
Guide 
för Esperoct®-patienter

Esperoct® används för att behandla och förebygga blödningar hos 
personer, 12 år eller äldre, med hemofili A.

Du har fått denna guide av din läkare eller sjuksköterska.
Kom ihåg att läsa bipacksedeln noggrant innan
du använder Esperoct®.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
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Bekanta dig med Esperoct®

Denna guide hjälper dig att förstå hur Esperoct® fungerar och hur du använder läkemedlet 
på rätt sätt.

Lär dig:
• Hur ofta och hur mycket du behöver använda Esperoct®

• Hur länge en Esperoct®-dos verkar i din kropp

• Hur teknologin bakom den långvariga effekten hos Esperoct® har åstadkommits

• Hur du bereder din Esperoct®-dos

• Hur Esperoct® ska förvaras

• Hur du reser med Esperoct®

• Hur du kan lägga till en påminnelse i din mobil om att ta läkemedlet

• Svar på frågor som du kan ha

Guide för din nya 

hemofilibehandling
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Vad är Esperoct®? 

Esperoct® är en långverkande koagulationsfaktor VIII -produkt för patienter med hemofili A. 

En dos var 4:e dag för att förebygga blödning

Den rekommenderade dosen är 50 IE per kg kroppsvikt   

• Vid förebyggande av blödning var 4:e dag

Vid behandling av blödning (dosen beror på blödningens allvarlighetsgrad och var det blöder)
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Vad är det som gör Esperoct® långverkande?

Esperoct® har utvecklats så att läkemedlet ska bli kvar länge i blodomloppet. Detta åstadkoms 
med en metod som kallas pegylering. Pegylering har använts i olika läkemedelspreparat i mer än 
20 års tid för att förlänga deras verkningstid i kroppen.

Esperoct® är inaktivt i kroppen tills det behövs i blodkoagulationen. Vid en blödning
separerar molekylen PEG (polyetylenglykol) från koagulationsfaktor VIII-molekylen och
koagulationsfaktor VIII frigörs till att verka som en del av blodkoagulationen.

Hur 

fungerar Esperoct®?
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Koagulationsfaktor 
VIII frigörs när en 
blödning uppstår

Koagulations-
faktor VIII

PEG

Aktivering
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Varje läkemedelsförpackning innehåller:

En kolvstång 

Kolvstången sätts fast på sprutan så att spädningsvätskan kan injiceras
i injektionsflaskan. Avlägsna kolvstången ur förpackningen först då
du är redo att använda den. Rör inte vid sidorna eller gängan på kolvstången. 
Om du rör vid sidorna eller gängan kan bakterier överföras från dina fingrar.

En förfylld spruta med spädningsvätska
Den förfyllda sprutan har en skild spruthätta som skyddar sprutans topp. 
Om spruthättan är lös eller saknas ska den förfyllda sprutan inte användas.

En adapter för injektionsflaska 
Adaptern kopplar sprutan till injektionsflaskan. Om adapterns skyddspapper
inte sluter helt tätt eller om det är trasigt ska adaptern inte användas.

Innehållet

i läkemedelsförpackningen
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Administreringssetet 
innehåller

• 2 desinfektionslappar

• 1 infusionsset (slang och fjärilsnål med nålskydd)

• 2 kompresser

• 2 plåster

En injektionsflaska med Esperoct® pulver   
Esperoct® finns tillgängligt i fem olika styrkor.
Kontrollera alltid före injektion att du använder den styrka 
som din läkare ordinerat dig. Varje olik styrka har en olikfärgad 
skyddskork på injektionsflaskan.

Använd inte Esperoct® efter det utgångsdatum som anges efter ”EXP” på kartongen 
och på injektionsflaskans och den förfyllda sprutans etikett. Utgångsdatumet är den sista 
dagen i angiven månad. 
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Bipacksedeln 
Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda Esperoct®.
Den innehåller information som är viktig för dig.
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Din läkare eller sjuksköterska lär dig hur Esperoct®

bereds och doseras rätt.
Det är viktigt att du följer dessa anvisningar: 

Före beredning av Esperoct®-dosen 
Tvätta alltid händerna och se till att området runt omkring dig är rent. 

Beredning av din dos 
Se sidorna 11 - 16.

Injicera den beredda dosen 

•  Injicera den beredda lösningen enligt din läkares eller sjuksköterskas anvisningar

• Blanda inte Esperoct® med andra intravenösa injektioner eller läkemedel

• Injicera långsamt under 2 minuter

Hur ska du använda 

Esperoct®?
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Avfall 

•  Kassera all oanvänd Esperoct® lösning, sprutan med infusionssetet, injektionsflaskan med 
adapter och annat avfall enligt anvisningar från apotekspersonal 

•  Kasta det inte bland vanliga hushållssopor

Detaljerade bruksanvisningar finns i bipacksedeln. Om du har frågor, vänd dig till din läkare eller 
din sjuksköterska.

Hur du reser med Esperoct® 

När du reser får du inte transportera Esperoct® i lastrumsbagaget i flygplanet. Ta alltid med 
dig läkemedlet in i flygplanet. För säkerhetskontrollen måste du ha med ett transportintyg för 
läkemedlet. Detta intyg får du från din vårdenhet. Kom ihåg att ta med dig tillräckligt av 
Esperoct® på resan.

För nödsituationer måste du ha med dig ett patientkort med din diagnos och din behandlande 
läkares kontaktuppgifter.

Det är viktigt att du alltid tar reda på var resmålets närmaste hemofilicentral finns innan du reser. 
Denna information hittar du på adressen www.hclocator.org. 
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Plastlock Spruthätta

Gummipropp 
(under plastlocket)

Sprutspets 
(under spruthättan)

Skyddshölje KolvSkala

Spets (under 
skyddspappret)

Skyddspapper

Adapter till 
injektionsflaska

Förfylld spruta 
med spädningsvätska

KolvstångInjektionsflaska 
med Esperoct®

pulver

Gänga Bred övre ände

Översikt av  

Esperoct®
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Förbered injektionsflaskan och sprutan

Ta av plastlocket från 
injektionsflaskan. Torka av 
gummiproppen med en steril 
desinfektionslapp och låt den 
lufttorka några sekunder före 
användning. 

Kontrollera utgångsdatum. 
Kontrollera namn, styrka och färg på 
förpackningen för att försäkra dig 
om att den innehåller rätt produkt.  

 Tvätta händerna innan du 
öppnar förpackningen.

Låt injektionsflaskan och 
den förfyllda sprutan uppnå 
rumstemperatur. Det kan du göra 
genom att hålla dem i händerna.

STEG1
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Sätta på adaptern

Ta av skyddspappret från 
adaptern.

 Adaptern är steril, ta inte 
ur adaptern från skyddshöljet 
med fingrarna.

Vänd på skyddshöljet och sätt på 
adaptern på injektionsflaskan. 

Tryck lätt ihop skyddshöljet med 
tumme och pekfinger. Ta bort 
skyddshöljet. 

  Lyft inte upp adaptern från 
injektionsflaskan när du tar bort 
skyddshöljet

STEG2
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Sätta fast kolvstången på sprutan 

Ta tag i kolvstången i den 
breda änden och ta den ur 
kartongen. Anslut omedelbart 
kolvstången till sprutan genom 
att skruva in kolvstången medurs 
i den förfyllda sprutans kolv tills 
motstånd känns.

 Rör inte vid sidorna eller 
gängan på kolvstången.

Ta av spruthättan från den 
förfyllda sprutan genom 
att böja ner den tills 
perforeringen bryts.

 Rör inte vid sprutans 
topp under spruthättan.

Skruva fast den förfyllda 
sprutan ordentligt på 
adaptern till du känner 
motstånd.

STEG3
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Lös upp pulvret i spädningsvätskan

Luta den förfyllda sprutan något med 
injektionsflaskan pekande neråt.

Tryck på kolvstången så att all 
spädningsvätska injiceras ner i 
injektionsflaskan.

Håll kolvstången nedtryckt 
och snurra försiktigt på 
injektionsflaskan tills allt pulver 
är upplöst.

 Den beredda lösningen 
måste vara klar och färglös och 
inga partiklar får synas. Om du 
ser partiklar eller missfärgning 
ska du inte använda den. Skaka 
inte injektionsflaskan eftersom 
det leder till skumbildning.

STEG4
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Lös upp pulvret i spädningsvätskan (fortsättar)

Håll kvar injektionsflaskan 
upp och ner och knacka 
lätt på sprutan så att 
eventuella luftbubblor 
samlas överst. Tryck 
långsamt på kolvstången 
tills alla luftbubblor är 
borta.

Skruva av adaptern med 
injektionsflaskan.

Vänd sprutan med injektionsflaskan 
upp och ned.

Sluta tryck på kolvstången och låt 
den själv röra sig tillbaka medan den 
beredda lösningen fyller sprutan.

Om du inte behöver använda 
allt det beredda läkemedlet från 
injektionsflaskan ska du använda 
skalan på sprutan för att ta upp den 
dos du behöver, så som din läkare 
eller sjuksköterska visat dig.

Om det vid något tillfälle finns luft i 
sprutan ska du injicera luften tillbaka 
in i injektionsflaskan.

STEG4
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Hur Esperoct® ska förvaras före beredning 

 Före användning ska Esperoct® förvaras 
 i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får ej frysas.

 Esperoct® kan tas ut från kylskåpet och 
 förvaras i rumstemperatur (≤ 30 °C) 
 i högst 12 månader. 

 Eller

 Esperoct® kan förvaras i en högre temperatur än 
 rumstemperatur (>30 °C upp till 40 °C) 
 i högst 3 månader.

När du börjar förvara Esperoct® utanför kylskåpet, anteckna datum på kartongen. Om läkemedlet 
inte har använts före detta nya utgångsdatumet måste det kastas bort.

När du har förvarat läkemedlet utanför kylskåpet får du 
inte förvara det i kylskåpet igen.

2-8 ºC

30 ºC

40 ºC
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Varifrån får jag ett administreringsset? 

 Du får administreringssetet tillsammans med läkemedelsförpackningen från ditt apotek.

Vad ska jag göra om jag har glömt en dos? 

 Om du glömmer en dos ska du injicera den missade dosen så snart du kommer på det. 
Injicera inte en dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. 
Kontrollera anvisningarna av läkaren om du är osäker.

Vad ska jag göra om jag använt för stor mängd av Esperoct®?

Om du använt för stor mängd av Esperoct® ska du genast kontakta din läkare. 

Om du slutar att använda Esperoct® 

Om du slutar att använda Esperoct® är det möjligt att du inte längre är skyddad mot blödningar
eller att en pågående blödning inte upphör. Sluta inte använda Esperoct®

utan att tala med din läkare.

De vanligaste   

frågorna
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Har Esperoct® biverkningar?

 Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men 
alla användare behöver inte få dem.
De vanligaste observerade biverkningarna är:

• hudreaktioner vid injektionsstället

• klåda (pruritus)

• hudrodnad (erytem)

• utslag

Allergiska reaktioner är möjliga vid administrering av detta läkemedel. Avbryt injektionen 
omedelbart om du får allvarliga och plötsliga allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner). 
Du måste omedelbart kontakta din läkare eller en akutmottagning
om du har tecken på en allergisk reaktion som t.ex.:

• svårighet att svälja eller andas

• andnöd eller väsande andning

• trånghet i bröstet

• rodnad och/eller svullnad av läppar, tunga, ansikte eller händer

• hudutslag, nässelutslag, bulnader eller klåda

• blek och kall hy

• snabba hjärtslag och/eller yrsel, huvudvärk, illamående eller kräkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också 
rapportera biverkningar direkt via webbplatsen www.fimea.fi.
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Lägg till en kalenderpåminnelse i din Apple-enhet 

 1. Öppna kalenderappen i din Apple-enhet

2. Tryck på ”+”-tecknet i övre högra hörnet för att lägga till en ny aktivitet

3. Skriv en påminnelse (t.ex. ”Ta Esperoct”)

4. Tryck på ”Startar” för att välja den dag då du vill ha din första påminnelse 
 (t.ex. dagen då du tar nästa läkemedelsdos)

5. Rulla nedåt, tryck sedan ”Upprepa”, sedan ”Anpassad”. Tryck sedan ”Med intervall på” 
 och välj ”4 dagar”

6. Tryck till slut på ”<Upprepa”, ”<Ny aktivitet” och ”Lägg till”

Tips för att komma ihåg 

att ta läkemedlet
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Lägg till en kalenderpåminnelse i din Android-enhet 

 1. Öppna Googles kalenderapp i din Android-enhet

2. Tryck på ”+”-tecknet i nedre högra hörnet och tryck sedan på ”Påminnelse”

3. Skriv din påminnelse (t.ex. ”Ta Esperoct”)

4. Välj den dag då du vill ha din första påminnelse (t.ex. dagen då du tar nästa läkemedelsdos) 
 och tryck på ”OK”

5. Tryck på Ω-ikonen och sedan på ”Redigera”

6. Skriv ”4” i punkten ”Upprepa” och välj sedan ”dag”

7. Tryck på ”Klart” och till slut på ”Spara”
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Från och med 2020 tillverkas alla 
Novo Nordisk-produkter med 
förnybar energi.

Vårt ambitiösa mål är en utsläppsfri 
verksamhet före 2030.

Läs mer https://www.novonordisk.fi/tietoa-novo-nordiskista/ympaeristoe.html
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Anteckningar



Novo Nordisk Farma Oy
www.novonordisk.fi

Denna guide är avsedd för patienter med hemofili A som har ordinerats Esperoct®.

• Syftet med guiden är att den ska fungera som en snabbguide om och kort sammanfattning 
 av läkemedlet Esperoct®

• Läs alltid bipacksedeln innan du använder Esperoct®

• Kontakta din läkare eller din sjuksköterska om du har frågor 

Esperoct® är ett varumärke som ägs av 
Novo Nordisk Health Care AG.
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