
Praluent® (alirocumab)  
FABRYCZNIE 
NAPEŁNIONY 
WSTRZYKIWACZ 
TYPU PEN
Zawiera 300 mg alirokumabu 
w 2 ml roztworu

SKRÓCONA 
INSTRUKCJA 
OBSŁUGI
DAWKA 300 mg 
RAZ NA MIESIĄC

Praluent wstrzykiwacz typu pen jest 
przeznaczony do podawania leku w 
pojedynczych wstrzyknięciach raz na 
miesiąc. Został zaprojektowany w taki 
sposób, aby pacjent mógł podawać lek 
w domu.

Okienko kontrolne

Po zakończeniu wstrzyknięcia całe 
okienko zmienia kolor na żółty,
co świadczy o tym, że została 
podana pełna dawka leku.

Żółta osłonka zabezpieczająca 

Zawiera igłę do wstrzykiwań.

Niebieska osłonka 

Chroni przed ukłuciem.

Fabrycznie napełniony pen bez 
przycisku aktywacyjnego

Fabrycznie napełniony pen bez przycisku 
aktywującego  jest przeznaczony 
wyłącznie do jednorazowego użytku 
i działa bez konieczności naciskania 
przycisku. Jedno „kliknięcie” informuje 
o rozpoczęciu wstrzyknięcia, a drugie 
„kliknięcie” o jego zakończeniu.

Najważniejsze cechy 
wstrzykiwacza typu pen
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Przed dokonaniem wstrzyknięcia 
należy przygotować :

Pojemnik odporny 
na przebicie

Waciki

Chusteczki 
nasączone alkoholem
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4 Przygotowanie miejsca wstrzyknięcia

Umyć ręce wodą z mydłem i osuszyć ręcznikiem 

Skórę w miejscu wstrzyknięcia należy przemyć chusteczką nasączoną alkoholem 

Dla każdego wstrzyknięcia należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia. Jeśli zastrzyk 
trzeba wykonać po tej samej stronie, należy upewnić się, że nie jest to to samo 
miejsce, co ostatnim razem

Zastrzyk można wykonać w pozycji stojącej lub siedzącej

Nie należy wstrzykiwać preparatu w miejsce, w którym skóra jest bolesna, 
stwardniała, zaczerwieniona lub nadmiernie ocieplona.

Nie należy podawać preparatu Praluent z innymi zastrzykami w tym samym 
miejscu 

Nie należy wstrzykiwać w odległości mniejszej niż 5 cm od pępka

Nie należy wstrzykiwać w miejsca w pobliżu widocznych żył

Jak zrobić zastrzyk ? Jak wstrzykiwaćZanim zaczniesz

Zalecane miejsca iniekcji

W odległości 5 cm od pępka
Górna część uda
Zewnętrzna strona lub górna część ramienia
(Tylko przez opiekuna)

Miejsca, w których iniekcja może zostać 
wykonana samodzielnie lub przez opiekuna 
Miejsca, w których iniekcja może zostać 
wykonana tylko przez opiekuna
Miejsca, w których iniekcja nie może zostać 
wykonana

Spójrz na etykietę wstrzykiwacza 

Sprawdź, czy masz właściwy produkt w 
odpowiedniej dawce

Data ważności odnosi się do ostatniego dnia 
miesiąca podanego na opakowaniu kartonowym

Nie należy używać, jeśli upłynął termin ważności 
lub jeśli wstrzykiwacz został upuszczony lub 
uszkodzony
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Pozostaw wstrzykiwacz na 45 minut w 
temperaturze pokojowej

Przed użyciem należy wyjąć wstrzykiwacz z lodówki 
i ogrzać w temperaturze pokojowej przez 45 minut. 
Jest to ważne w celu podania całej dawki i pomaga 
zminimalizować dyskomfort

Nie podgrzewaj wstrzykiwacza, pozwól samodzielnie 
się ogrzać w temepraturze pokojowej

Nie wkładaj wstrzykiwacza z powrotem do lodówki

1 Przed oderwaniem 
wstrzykiwacza, sprawdź 
ponownie, czy okienko 
zmieniło kolor na żółty

Przed oderwaniem 
wstrzykiwacza upewnij się, że 
całe okienko jest żółte

Jeśli okienko nie zmieniło 
koloru na żółty, należy 
oderwać pena i skonsultować 
się z z firmą Sanofi

W przypadku pojawienia 
się krwi należy przyciskać 
wacik lub gazę w miejscu 
wstrzyknięcia do momentu 
ustania krwawienia

Nie należy robić sobie 
drugiego zastrzyku bez 
porozumienia z lekarzem, 
farmaceutą lub pielęgniarką

Nie należy pocierać skóry po 
wstrzyknięciu
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6 Wyrzuć wstrzykiwacz 
i osłonkę igły

Bezpośrednio po użyciu 
wyrzucić wstrzykiwacz oraz 
osłonkę igły do odpornego 
na przebicie‑pojemnika. 
Pojemnik należy zawsze 
przechowywać w 
miejscu niewidocznym i 
niedostępnym dla dzieci

Zapytaj swojego lekarza, 
farmaceutę lub pielęgniarkę, 
jak zutylizować pojemnik

Nie należy zakładać z 
powrotem niebieskiej osłonki 
po jej zdjęciu

Nie należy używać 
wstrzykiwacza ponownie

Nie należy wyrzucać 
żadnych leków do kanalizacji 
lub domowych pojemników 
na odpady

Przyłóż żółtą osłonką do skóry 
pod kątem około 90� stopni

Złap skórę kciukiem i palcem 
wskazującym, aby ustabilizować 
miejsce wstrzyknięcia i trzymaj 
skórę w ten sposób podczas 
iniekcji

Przyciśnij wstrzykiwacz do skóry 
pod kątem 90°, aż żółta osłonka 
zabezpieczająca schowa się 
w jego środku. Przytrzymaj w 
miejscu

Wstrzyknięcie nie rozpocznie się, 
dopóki żółta osłonka całkowicie 
się nie schowa. Po rozpoczęciu 
wstrzyknięcia usłyszysz 
kliknięcie, a okienko zacznie 
zmieniać kolor na żółty
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4Nie odrywaj wstrzykiwacza 
od skóry

Przytrzymaj go w miejscu, aż 
okienko całkowicie zabarwi 
się na żółto. Możesz usłyszeć 
drugie kliknięcie

Gdy całe okienko stanie się 
żółte, powoli policz do pięciu
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Zdejmij niebieską osłonkę

Nie stosuj, jeśli brakuje 
niebieskiej osłonki lub gdy jest 
ona obluzowana

Nie zdejmuj osłonki, dopóki 
nie będziesz gotowy do 
wstrzyknięcia

Nie nakładaj ponownie 
niebieskiej osłonki
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Trzymaj wstrzykiwacz w 
pozycji pionowej

Okienko powinno być dobrze 
widoczne. Skieruj je w 
swoją stronę, żółtą osłonką 
zabezpieczającą do dołu

Nie przyciskaj wstrzykiwacza 
do skóry, dopóki nie będziesz 
gotowy do iniekcji

Nie dotykaj żółtej osłonki 
zabezpieczającej, ponieważ 
wewnątrz znajduje się igła
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45
minut

Spójrz na okienko

Należy sprawdzić, czy płyn jest przejrzysty, 
bezbarwny lub bladożółty, bez stałych cząsteczek 
(rys. A). W przeciwnym wypadku nie należy używać. 

Może pojawić się pęcherzyk powietrza. Jest to 
zjawisko normalne

Nie należy stosować, jeśli okienko ma jednolity żółty 
kolor (rysunek B) lub jeśli roztwór jest odbarwiony, 
mętny lub widoczne są w nim płatki lub drobinki
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Rysunek A

Rysunek B


