päätettävä jatketaanko CINRYZE-hoitoa imetyksen aikana ottaen huomioon 
rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapsella ja hoidosta koituvat hyödyt äidille. 
 
Haittavaikutukset: Yleiset: ihottuma. Katso täydelliset tiedot haittavaikutuksista ja muut tiedot 
valmisteyhteenvedosta. 
 
Luokitus: Reseptilääke 
 
Myyntiluvan numero: EU/1/11/688/001 
 
Myyntiluvan haltija: ViroPharma SPRL, Rue Montoyer 47, B-1000 Bryssel, Belgia 
 
Laadittu: Marraskuu 2013 
 
Lisätietoja saa markkinoijalta: Sanquin Oy Hevosenkenkä 3, Panorama Tower, 02600 Espoo, puh: 
09 6120 910. 
 

Haittatapahtumista on raportoitava. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista 
epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea. 
Haittatapahtumista on raportoitava myös ViroPharmalle EU Medical Informationin kautta soittamalla 
maksuttomaan numeroon +800 84 76 84 76 tai sähköpostitse eu.medinfo@viropharma.com. 

 
 
 

 
 

Copyright® 2013 ViroPharma SPRL-BVBA. Kaikki oikeudet pidätetään. 
EU/CIN/12/0096d(1) 

 

 
                11/2013 

 

http://www.fimea.fi/
mailto:eu.medinfo@viropharma.com

