INSTRUCTIE BAXJECT III SYSTEEM
Dien de oplossing pas toe na instructies van uw arts of verpleegkundige.

GEBRUIKSINSTRUCTIE

DRUK

DRAAI OM &
TREK OP

ZWENK
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Leg alle voor de injectie benodigde
materialen op een schoon, vlak
oppervlak. Controleer de vervaldatum.
Indien het product uit de koelkast komt,
laat u het eerst op kamertemperatuur
(15 ˚C - 25 ˚C) komen. Was uw handen
grondig met warm water en zeep.
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Open de verpakking door de seal te
verwijderen. Haal de BAXJECT III uit
de verpakking en zet deze rechtop op een
vlak oppervlak, met de oplosvloeistof
flacon (flacon met blauwe streep) aan
de bovenkant. Deze flacons met oplos
vloeistof en poeder NIET van de witte
plastic behuizing verwijderen. Houd de
BAXJECT III rechtop.
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Houd de witte behuizing goed met
één hand vast en druk met de andere
hand stevig op de flacon met oplos
vloeistof, zodat beide flacons in de
behuizing worden gedrukt en de
oplosvloeistof in de flacon met poeder
stroomt. Controleer of alle oplosvloeistof
geheel in de flacon met poeder is
gestroomd. Het blauwe kapje van de
BAXJECT III NIET verwijderen tot
stap 5.
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Zwenk het systeem enkele malen totdat
het poeder volledig is opgelost (niet
schudden). Controleer de bereide
oplossing vóór toediening op de
aanwezigheid van deeltjes en
verkleuringen. De oplossing dient
helder en kleurloos te zijn. Is dit niet
het geval, gebruik de oplossing dan niet
en meld het aan uw zorgverlener.

Verwijder het blauwe kapje van de
BAXJECT III. Haal de injectiespuit uit de
verpakking. Raak de tip van de spuit niet
aan. Druk de stamper geheel in de spuit (om
alle lucht te verwijderen) en schroef de spuit
op de BAXJECT III Let op dat u geen
lucht in het systeem injecteert.
Draai de BAXJECT III om zodat de flacon
met oplossing aan de bovenkant zit
(het blauwe streepje zit dan aan de
onderkant). Trek de gehele hoeveelheid
oplossing op in de spuit door de stamper
langzaam naar achteren te trekken.
Stroomt de vloeistof niet in de spuit,
controleer dan of beide flacons stevig in
de behuizing gedrukt zijn.

Draai de spuit los. Mogelijk blijft er een
kleine hoeveelheid oplossing in de flacon
achter. Verwijder eventuele lucht uit de spuit
door de stamper langzaam iets in te drukken
totdat er een druppel aan de tip verschijnt.
U bent nu klaar om de oplossing toe te
dienen met een snelheid die u als aangenaam ervaart (maximaal 10 ml/minuut).
De oplossing dient direct te worden gebruikt,
en niet later dan 3 uur na het mengen.
Het gebruikte BAXJECT III systeem
volgens uw locale vereisten weggooien.

Niet schudden. Niet meer koelen na het mengen. De oplossing dient onmiddellijk te worden gebruikt
(binnen drie uur na het mengen).

HERSTELINSTRUCTIE BAXJECT III
Mocht er tijdens het mengen (reconstitueren) iets niet goed
zijn gegaan, volg dan nauwgezet onderstaande aanwijzingen
voor herstel van de BAXJECT III met Factor VIII. Mogelijk moet
u sommige stappen uit de mengprocedure herhalen.

HERSTELPROCEDURE

Redenen waarom de oplosvloeistof niet (geheel) doorloopt:
•	mogelijk heeft u willen mengen met de BAXJECT III op zijn kop
(blauwe streepje aan de onderkant)
•	mogelijk is het systeem gekanteld terwijl de vloeistof doorliep
•	mogelijk is het blauwe dopje aan de zijkant van de BAXJEXT III
verwijderd vóór het mengen
• mogelijk heeft u per ongeluk lucht in het systeem geïnjecteerd
•	mogelijk heeft u de flacons niet hard genoeg in de witte
behuizing gedrukt
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Zet de BAXJECT III neer met de flacon
oplosvloeistof boven (deze flacon is
herkenbaar aan de blauwe streep).
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Zorg er voor dat beide flacons
stevig in de witte behuizing zijn
gedrukt.
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Zwenk voorzichtig tot het poeder volledig
is opgelost.
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Schroef de spuit weer op het BAXJECT III
systeem.

Verwijder het blauwe kapje dat zich aan
de zijkant van het systeem bevindt.
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Schroef de spuit los. Druk de stamper
nogmaals geheel in om alle lucht uit de
spuit te verwijderen.

Druk de stamper van de spuit geheel in
om eventuele lucht uit de spuit te
verwijderen.
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Schroef de spuit op het systeem.
Injecteer geen lucht.
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Trek langzaam aan de stamper om lucht
uit de flacons te trekken. Hierdoor zal
het water in de poederflacon stromen.

Draai het systeem om, zodat de flacon
met oplossing boven zit (blauwe
streep aan de onderkant).

Trek de stamper langzaam terug om
de oplossing in de spuit op te trekken.
Het is mogelijk dat een kleine hoeveelheid
oplossing in de flacon achterblijft.
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U bent nu klaar om de oplossing toe
te dienen met een snelheid die u als
aangenaam ervaart (maximaal 10 ml/
minuut). De oplossing dient direct te
worden gebruikt, en niet later dan 3 uur na
reconstitutie.

Mochten deze stappen de eventuele problemen niet hebben opgelost, raadpleeg dan uw zorgverlener of uw hemofilie behandelcentrum.

Baxalta en Baxject III zijn handelsmerken van Baxalta Incorporated.
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