
Humant normalt immunglobulin (SCIg) 20% lösning

Hizentra® – infusionsguide

Instruktioner steg för steg
Specialistmottagningar runt om i Sverige kan ha olika rutiner för behandlingen och olika typer av infusionshjälpmedel dvs. 
pumpar, uppdragningskanyler, sprutor, infusionsnålar etc. I denna instruktion visas några typer av infusionshjälpmedel. 
Om du har ordinerats andra hjälpmedel, följ de instruktioner du fått på din mottagning.

Till barn i behov av bedövningskräm eller plåster, följ den instruktion du fått på din mottagning.  

1. Tvätta händerna med tvål 
och vatten.

2. Plocka fram rätt mängd 
Hizentra och de 
infusionshjälpmedel du 
blivit ordinerad.

3.  Kontrollera att utgångsda
tum inte har passerat på 
flaskorna, att  flaskorna är 
hela och att lösningen är 
klar. Lyft bort lock höljet, låt 
gummi membranet vara kvar 
på flaskan.

4. Förbered infusionen. Ta 
bort skydds   hylsan från 
uppdragnings kanylen och 
låt flaskan stå på en plan 
yta. För ner spetsen på 
kanylen genom flaskans 
gummimembran och 
öppna locket.

5.   Fäst sprutan på 
uppdragnings kanylen.

6.  Vänd flaskan och upp drag
nings kanylen upp och ner. 
Se till att  spetsen på kanylen 
hela tiden är täckt av lös
ningen. Om du får  bubblor 
i flaskan, vänta några 
 sekunder så minskar de.  Fyll 
 sprutan genom att försiktigt 
dra kolven nedåt. När spru
tan är fylld lossa kanylen.

7. Tryck ut luften ur sprutan 
genom att trycka lätt på 
kolven tills all luft är ute. 
Små luftbubblor är inte 
farligt.

8. Sätt fast infusionsnålens 
slang på sprutan. 
Tryck försiktigt fram 
immunglobulinet så att 
slangen fylls.
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9. Stick in nålen/nålarna i 
ren hud på magen, låret 
och/eller skinkan, som 
du blivit instruerad. Det 
måste vara minst 5 cm 
mellan injektions ställena. 
Undvik att sätta nålen i 
områden som ömmar, har 
blå märken, är röda eller är 
hårda. Undvik att injicera 
i områden med ärr eller 
bristningar.

11a.  Det är mycket viktigt att 
spetsen på nålen inte kom
mer in i ett blodkärl. Skulle 
detta hända kan svåra 
biverkningar uppstå.  
Kontrollera att spetsen 
på nålen inte ligger i ett 
blodkärl genom att dra 
sprutans kolv bakåt. Om 
det kommer blod i slangen 
vid insticksstället måste du börja om med ny infusions
nål och nytt insticksställe.

13.  Ta bort nålen/nålarna när 
 infusionen är klar och sätt på 
en kompress eller ett plåster. 
Allt använt material ska 
 slängas på ett säkert sätt, 
enligt de instruktioner du har 
fått från din sjuksköterska. 
Hizentra innehåller inga 
konserverings medel och 
det är därför viktigt att aldrig 
återanvända kvarvarande lösning i  flaskorna. Glöm ej att 
dokumentera  flaskornas batch nummer samt datum och 
tid för infusionen.

12.  Sätt fast sprutan på pumpen och starta behandlingen. 

Hizentra® 200 mg/ml injektionsvätska för subkutan injektion, lösning. Humant normalt immunglobulin (SCIg = subkutant immunglobulin). Hizentra är ett läkemedel 
som används för att höja låga immunglobulinnivåer i patienters blod till normala nivåer (ersättningsbehandling) samt för att behålla balansen i immunsystem (kallas 
för immunomodulering). Injicera INTE Hizentra om du är allergisk mot humana immunglobuliner, polysorbat 80 eller Lprolin; om du har hyperprolinemi (en genetisk 
störning med höga halter av aminosyran prolin i blodet). Injicera inte i ett blodkärl. Tala med din läkare eller sjukvårdspersonal innan du använder Hizentra. Läs noga 
genom bipacksedeln. CSL Behring AB, Tel +46 8 544 966 70. Denna information grundar sig på bipacksedel 08/2020.

10. Fixera nålen med tejp. 

Rapid push
Hizentra kan även admini
streras utan att använda 
infusions pump. Detta kallas 
för rapid push. Om du vill veta 
mer så diskutera gärna detta 
med din sjuksköterska.

11b.  Lossa även slangen från 
sprutan i 15 sek för att kon
trollera att det inte  kommer 
något blod. Observera 
att du ska titta efter blod i 
slangen närmast nålen, inte 
uppe vid sprutan. Om inget 
blod kommer i slangen kan 
du fortsätta.

Friska gärna upp minnet lite då och då genom att läsa 
denna instruktionsguide igen.


