
Tämä ohje on tarkoitettu vain potilaille, joille on päätetty määrätä CINRYZE®-valmistetta. 

 

 

 

 

 

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

valmistaminen ja itseannostelu 

Ohjeet potilaalle 

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. 
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CINRYZE®-valmisteen ([ihmisen] C1-inhibiittorin] 
valmistaminen 
Huom! Tietoa tämän lääkevalmisteen käytöstä kotona tai itseannostelusta on rajoitetusti. 

• Lääkäri on päättänyt, että sinulle annetaan opastusta CINRYZE®-valmisteen (lääke, jonka vaikuttava aine 
on ihmisen C-inhibiittori ja jota käytetään perinnöllisen angioedeeman hoitoon) käyttöön kotihoidossa 
eli annat itse pistoksen tai sen antaa perheenjäsen. 

• Älä yritä pistää lääkettä itse, jos et ole saanut siihen opastusta terveydenhoitohenkilökunnalta. 

• 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 noudatettava huolellisuutta. 
Käytä CINRYZE®-pakkauksen mukana tulevaa annosteluvälinettä. 

• Kun olet oppinut itseannostelun, voit noudattaa tässä oppaassa mainittuja ohjeita. 
Älä käytä CINRYZE®-valmistetta injektiopulloissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. 

• Varmista ensin, että olet puhdistanut huolella alueen, jossa saatat CINRYZE®-valmisteen käyttövalmiiksi. 
Pese kädet, ja pidä alue puhtaana ja bakteerittomana liuoksen valmistamisen aikana. 

 

Valmistaminen ja käsittely 
CINRYZE® on tarkoitettu annettavaksi laskimoon sen jälkeen kun se on sekoitettu injektioihin tarkoitettuun 
veteen. CINRYZE®-injektiopullo on vain kertakäyttöön. 

 

Valmistaminen ja käsittely 

    

Kaksi CINRYZE®-
injektiopulloa (à 500 

yksikköä) 

Kaksi injektiopulloa 

injektioihin käytettävää 

vettä (liuotin à 5 ml) 

Kaksi annosteluvälinettä 

    

  

  
Desinfiointipyyhkeitä Suojapeite Yksi 10 ml:n silikoniton 

kertakäyttöruisku, jossa luer-

liitin 
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Käyttövalmiiksi saattaminen  

 

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

  
1. Poista kuiva-ainepullo (CINRYZE®) ja liuotinpullo 

(injektionesteisiin käytettävä vesi) alkuperäisestä 
pakkauksesta. 
 

2. Varmista, että annat kuiva-ainetta sisältävän 
injektiopullon (CINRYZE®) ja liuotinta sisältävän 
pullon lämmetä huoneenlämpöiseksi (15 °C – 
25 °C) ennen antoa. 
 

3. Työskentele pakkauksen mukana toimitettavan 
suojapeitteen päällä ja pese kädet ennen 
seuraavia toimenpiteitä. 
 

4. Varmista, että noudatat valmistamistoimien 
aikana aseptista menetelmää. 

 
  

  

5. Avaa kuiva-ainetta sisältävän injektiopullon 
etiketti vetämällä ylösalaisin olevalla kolmiolla 
merkittyä perforoitua liuskaa. Etiketissä on 
eränumerotarra, joka on otettava talteen. 
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6. Poista CINRYZE®-pullon muovisuojus, jotta saat 
kumitulpan keskiosan näkyviin. Aseta CINRYZE®-
pullo tasaiselle alustalle. Vältä koskettamasta 
kumitulppaa. 

 
  

  

7. Poista liuotinpullon muovisuojus, jotta saat 
kumitulpan keskiosan näkyviin. Aseta 
liuotinpullo tasaiselle alustalle. Vältä 
koskettamasta kumitulppaa. 

 
  

  

8. Pyyhi CINRYZE®-pullon kumitulppa 
desinfiointipyyhkeellä ja anna kuivua rauhassa 
(älä puhalla tulppaan). Älä koske käsilläsi 
kumitulppaan puhdistamisen jälkeen älä 
myöskään päästä sitä kosketuksiin pintojen 
kanssa. 

 
  

  

9. Pyyhi liuotinpullon kumitulppa samalla 
desinfiointipyyhkeellä ja anna kuivua rauhassa 
(älä puhalla tulppaan). Älä koske käsilläsi 
kumitulppaan puhdistamisen jälkeen älä 
myöskään päästä sitä kosketuksiin pintojen 
kanssa. 
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10. Huom.: Liuotinvesipullon tulppa on lävistettävä 
ennen CINRYZE®-kuiva-ainepulloa, jotta 
injektiopullossa oleva tyhjiö ei häviä. Poista 
suojus annosteluvälinepakkauksen päältä. Älä 
poista välinettä pakkauksesta. 

 
  

11. Aseta liuotinvesipullo tasaiselle pinnalle ja työnnä 
annosteluvälineen sininen pää pulloon, työntäen 
alaspäin kunnes piikki lävistää liuotinpullon 
tulpan keskeltä ja väline napsahtaa paikoilleen. 
Annosteluvälineen tulee olla täysin pystysuorassa 
asennossa ennen pistämistä pullon tulpan läpi. 

 
  

12. Poista annosteluvälineen muovipakkaus ja hävitä 
se. Varo koskemasta annosteluvälineen 
kirkkaaseen päähän. 

 

  



5 

 

13. Aseta CINRYZE®-pullo tasaiselle pinnalle. Käännä 
annosteluväline ja liuotinvesipullo ylösalaisin ja 
työnnä annosteluvälineen kirkas pää CINRYZE®-
pulloon, painalla alaspäin kunnes piikki lävistää 
kumitulpan ja annosteluväline napsahtaa 
paikoilleen. Annosteluvälineen tulee olla täysin 
pystysuorassa asennossa ennen kuiva-
ainepullon tulpan lävistämistä. CINRYZE®-pullon 
sisältämä tyhjiö imee liuotinveden sisään 
pulloon. Älä käytä valmistetta, jos näin ei 
tapahdu.  

 

 
  

14. Kun liuotinvesi on siirtynyt CINRYZE®-pulloon, 
kääntele pulloa varovasti pyöritellen kunnes 
kaikki kuiva-aine on liuennut. Älä ravistele kuiva-
ainepulloa. Tarkista pullon läpinäkyvästä osasta, 
että kaikki kuiva-aine on täysin liuennut. 
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15. Irrota liuotinpullo kuiva-ainepullosta kiertämällä 
sitä vastapäivään (vasempaan). Älä poista 
annosteluvälineen kirkasta päätä CINRYZE®-
pullosta. Tarkista vielä lopullinen liuos ennen 
käyttöä varmistaaksesi, että CINRYZE® on liuennut 
täysin. Valmistamisen 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. 

 

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

 

Valmista toinen CINRYZE-pullo toistamalla 
vaiheet 5-15 käyttäen toista annosteluvälinettä. 
Älä käytä ensimmäistä annosteluvälinettä 
uudelleen. 

 

16. Kun molemmat CINRYZE®-injektiopullot on 
saatettu käyttövalmiiksi, ota 
annostelupakkauksesta 10 ml:n ruisku. Vedä 
ruiskun mäntää taaksepäin 5 ml:n merkkiin asti, 
jolloin ruiskuun saadaan noin 5 ml ilmaa.  
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17. Kiinnitä ruisku annosteluvälineen kirkkaaan pään 
päälle kiertämällä sitä myötäpäivään (oikealle). 

 

18. Käännä CINRYZE®-pullo varovasti ylösalaisin ja 
injisoi ilmaa pulloon työntämällä mäntää 
varovasti.  

19. Vedä sen jälkeen valmiiksi saatettu CINRYZE®-liuos 
hitaasti ruiskuun vetämällä mäntää varovasti. 
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20. Pidä injektiopullo vielä ylösalaisin ja irrota ruisku 
injektiopullosta kiertämällä sitä vastapäivään 
(vasempaan) ja vapauttamalla se 
annosteluvälineestä.  

 

21. Pidä ruisku pystyasennossa ja poista mahdolliset 
ilmakuplat napauttamalla ruiskua varovasti 
sormilla ja painamalla hitaasti ilma ulos ruiskusta. 
Huom.: Toista vaiheet 16-21 toisella CINRYZE®-
injektiopullolla yhden täyden 10 ml:n annoksen 
valmistamiseksi. 

 

 

Tarkista CINRYZE®-liuos, älä käytä sitä, jos siinä on 
hiukkasia. 

22. Hävitä injektiopullot annosteluvälineineen. 
Huom.: Käyttövalmis CINRYZE®-liuos on 
käytettävä välittömästi. Jos tämä ei kuitenkaan 
ole mahdollista, käyttövalmis CINRYZE®-liuos 
säilyy enintään 3 tunnin ajan huoneen-
lämpötilassa (15C - 25C). Tämän jälkeen 
käyttämätön liuos on hävitettävä. 
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CINRYZE®-valmisteen ([ihmisen] C1-inhibiittorin] itseannostelu (injektiona 
laskimoon) 
Älä yritä pistää lääkettä itse, jos et ole saanut siihen opastusta terveydenhoitohenkilökunnalta. 

On tärkeää, että CINRYZE® injisoidaan suoraan laskimoon. On suositeltavaa, että lääkettä käytetään 
kotihoidossa vain, kun paikalla on lääkkeen antoon perehtynyt henkilö vahingon varalta. 

Varmista, että alue on puhdistettu huolellisesti ennen kuin aloitat CINRYZE®-valmisteen injisoinnin. 

 

 

Tarvittavat välineet 

 
Käyttövalmis CINRYZE® 

10 ml:n silikonittomassa ruiskussa,  

jossa luer-liitin 

1 injektiokanyyli/letku-yhdistelmä 

(perhosneula ja letku) 

Puristusside 

    

    

  

 

 

Desinfiointi-pyyhkeitä Säiliö teräville esineille Lääketeippi 

  

  

 
 

Laastareita ja kuivia sidetaitoksia Kello 
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1. Poista suojus injektiokanyyli/letku-
yhdistelmästä, joka kiinnitetään käyttövalmista 
CINRYZE®-liuosta sisältävään ruiskuun. Jätä 
perhosneulan suojus paikoilleen. 

 

Huom.: Muista suoristaa letku kiertymistä 
ennen käyttöä, jotta käyttövalmis CINRYZE®-
liuos virtaa tasaisesti. 

 

2. Kiinnitä injektiokanyyli/letku-yhdistelmä 

CINRYZE®-liuoksen sisältävään ruiskuun. 

3. Täytä letku käyttövalmiilla CINRYZE®-liuoksella 
työntämällä ruiskun mäntää kevyesti, kunnes 
pieni nestekupla näkyy neulan kärjessä. 

Varo valuttamasta käyttövalmista CINRYZE®-
liuosta.  

Näin toimien letkussa oleva ilma korvautuu 
CINRYZE®-liuoksella. 
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4. Kiinnitä pistoskohdan yläpuolelle puristusside. 

 

 

5. Valmistele injektiokohta pyyhkimällä 
huolellisesti desinfiointipyyhkeellä. Käytä aina 
steriiliä neulaa jokaisen käyttökerran 
yhteydessä. Älä koskaan käytä neuloja tai 
ruiskuja uudelleen. 

6. Poista perhosneulan suojus ja työnnä neula 
mahdollisimman viistossa kulmassa laskimoon 
hoitohenkilökunnan ohjeiden mukaisesti. 
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7. Irrota puristusside ja varmista, että neula on 
suonessa vetämällä mäntää kevyesti 
(perhosneulan letkuun pitäisi tällöin tulla 
verta). 

 

Jotta neula ei liikkuisi injektion aikana, kiinnitä 
perhosneula lääketeipin avulla iholle. 

 

Injisoi käyttövalmis CINRYZE®-liuos hitaasti 10 
minuutin kuluessa (noin 1 ml/minuutti 
nopeudella). Pidä käsivarsi suorana ja 
liikkumatta. 

 

Injektion päätyttyä injektiokanyyli/letku-
yhdistelmän jää pieni määrä lääkettä, mutta 
sillä ei ole merkitystä hoidon kannalta. 

 

Jos et saa neulaa laskimoon, sinulla esiintyy 
runsasta verenvuotoa, kipua, turvotusta tai 
vaikeita mustelmia tai jos et onnistu 
injisoimaan CINRYZE®-liuosta laskimoon 
oikein, ota heti yhteys sinua hoitavaan 
terveydenhoitohenkilökuntaan tai ensiapuun. 

 

 

8. Poista injektiokanyyli/letku-yhdistelmä 
CINRYZE®-injektion jälkeen ja peitä 
injektiokohta kuivalla sidetaitoksella. Paina 
sidetaitoskohtaa muutaman minuutin ajan 
neulan poisvetämisen jälkeen ja peitä sitten 
kohta pienellä laastarilla. 

9. Hävitä käyttämätön liuos, tyhjät injektiopullot 
ja käytetyt neulat ja ruisku teräville jätteille 
tarkoitettuun säiliöön, jotta ne voidaan 
hävittää turvallisesti. Jos perheenjäsen saa 
neulanpiston, hänen on heti hakeuduttava 
ensiapuun ja otettava mukaan annosteltu 
lääke. 
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Tärkeää tietoa 

• HAE-hoitoon perehtynyt lääkäri tai sairaanhoitaja antaa sinulle päiväkirjan, joka sinulla on hyvä olla 
mukanasi aina kun tulet vastaanotolle. Kirjaa päiväkirjaan CINRYZE®-pullon (ihmisen C1-inhibiittori) 
etiketissä oleva eränumero; saatu annos; hoidon päivämäärä ja kellonaika sekä ja hoidon käyttöaihe 
(ennen toimenpidettä, akuutti kohtaus tai ehkäisyhoito). 
 

• Kirjaa ylös myös hoitovaste ja mahdolliset kokemasi haittavaikutukset. Joillakin potilailla voi esiintyä 
haittavaikutuksia tämän lääkkeen käytön aikana. Jos saat haittavaikutuksia, ota yhteys lääkäriin, 

apteekkihenkilökuntaan tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen. Tähän lääkkeeseen 
kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit 
auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Voit ilmoittaa 
haittavaikutuksista myös suoraan www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea. 
 

• Jos et saa neulaa laskimoon, sinulla esiintyy runsasta verenvuotoa, kipua, turvotusta tai vaikeita 
mustelmia tai jos et onnistu injisoimaan CINRYZE®-liuosta laskimoon oikein, ota heti yhteys sinua 
hoitavaan terveydenhoitohenkilökuntaan tai ensiapuun. 

 

Tärkeitä puhelinnumeroita 
 
Ota yhteys sinua hoitavaan terveydenhoitohenkilökuntaan, jos sinulla on kysymyksiä 

 
 
HAE-hoitoon perehtynyt lääkäri: 

 
 
Yleislääkäri: 

 
 
Yhteystiedot hätätilanteissa: 

 
 

 
 

 
 

 

  

http://www.fimea.fi/
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Päiväkirjan esimerkkisivu 

Kuten aiemmin on mainittu, HAE-hoitoon perehtynyt lääkäri tai sairaanhoitaja antaa sinulle päiväkirjan, 

johon kirjaat CINRYZE®-injektiot (ihmisen C1-inhibiittori) ja joka on hyvä ottaa mukaasi vastaanotolle. 

Kirjaa päiväkirjaan CINRYZE®-pullon etiketissä oleva eränumero; saatu annos; hoidon päivämäärä ja 

kellonaika sekä ja hoidon käyttöaihe (ennen toimenpidettä, akuutti kohtaus tai ehkäisyhoito). Kirjaa ylös 

myös hoitovaste ja mahdolliset kokemasi haittavaikutukset. 

Alla on esimerkki päiväkirjasta. 

 

Potilaspäiväkirja 

Antopäivämäärä Ajankohta 
 (klo) 

Injektiopullon 
eränumero 

Annos 
(U ja ml) 

Hoidon 
vaste 

Angioedeema-hoidon 
aihe 

Haittavaikutukset 

     □ akuutti kohtaus 
□ ennen toimenpidettä  
□ kohtauksen ehkäisy 

 

     □ akuutti kohtaus 
□ ennen toimenpidettä  
□ kohtauksen ehkäisy 

 

     □ akuutti kohtaus 
□ ennen toimenpidettä  
□ kohtauksen ehkäisy 

 

     □ akuutti kohtaus 
□ ennen toimenpidettä  
□ kohtauksen ehkäisy 

 

     □ akuutti kohtaus 
□ ennen toimenpidettä  
□ kohtauksen ehkäisy 

 

     □ akuutti kohtaus 
□ ennen toimenpidettä  
□ kohtauksen ehkäisy 

 

     □ akuutti kohtaus 
□ ennen toimenpidettä  
□ kohtauksen ehkäisy 

 

     □ akuutti kohtaus 
□ ennen toimenpidettä  
□ kohtauksen ehkäisy 
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