INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

IMUKIN®, 0,2 mg/ml,
injektionsvæske, opløsning 

abcd

Aktiv stof: Rekombinant human gamma-interferon-1b
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage
medicinen.
– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
– Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
– Lægen har ordineret Imukin til dig personligt. Lad derfor være med
at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de
har samme symptomer, som du har.
– Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre,
eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
– Den til enhver tid nyeste indlægsseddel kan ses på
www.indlaegsseddel.dk

Hvis du har spørgsmål, så spørg lægen.
Det er vigtigt, at der til stadighed bliver holdt øje med udviklingen
af din sygdom, ved at du får taget blod-, urin-, nyre- og leverprøver
både før og under behandling.
Høje koncentrationer af gamma-interferon i kroppen kan nedsætte
fertiliteten hos mænd og hos kvinder.
Brug af anden medicin sammen med Imukin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden
medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som
ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Imukin
3. Sådan skal du tage Imukin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Under behandling med Imukin mod CGD har du muligvis behov for
antibiotika til behandling af en infektion. Der er ikke tegn på, at
Imukin påvirker antibiotika eller kortikosteroidbehandling, som ofte
anvendes ved CGDbehandling eller ved alvorlig osteopetrose.
Lægemidler, som har en virkning på leveren eller nyrerne påvirker
muligvis udskillelsen af Imukin. Det er også muligt, at Imukin kan
forlænge virkningen af andre lægemidler, som nedbrydes eller
udskilles via leveren.

1. Virkning og anvendelse

Risikoen for bivirkninger øges, hvis du samtidig med Imukin
anvender lægemidler eller vacciner, der har en virkning på hjertet,
blodet, knoglemarven, nerve- eller immunsystemet.

Imukin indeholder rekombinant human gamma-interferon-1b.
Interferoner er såkaldte immunomodulatorer. Disse er små
proteiner, som kan stimulere kroppens immunsystem. De beskytter
mod mikroorganismer (såsom bakterier, virus og svampesporer)
som kan forårsage sygdom.

Graviditet, amning og fertilitet
Ud fra de tilgængelige informationer er der intet kendskab til
indvirkninger på fertiliteten, uden det dog kan udelukkes. Du bør
ikke tage Imukin under graviditet med mindre din læge mener,
det er nødvendigt for dig. Du bør ikke amme under behandling
med Imukin.

Imukin er til behandling af kronisk granulomatøs sygdom (Chronic
Granulomatous Disease (CGD)). Ved CGD fungerer de celler
i immunsystemet som kaldes neutrofile granulocytter ikke (en type

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for
medicin.
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Trafik- og arbejdssikkerhed
Ved behandling med Imukin kan forekomme bivirkninger såsom
træthed, kramper, konfusionstilstand, desorientering eller imaginære
forestillinger (hallucinationer). Disse bivirkninger kan påvirke
reaktionsevnen og kan have en negativ indvirkning på evnen til at
køre bil eller betjene maskiner. Undlad at føre motorkøretøjer eller
betjene maskiner, hvis du mærker nedsat reaktionsevne.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Imukin
Injektionsvæsken indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg)
per 0,5 ml hætteglas; dvs. væsken er ”natriumfri”.
Den viden kan være af betydning for folk med for højt blodtryk og
andre, som ønsker en ”saltfattig diæt”.
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3. Sådan skal du tage Imukin
Imukin skal injiceres under huden (subkutant) og kan indsprøjtes
enten af en læge eller sygeplejerske. Du eller et familiemedlem kan
også selv indsprøjte Imukin efter oplæring ved en læge eller
sygeplejerske.
Den anbefalede dosis af Imukin for behandling af CGD eller alvorlig
osteopetrose er 50 mikrogram/m2 til patienter med en
kropsoverflade større end 0,5 m2 og 1,5 mikrogram/kg for patienter
med en kropsoverflade på eller mindre end 0,5 m2.

af hvide blodlegemer). De hvide blodlegemer vil normalt dræbe
bakterier eller svampe. Sygdommen CGD bevirker, at disse hvide
blodlegemer er mindre virksomme til at forhindre infektioner.

Din læge afgør hvor meget Imukin du har brug for.

Imukin anvendes til at mindske antallet af alvorlige infektioner som
kan forekomme ved denne sygdom.

Vanligvis bør du injicere (eller have injiceret) en injektion
i underhuden tre gange per uge (f.eks. mandag, onsdag og fredag),
og helst om aftenen. De anbefalede injektionssteder er øverst
i overarmen eller foran på låret.

Imukin anvendes også til patienter med alvorlig osteopetrose – også
kaldet marmor sygdom - der medfører knogleskørhed. Dette er en
arvelig defekt i knoglecellerne, som medfører unormal knoglevækst.
Det påvirker også knoglemarven og herunder dannelsen af
blodceller, som foregår i knoglemarven. Som en konsekvens heraf er
patienter med osteopetrose også udsat for alvorlige infektioner.
Lægen kan have givet dig Imukin for noget andet. Følg altid lægens
anvisning.

• Tjek altid mængden af injektionsvæske før injektion
• Anvend ikke Imukin, hvis du kan se partikler i eller misfarvning
af væsken
• Bland ikke Imukin med andre lægemidler
• Imukin hætteglasset må IKKE rystes kraftigt

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Imukin

Lægens anvisning skal altid følges. Er du i tvivl, så spørg lægen eller
på apoteket.

Tag IKKE Imukin
– hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive indholdsstof
interferon-gamma, andre interferoner eller et af de øvrige
indholdsstoffer i IMUKIN (se afsnit 6).

Hvis du har taget for meget Imukin
Hvis du har taget for meget Imukin, så kontakt straks lægen,
skadestuen eller apoteket. Tag pakningen med.
Tegn på overdosering kan være:
– Bivirkninger fra centralnervesystemet såsom påvirket
tankevirksomhed, gangbesvær og svimmelhed
– Allerede forekommende hjertesygdom kan forværres i en kort
periode
– Blodets komponenter kan påvirkes, hvilke kan omfatte:
– Midlertidig ændring i antal af nogle blodceller
– Øget mængde af komponenter som leverenzymer og triglycerider.
Ændringer i blodets komponenter kan testes ved en blodprøve.

Tal med lægen, hvis du er usikker på, om du er allergisk over for
interferoner.
Advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen før du tager Imukin:
– hvis du har en hjertesygdom idet doser højere end sædvanligt kan
forværre din hjertesygdom (se afsnit 3 om dosering)
– hvis du har epilepsi
– hvis du har påvirkning af centralnervesystemet
– hvis du har en leversygdom
– hvis du har en nyresygdom
– hvis du har nedsat produktion af blodceller i knoglemarven
– hvis du er allergisk overfor latex, da proppen i hætteglasset
indeholder naturgummi (latex er en del af naturgummi) hvilket kan
forårsage allergiske reaktioner.

Ovennævnte symptomer forsvinder, hvis dosis sænkes eller Imukin
behandlingen ophører.
Hvis du har glemt at tage Imukin
Injektionerne skal tages på de anbefalede tidspunkter. Du må ikke
tage dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. En glemt dosis
kan injiceres senere på dagen eller den følgende dag. Kontakt din
læge, hvis der er gået for lang tid fra sidste dosis.

Du bør ikke være i behandling med Imukin samtidig med du
behandles med andre protein-baserede lægemidler. Du bør ikke
være i behandling med Imukin samtidig med du skal vaccineres.
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Hvis du holder op med at tage Imukin
Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Imukin.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller
bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske
eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er
medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også
indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på
www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen
via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til
Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe
mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

4. Bivirkninger
Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men
ikke alle får bivirkninger. Risikoen for bivirkninger afhænger af dosis
og dosisinterval.
De mest almindelige bivirkninger er influenzalignende symptomer
(feber, hovedpine, kuldegysninger og træthed).
De ovenfor anførte symptomer kan efter nogen tids behandling
aftage. Nogle af symptomerne kan mindskes ved at tage injektionen
lige før sengetid. Anvendelse af Paracetamol kan reducere nogle af
bivirkningerne.
Nogle patienter får kortvarigt hudproblemer, såsom:
– midlertidig hududslæt
– pletvis udslæt
– pludseligt opståede blærer i huden, og
– rødmen på injektionsstedet
De nævnte bivirkninger er dog sjældent alvorlige nok til,
at behandlingen skal afbrydes.
Bivirkningerne på listen nedenfor er inddelt efter sandsynligheden
for, at de optræder.
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end
1 ud af 10 behandlede patienter):
– Feber
– Hovedpine
– Kuldegysninger
– Smerter på injektionsstedet
– Opkastning
– Kvalme (sygdoms- og opkastningsfornemmelser)
– Diarré
– Træthed
– Øgede niveauer af leverenzymer
– Udslæt
Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter
ud af 100):
– Muskelsmerter
– Ledømhed eller ledsmerter
– Rygsmerter
– Mavesmerter
– Depression
Bivirkninger med ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de
eksisterende data):
– Nedsat mængde af hvide blodlegemer (neutropeni),
– Nedsat mængde af røde blodlegemer (thrombocytopeni). Dette kan
være forbundet med blå mærker eller en tendens til blødning.
– Proteiner i urinen
Bivirkninger nævnt herunder er set i kliniske forsøg med Imukin ved
andre indikationer end de godkendte indikationer, som er CGD og
alvorlig osteopetrose. Her brugtes ofte højere doser end de
godkendte. Derfor vides det ikke hvor ofte disse bivirkninger kan
forekomme.
Bivirkninger med ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de
eksisterende data):
– Lavt natriumindhold i blodet som kan medføre træthed og
konfusion, muskelsammentrækninger, krampeanfald eller koma
(hyponatriæmi)
– Forhøjet sukkerindhold (hyperglycæmi)
– Forhøjet indhold af fedtsyrer benævnt triglycerider
(hyperglyceridæmi) i blodet
– De følgende nervesystemændringer er set:
– Konfusion
– Forvirring
– Påvirkning af evnen til at gå som Parkinsonisme
– Rysten
– Krampeanfald
– Høre- eller synsforstyrrelser (hallucinationer)
– De følgende hjertepåvirkninger er set:
– Ekstra- eller uregelmæssige hjerteslag
– Forstyrrelser i hjerterytmen – hurtigere eller langsommere
– Hjerteproblemer, som kan være årsag til åndenød eller hævede
ankler (hjertesvigt)
– Hjerteanfald
– De følgende påvirkninger af blodcirkulationen er set:
– For lavt blodtryk
– Besvimelse
– Mild, forbigående stroke (midlertidig iltmangel i hjernen)
– Blodprop eller blok af en blodprop i lungen (dyb venetrombose og
lungeemboli); symptomer kan omfatte åndenød.
– De følgende typer vejrtrækningsbesvær er set:
– Kortåndethed
– Trykken for brystet (bronkospasmer eller lungelidelse)
– Blødning i fordøjelsessystemet
– Bugspytkirtelbetændelse, som kan medføre døden
– Ødelæggende påvirkning af leveren (leversvigt)
– Ødelæggende påvirkning af nyrerne, som kan behandles effektivt
(reversibel nyresvigt)
– Brystsmerter
– Forværring af en hudsygdom kaldet dermatomyositis (ses som
hudeksem med muskelsvaghed)
– Udvikling af systemisk erytematøs lupus - en livslang sygdom
(patientens eget immunsystem angriber dele af patientens krop)
– Autoimmune reaktioner (antistof-respons)

5. Opbevaring
Opbevar Imukin utilgængeligt for børn.
Anvend ikke Imukin efter den udløbsdato, der står på pakningen og
på hætteglasset. Udløbsdato (EXP) er sidste dag i den nævnte måned.
Injektionsvæsken skal opbevares koldt (2 – 8°C, i køleskab), men
må ikke fryses.
Imukin hætteglas er til engangsbrug. Imukin indeholder ikke
konserveringsmiddel. Når en injektionsflaske åbnes skal den
anvendes umiddelbart efter åbning. Ubrugt indhold bør destrueres.
Anvend ikke Imukin, hvis du kan se partikler i eller misfarvning
af væsken.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du
ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Imukin indeholder:
Hvert hætteglas (0,5 ml) indeholder 2 x 106 IE (0,1 mg) rekombinant
human interferon gamma-1b. Denne substans er fremstillet ved brug
af genmodificeret E. coli bakterier.
Øvrige indholdsstoffer er: D-mannitol, dinatriumsuccinathexahydrat,
polysorbat 20, ravsyre og vand til injektionsvæske
Proppen i hætteglasset indeholder naturgummi (latex er en del af
naturgummi)
Imukin udseende og pakningsstørrelser.
Imukin er en klar, farveløs opløsning til injektion. Imukin forhandles
i 3 ml hætteglas indeholdende 0,5 ml injektionsvæske.
Pakningsstørrelser: 1, 3, 5, 6 og 12 hætteglas i en karton.
Ikke alle pakningsstørrelser er markedsført.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Repræsentant i Danmark:
Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52
2100 København Ø
Tlf. 39 15 88 88
e-mail: info.cop@boehringer-ingelheim.com
Markedsføring i Danmark:
Boehringer Ingelheim International GmbH
55216-Ingelheim am Rhein, Tyskland
Fremstiller:
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG,
1121 Wien, Østrig.
Dette lægemiddel er godkendt i andre EEA lande under navnene:
Imukin® eller Immukin® eller Immukine®
Denne indlægsseddel blev sidst ændret 01/2014.

PAKKAUSSELOSTE

IMUKIN® 0,2 mg / ml,
injektioneste, liuos
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Rekombinantti ihmisen interferonigamma-1b
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen
ottamisen.
– Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
– Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
– Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden
käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa
olisivat samat kuin sinun.
– Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä
selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava,
kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. M
 itä Imukin on ja mihin sitä käytetään
2. E
 nnen kuin käytät Imukin-valmistetta
3. M
 iten Imukin-valmistetta käytetään
4. M
 ahdolliset haittavaikutukset
5. I mukin-valmisteen säilyttäminen
6. M
 uuta tietoa
1. MITÄ IMUKIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Imukin sisältää ainetta nimeltä rekombinantti ihmisen
interferonigamma-1b. Interferonit ovat ns. immuunivasteen
muuntajia. Nämä ovat pieniä proteiineja, jotka voivat stimuloida
kehon immuunijärjestelmän puolustusta. Ne suojaavat mikroorganismeilta, jotka voivat aiheuttaa sairauksia (esim. bakteerit,
virukset ja sienet).
Imukin-valmistetta käytetään kroonista granulomatoosia
sairastaville potilaille. Krooninen granulomatoosi on neutrofiilien,
tietyntyyppisten valkosolujen, metaboliahäiriö. Normaalisti
neutrofiilit tappavat hyökkääviä bakteereita tai sieniä. Kroonisessa
granulomatoosissa neutrofiilien kyky puolustautua infektioita
vastaan on vähentynyt.
Imukin-valmistetta käytetään vähentämään tästä sairaudesta
johtuvien vakavien infektioiden määrää.
Imukin-valmistetta käytetään myös vaikeaa etenevää
luunkovettumistautia (osteopetroosia) sairastaville potilaille.
Osteopetroosi on periytyvä häiriö luusoluissa, mikä johtaa luun
liialliseen, epänormaaliin kasvuun. Se vaikuttaa myös luuytimeen ja
siinä yleensä muodostuviin verisoluihin. Tämän seurauksena
osteopetroosipotilailla on myös suurempi riski vakaviin infektioihin.
2. ENNEN KUIN KÄYTÄT IMUKIN-VALMISTETTA
Älä käytä Imukin-valmistetta
• jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttavalle aineelle
interferonigammalle, muille interferoneille tai Imukin-valmisteen
jollekin muulle aineelle (ks. kohta 6).
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista, jos olet epävarma, oletko allerginen
interferoneille.
Ole erityisen varovainen Imukin-valmisteen suhteen
• jos sinulla on sydänsairaus, koska normaalia suuremmat annokset
saattavat pahentaa sydämesi tilaa (ks. annostusohjeet kohdasta 3)
• jos sinulla on kouristustauti ja/tai keskushermoston toimintahäiriö
• jos sinulla on maksan vajaatoiminta
• jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta
• jos luuytimesi ei tuota riittävästi verisoluja
• jos olet allerginen lateksille, sillä lasipullon tulppa sisältää
luonnonkumia (lateksin johdannainen), joka voi aiheuttaa allergisia
reaktioita.
Keskustele lääkärisi kanssa jos jokin yllä olevista varoituksista
koskee tai on koskenut sinua.
Imukin-valmisteen käyttöä on vältettävä samanaikaisesti
muuntyyppisten proteiinipohjaisten lääkevalmisteiden kanssa.
Imukin-valmisteen käyttöä on vältettävä myös rokotteen saamisen
aikaan. Kysy lääkäriltäsi, jos sinulla on jotain kysyttävää tästä.
Sinun tulee jatkossakin käydä kroonisen granulomatoosin ja vaikean
etenevän osteopetroosin hoitoon liittyvissä tutkimuksissa.
Verenkuva, virtsa, munuaisten ja maksan toiminta täytyy tutkia
tarkasti, sekä ennen hoitoa että hoidon aikana.
Elimistön korkeat interferonigamma-1b -pitoisuudet saattavat
mahdollisesti heikentää sekä miesten että naisten hedelmällisyyttä.
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Saatat tarvita myös antibiootteja hoitamaan infektioita, joita
ilmaantuu käyttäessäsi Imukin-valmistetta kroonisen
granulomatoosin hoitoon. Ei ole viitteitä siitä, että Imukin vaikuttaisi
tavallisesti kroonisen granulomatoosin ja vaikean, pahanlaatuisen
osteopetroosin hoidossa tavallisesti käytettävien antibioottien tai
kortikosteroidien tehoon. Maksaan tai munuaisiin vaikuttavat
lääkkeet saattavat vaikuttaa Imukin-valmisteen kehosta
erittymiseen.
On mahdollista, että Imukin saattaa pidentää muiden maksassa
hajoavien ja maksan kautta elimistöstä poistuvien lääkkeiden
vaikutusta.
Jos käytät Imukin-valmistetta samanaikaisesti lääkkeiden tai
rokotteiden kanssa, jotka vaikuttavat sydämeen, vereen, luuytimeen,
hermostoon tai immuunijärjestelmään, haittavaikutusten riski
saattaa kasvaa.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan
käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös
lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky
Saatavissa olevan tiedon perusteella vaikutusta
hedelmällisyyteen ei tiedetä, mutta sitä ei voida poissulkea.
Sinun ei tule käyttää Imukin-valmistetta raskauden aikana,
ellei lääkärisi pidä sitä välttämättömänä. Imettäminen ei ole
suositeltavaa Imukin-valmisteen käytön aikana.
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen
käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.
Ajaminen ja koneiden käyttö
Imukin voi aiheuttaa väsymystä, kouristuskohtauksia,
sekavuutta, ajan, paikan ja henkilöllisyyden tajun
hämärtymistä tai vääristyneitä tai mielikuvituksellisia
aistimuksia (hallusinaatiot). Nämä haittavaikutukset voivat
heikentää reaktiokykyä ja siten vaikuttaa haitallisesti
ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Älä aja autoa tai käytä
koneita, jos huomaat reaktiokykysi huonontuneen.
Tärkeää tietoa Imukin-valmisteen sisältämistä aineista
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg)
per 0,5 ml:n injektiopullo eli se on natriumiton. Potilaiden,
joilla on korkea verenpaine ja ruokavalion natriumrajoitus,
tulee ottaa tämä huomioon.
3. MITEN IMUKIN-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN
Imukin on tarkoitettu ihonalaiseen injektioon (subkutaaninen
käyttö) ja sen voi antaa lääkäri tai hoitaja. Myös sinä itse tai
perheenjäsenesi voi antaa Imukin-valmisteen. Lääkärin tai
hoitajan täytyy opettaa sinulle tai perheenjäsenellesi tämän
tyyppisen injektion antaminen.
Suositeltu annos Imukin-valmistetta potilaille, joilla on
krooninen granulomatoosi tai vakava, pahanlaatuinen
osteopetroosi on 50 mikrog / m2 potilaille joiden vartalon
pinta-ala on suurempi kuin 0,5 m2 ja 1,5 mikrog / kg potilaille,
joiden
vartalon pinta-ala on yhtäsuuri tai pienempi kuin 0,5 m2.
Lääkärisi päättää kuinka paljon Imukin-valmistetta tarvitset
kroonisen granulomatoosin tai vakavan etenevän
osteopetroosin hoitoon.
Ota Imukin-valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on
määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista,
jos olet epävarma kuinka Imukin-valmistetta käytetään tai jos
tarvitset muita neuvoja.
Sinun pitää pistää (tai sinulle pitää pistää) ihon alle juuri sen
verran Imukin-valmistetta kuin lääkärisi on kertonut sinun
tarvitsevan. Injektio tulisi antaa 3 kertaa viikossa (esimerkiksi
maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina), mielellään illalla.
Suositeltavimmat paikat injektioille ovat olkavarsi tai yläreisi.

• Tarkista aina Imukin-liuoksen määrä ennen injektion
antamista.

• Älä käytä Imukin-valmistetta, jos näet pieniä hiukkasia tai
värjäytymiä liuoksessa.

• Älä sekoita Imukin-valmistetta muiden lääkkeiden kanssa.
• Älä ravista Imukin-injektiopulloja voimakkaasti.
Jos käytät enemmän Imukin-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi
on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin,
sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen
(puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden
saamiseksi.
Oireet, joita voi ilmetä, jos olet ottanut liikaa
Imukin-valmistetta ovat:
– keskushermosto-oireet, kuten ajatus- ja kävelyhäiriöt sekä
huimaus
– jos sinulla on sydänsairaus, se voi pahentua lyhyeksi ajaksi.
– Verimuutoksia / häiriöitä voi ilmetä Imukin-hoidon aikana.
Näitä ovat:
– väliaikaiset muutokset joidenkin verisolujen määrässä
– tiettyjen aineiden lisääntynyt määrä veressä
(maksaentsyymit ja triglyseridit)
	Lääkärisi voi havaita nämä muutokset verikokeella.
Nämä oireet paranevat vähentämällä annosta tai lopettamalla
Imukin-valmisteen käyttö.
Jos unohdat ottaa Imukin-valmistetta
Ota injektiot niinä aikoina, kun lääkärisi on suositellut. Jos
unohdat ottaa annoksen, älä ota kaksinkertaista annosta
korvataksesi sen. Voit ottaa unohtuneen annoksen vielä
samana päivänä tai seuraavana päivänä. Ota yhteys lääkäriin,
jos luulet olleesi liian pitkään ottamatta annosta.
Jos lopetat Imukin-valmisteen käytön
Kerro lääkärillesi, jos lopetat Imukin-valmisteen käytön.

