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Ilaris®-injektionesteen valmistaminen 
ja injektion antaminen

Ohje potilaalle ja terveydenhuollon 
ammattilaisille CAPS-hoitoon

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. 
Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

Suositellut annostukset aikuis- ja lapsipotilaille, 
katso sivut 2, 10 ja 11
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Käyttöohjeet
Ilaris on tarkoitettu kryopyriiniin liittyvien oireyhtymien (CAPS) hoitoon, kuten:
 Muckle-Wellsin oireyhtymän (MWS) hoitoon 

 imeväisiässä alkavan inflammatorisen monielintaudin (NOMID)/kroonisen infantiilin   
 hermo-, iho- ja niveltulehdusoireyhtymän (CINCA) hoitoon. 

 periytyvän autoinflammatorisen kylmäurtikarian (FCAS)/familiaalisen kylmäurtikarian   
 (FCU) vaikeiden muotojen hoitoon, kun potilaalla on kylmän laukaiseman nokkosrokon  
 kaltaisen ihottuman lisäksi muita oireita ja löydöksiä

Valmiste sopii aikuisille sekä 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille vähintään 7,5 kg:n painoisille 
lapsille.

Ilaris pistetään ihon alle kerta-annoksena kahdeksan viikon välein. Nämä ohjeet opastavat 
vaihe vaiheelta, miten Ilaris-pistos valmistetaan, joten pistäminen on nopeaa ja helppoa. 
Pistosvalmistelut vievät noin 30 minuuttia.

Ennen kuin aloitat...

Sinun on päätettävä yhdessä lääkärisi kanssa, pistätkö Ilaris-pistoksesi itse. Jos pistät itse, 
lääkärin on opastettava sinua, jotta se tapahtuu oikein. Älä yritä pistää lääkettä 
itse, jos et ole saanut siihen asianmukaista opastusta tai olet epävarma, miten se tapahtuu.

Lue nämä ohjeet kokonaan. Jos sinulla on jostakin vaiheesta kysyttävää, käänny lääkärin 
puoleen ennen lääkkeen pistämistä.
  Valitse puhdas paikka Ilaris-pistoksen valmistamiseen ja pistämiseen
  Pese kädet vedellä ja saippualla
  Tarkista injektiopullojen ja ruiskujen viimeinen käyttöpäivämäärä. Älä käytä, jos 
   viimeinen käyttöpäivämäärä on ohitettu. Älä käytä injektiopulloja, jotka ovat olleet   
   avattuina yli 4 tuntia.
Käytä aina uusia, avaamattomissa pakkauksissa olevia ruiskuja ja neuloja.

Huom!

  Jokaisesta pullosta tulee käyttää vain yksi annos
  Käytä lääke välittämästi annoksen valmistamisen jälkeen
  Hävitä käyttämätön annos heti injektion antamisen jälkeen
  Älä koskaan anna Ilaris®-lääkettäsi muiden käyttöön
  Pullossa on lääkettä enemmän kuin tarvitset yhteen annokseen.  
   Käytä siitä vain tarvittava määrä.

  Pienin määrä, joka voidaan luotettavasti annostella käyttämällä 1,0 ml ruiskua  
   on 0,2 ml

Lääkäri päättää sinulle sopivan Ilaris-annoksen. Annoksesi: ______________
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Varaa tarvittavat välineet.

Pakkaus sisältää

  Ilaris-kuiva-ainetta sisältävän injektiopullon.

 Tärkeää tietoa valmisteen säilyttämisestä
 Noudata Ilaris-valmisteen yhteydessä aina seuraavia    
 säilytysohjeita:
  Säilytä jääkaapissa (2–8 °C).
  Ei saa jäätyä.
  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

 Jos käyttövalmiiksi sekoitettua Ilaris-valmistetta ei käytetä heti:
  Säilytä jääkaapissa (2–8 °C) ja käytä 24 tunnin kuluessa.

Lisäksi tarvitset (eivät sisälly pakkaukseen)

  Injektiopullon, jossa steriiliä injektionesteisiin 
  käytettävää vettä (älä säilytä jääkaapissa).

  1,0 ml:n ruiskun.

  18G x 2” (50 mm) neulan kuiva-aineen veteen    
 sekoittamista varten (siirtoneula).

Aloitus

A

B

C

D
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  27G x 0,5” (13 mm) injektioneulan 
  pistämistä varten.

  Desinfiointipyyhkeitä.

  Puhtaita, kuivia vanulappuja.

  Laastarin.

  Asianmukaisen säiliön käytettyjen neulojen, ruiskujen 
  ja injektiopullojen hävittämistä varten 
  (säiliö terävälle jätteelle).

F

G

H

I

E
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Sekoitus

Aluksi...

 1. Poista suojakorkit molemmista injektiopulloista (A ja B). 
  Älä koske injektiopullojen tulppiin. 
  Puhdista tulpat desinfiointipyyhkeellä (F).

 2. Avaa ruiskun (C) ja siirtoneulan (D) pakkaukset, 
  ja kiinnitä neula ruiskuun.

 3. Poista siirtoneulan suojus varovasti mutta älä hävitä sitä. 
  Vedä mäntää ulospäin 1 ml:n merkinnän kohdalle, jolloin  
  ruisku täyttyy ilmalla. Paina neula vettä sisältävään   
  injektiopulloon kumitulpan keskikohdan läpi.

 4. Paina mäntää varovasti, kunnes kaikki ruiskun sisältämä 
  ilma on ruiskutettu injektiopulloon.

Seuraavaksi...

 5. Käännä injektiopullo ja ruisku yhdessä ylösalaisin.

 6. Varmista, että siirtoneulan kärki on vedessä, ja vedä   
  mäntää hitaasti alaspäin, hieman 1,0 ml:n merkinnän   
  ohi. Jos huomaat ruiskussa kuplia, poista ne kuten 
  lääkäri tai apteekkihenkilökunta on opastanut.

 7. Varmista, että ruiskussa on 1,0 ml vettä, ja vedä neula   
  sitten pois injektiopullosta (pulloon jää vielä vettä).
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 8. Paina siirtoneula Ilaris-kuiva-aineen sisältävän injektio- 
  pullon tulpan keskikohdan läpi, mutta älä kosketa neulaa 
  tai tulppaa. Ruiskuta injektiopulloon hitaasti 1,0 ml vettä.

 9. Irrota ruisku ja siirtoneula varovasti injektiopullosta. 
  Aseta suojus takaisin neulaan lääkärin tai apteekkihenkilö- 
  kunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

 

  10. Älä koske kumitulppaan. Pyörittele (älä ravista) injektio- 
   pulloa hitaasti noin 45 asteen kulmassa noin 1 minuutin  
   ajan. Anna injektiopullon seistä paikallaan 5 minuuttia.

 

  11. Käännä injektiopullo nyt varovasti ylösalaisin ja takaisin 
   10 kertaa, mutta älä koske kumitulppaan.

 12. Anna injektiopullon seistä huoneenlämmössä noin 
   15 minuutin ajan, kunnes liuos on muuttunut kirkkaaksi 
   tai lähes kirkkaaksi. Älä ravista. Älä käytä liuosta, jos se  
   näyttää samealta tai siinä on havaittavissa hiukkasia. 

 13. Varmista, että kaikki liuos on injektiopullon pohjalla. 
   Jos tulpassa on pisaroita, naputtele injektiopullon kylkeä  
   poistaaksesi ne. Liuoksen tulee olla kirkasta tai lähes   
   kirkasta eikä siinä saa olla hiukkasia havaittavissa.

Jos et aio käyttää liuosta heti, se on säilytettävä jääkaapissa (2–8 °C) ja käytettävä 24 tunnin 
kuluessa.
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Pistoksen valmistelu

Seuraavaksi 

 14. Puhdista Ilaris-injektiopullon kumitulppa uudella   
   desinfiointipyyhkeellä.

 15. Poista suojus jälleen siirtoneulasta. Vedä ruiskun mäntä 
   1,0 ml:n merkinnän kohdalle, jolloin ruisku täyttyy 
   ilmalla. Paina ruiskun neula Ilaris-injektiopullon kumi-
   tulpan keskiosan läpi. Paina sitten mäntää, kunnes ilma 
   on ruiskutettu injektiopulloon. Älä ruiskuta ilmaa lääke- 
   aineeseen.

  16. Älä käännä injektiopulloa ja ruiskua ylösalaisin. Paina 
   neula kokonaan injektiopulloon, kunnes se osuu pohjan  
   kulmakohtaan.

 17. Kallista injektiopulloa siten, että voit vetää ruiskuun   
   tarvittavan määrän liuosta. Määrä riippuu pistettävästä  
   annoksesta (0,2–1,0 ml). Lääkärisi on antanut sinulle 
   ohjeet oikeasta annoksesta.

 18. Vedä mäntä hitaasti oikean merkinnän kohdalle 
   (0,2–1,0 ml), jolloin ruisku täyttyy Ilaris-liuoksella. 
   Jos ruiskussa on ilmakuplia, poista ne lääkärin antamien  
   ohjeiden mukaisesti. Varmista, että ruiskussa on oikea  
   määrä liuosta.

 19. Irrota ruisku ja neula injektiopullosta (injektiopullossa  
   saattaa olla liuosta jäljellä). Kiinnitä suojus takaisin siirto- 
   neulaan, irrota siirtoneula ruiskusta ja laita se terävälle  
   jätteelle tarkoitettuun astiaan (I).

 20. Avaa injektioneulan sisältävä pakkaus (E), ja kiinnitä 
   neula ruiskuun.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Ilaris-pistos valmistetaan, käänny lääkärin tai 
hoitajan puoleen.
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Pistäminen

Nyt voit pistää... 

 21. Valitse pistoskohta olkavarresta, reiden yläosasta, 
   vatsasta tai pakarasta. Vältä suoneen pistämistä. Älä pistä  
   alueelle, jolla on ihottumaa tai jonka iho on rikki tai jolla on  
   mustelmia tai muhkuroita. Älä pistä arpikudokseen, koska  
   Ilaris ei tällöin vaikuta riittävästi.

 22. Puhdista pistoskohta uudella desinfiointipyyhkeellä. 
   Anna pistoskohdan kuivua. Poista injektioneulasta suojus.

 23. Purista pistoskohdan iho varovasti poimulle. Pidä neulaa 
   90 asteen kulmassa (kohtisuorassa) ja paina neula yhdellä  
   pehmeällä liikkeellä kokonaan suoraan ihoon.

  24. Pidä neula kokonaan ihoon pistettynä samalla kun painat  
   ruiskun mäntää niin kauan kunnes ruiskun säiliö on tyh-
   jentynyt. Päästä ote ihopoimusta ja vedä neula suoraan  
   pois ihosta. Hävitä neula ja ruisku laittamalla ne terävälle  
   jätteelle tarkoitettuun astiaan irrottamatta neulaa ja
   kiinnittämällä sen suojusta.
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Pistoksen jälkeen

 

 25. Älä hankaa pistoskohtaa. Jos pistoskohdasta vuotaa verta,  
   aseta sen päälle puhdas, kuiva vanulappu ja paina 1–2  
   minuutin ajan tai kunnes verenvuoto tyrehtyy. Kiinnitä  
   sitten pistoskohtaan laastari (H).

  26. Varmista, että olet laittanut neulat ja ruiskun terävälle jät-
   teelle tarkoitettuun astiaan tai että hävität ne lääkärin tai  
   apteekkihenkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti. 
   Älä koskaan käytä samaa ruiskua tai neulaa uudestaan.

 27. Hävitä asianmukaisesti injektiopullot, joissa on vielä mah-
   dollisesti vettä tai Ilaris-liuosta jäljellä. Noudata lääkärin
    tai apteekkihenkilökunnan antamia ohjeita. Hävitä mah-
   dollisesti käyttämättä jäänyt valmiste tai jäte paikallisten  
   vaatimusten mukaisesti.

Pidä terävälle jätteelle tarkoitettu astia poissa lasten ulottuvilta.
Hävitä se lääkärin tai apteekkihenkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti.
Jos sinulla on kysyttävää Ilaris-valmisteen pistämisestä, ota yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan.
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ILARIS®-lääkkeen suositeltu aloitusannos riippuu potilaan iästä ja painosta.

Käytä alla olevaa taulukkoa nähdäksesi, mitä määrää ja annosta tulisi käyttää. Valitse ensin oikea taulukko 
potilaan iän perustella ja valitse sitten annos potilaan painon mukaan.

Annokset on laskettu kun ILARIS® 150 mg on liuotettu 1,0 millilitraan vettä.

• 150 mg jos paino on >40 kg

• 2 mg/kg jos paino on ≥15 kg ja ≤40 kg 

• 4 mg/kg jos paino on ≥7,5 kg ja <15 kg

Ilaris-pistos annetaan kerta-annoksena kahdeksan viikon välein.

Aikuiset ja lapset ≥4 vuotiaat jos paino on ≥ 15 kg  
ja ≤40 kg (aloitusannos 2 mg/kg)

Paino 
(kg)*

Aloitusannos Ensimmäinen nostettu 
annos**

Toinen nostettu 
annos***

Määrä
(ml)

Annos  
(mg)

Määrä 
(ml)

Annos  
(mg)

Määrä 
(ml)

Annos 
(mg)

15-<17 0,2 30 0,4 60 0,8 120
17-<21 0,25 37,5 0,5 75 1 150
21-24 0,3 45 0,6 90 1,2 180

>24-28 0,35 52,5 0,7 105 1,4 210
>28-<32 0,4 60 0,8 120 1,6 240
32-<36 0,45 67,5 0,9 135 1,8 270
36-40 0,5 75 1 150 2 300
>40 1 150 2 300 4 600

*   Annostelu 2 mg/kg tai enemmän soveltuu potilaille ≥15 kg.  Ennen annostelua, varmista, että paino pitää paikkansa.
**  Lääkärisi voi päättää nostaa ILARIS-annosta. Jos tyydyttävää hoitovastetta ei ole saavutettu 7 päivän kuluttua hoidon alusta, toisen  
 annoksen (sama kuin aloitusannos) antamista voidaan harkita. Jos tämän jälkeen saavutetaan täydellinen hoitovaste, on hoitoa jatkettava  
 noudattaen tätä tehostettua hoito-ohjelmaa annoksella 4 mg/kg (lapset ≥ 15 kg ja ≤40 kg) 8 viikon välein.
***   Jos 4 mg/kg aloitusannosta käyttävillä potilailla ei ole saavutettu tyydyttävää kliinistä vastetta 7 vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta,  

 toista 4 mg/kg Ilaris-annosta voidaan harkita. Jos täydellinen hoitovaste saavutetaan tämän jälkeen, tehostetun hoidon jatkamista (8 mg/kg 8  
 viikon välein) tulee harkita perustuen yksilölliseen kliiniseen arviointiin.

Annostelu

ILARIS® -lääkkeen suositeltu aloitusannos 
CAPS-potilaille, aikuisille ja lapsille  ≥4 vuotta:
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Paino
(kg)*

4 mg/kg aloitusannos 8 mg/kg nostettu annos**
Määrä (ml) Annos (mg) Määrä (ml) Annos (mg)

7,5-8,5 0,2 30 0,4 60
>8,5-10 0,25 37,5 0,5 75
>10-12 0,3 45 0,6 90
>12-14 0,35 52,5 0,7 105

>14-<16 0,4 60 0,8 120
16-<18 0,45 67,5 0,9 135
18-<20 0,5 75 1 150
20-<22 0,55 82,5 1,1 165
22-23 0,6 90 1,2 180

>23-25 0,65 97,5 1,3 195
>25-27 0,7 105 1,4 210
>27-29 0,75 112,5 1,5 225
29-<31 0,8 120 1,6 240
31-<33 0,85 127,5 1,7 255
33-<35 0,9 135 1,8 270
35-<37 0,95 142,5 1,9 285
37-40 1 150 2 300

*   Annostelu 4 mg/kg tai enemmän soveltuu potilaille ≥7,5 kg.  Ennen annostelua, varmista, että paino pitää paikkansa.
**    Lääkärisi voi päättää nostaa ILARIS-annosta. Jos tyydyttävää hoitovastetta ei ole saavutettu 7 päivän kuluttua hoidon alusta, 

toisen annoksen (sama kuin aloitusannos) antamista voidaan harkita. Jos tämän jälkeen saavutetaan täydellinen hoitovaste, on 
hoitoa jatkettava noudattaen tätä tehostettua hoito-ohjelmaa annoksella 8 mg/kg 8 viikon välein

• 4 mg/kg jos paino on ≥7,5 kg

Ilaris-pistos annetaan kerta-annoksena kahdeksan viikon välein.

Lapset 2 – < 4 vuotta, kun paino on ≥ 7,5 kg tai  
lapset ≥4 vuotta, kun paino on ≥ 7,5 kg ja <15kg

ILARIS® -lääkkeen suositeltu aloitusannos 
CAPS-potilaille, lapsille 2 – <4 vuotiaille:
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