
    Hizentra® Yerel Risk Yönetim Planı Kapsamında Hekim, Hemşire, Hasta / Hasta 
Yakını Bilgilendirme Programı 

Ek-3: Hasta / Hasta Yakını İletişim Onay Formu  

  Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan 
etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. 
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya 
hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna 
tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. 
 

Doktorum tarafından hastalığımın tedavisi için Hizentra® adlı ilacın reçete edildiğini 
öğrendim. Hizentra® adlı ilaç ve tedavisi hakkında Doktorum tarafından kısa bir 
bilgilendirme yapıldı. 

Bu ilacın güvenli kullanımı için T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Farmakovijilans Risk Yönetimi Birimi 
tarafından onaylanmış olan Yerel Risk Yönetim Planı kapsamında Hekim, Hemşire, Hasta / 
Hasta Yakını Bilgilendirme Programı hakkında bilgi aldım ve Program’a katılmayı kabul 
ediyorum. 

Bu program dahilinde; 

• İsim ve iletişim bilgilerimin ve tedavi sürecine dair bilgilerin kayıt altına alınmasını ve 
gerektiğinde yetkili otoriteler ile paylaşılmasını, 

• İlacın nasıl kullanılması gerektiği, ilacın olası yan etkileri, riskleri ve bu riskleri 
azaltmak için ilacın kullanımı esnasında almam gereken önlemler hakkında daha 
detaylı bilginin Program hemşireleri tarafından anlatılmasını, 

• Program hemşireleri tarafından telefon / SMS ile ilacın güvenli kullanımı için 
uyarılmayı, 

• Farmakovijilans verilerinin dünyanın herhangi bir yerinde yetkili otoritelerle, ruhsat 
sahibinin diğer kuruluşları ile ya da diğer kurumlarla paylaşılmasını, 

• Yanlış kullanıma bağlı oluşabilecek sonuçlardan Program hemşirelerinin ve ruhsat 
sahibi şirketin sorumlu olmayacağını, 

Kabul ediyorum. 

Kişisel bilgilerimin mevcut yasalar çerçevesinde koruma altına alınacağını biliyorum. 

Bu bilgilendirilmiş hasta onay belgesini okudum ve anladım. Soru sormam için gerekli fırsat 
verildi. Aynı zamanda bilgilendirilmiş hasta onam belgesinin bir kopyası kişisel kayıtlarım 
için tarafıma teslim edilmiştir.  

Aşağıda yazılı olan Hasta Bilgi Merkezi’ni arayarak programa kaydımın yapılmasını kabul 
ediyorum. 

Hekim, Hemşire, Hasta / Hasta Yakını Bilgilendirme Programı İletişim Numaraları: 

0800 606 20 51, 0800 606 20 52 

EVET: İletişim bilgilerimin programın yürütülmesinde görevli olan yetkili sağlık 
personelleri ile paylaşılmasını ve görevli sağlık personellerinin beni aramasını kabul ediyor 
ve programa kaydımın yapılmasını istiyorum.  

HAYIR: İletişim bilgilerimin paylaşılmasını kabul etmiyorum. 

Hasta ve / veya Yasal Temsilcisinin; 

Adı – Soyadı   : 

Telefon Numarası : 

İli   : 

Tarih   : 

İmza   : 

□ 

□ 



    Hizentra® Yerel Risk Yönetim Planı Kapsamında Hekim, Hemşire, Hasta / Hasta 
Yakını Bilgilendirme Programı 

Ek-3: Hasta / Hasta Yakını İletişim Onay Formu  

  Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan 
etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. 
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya 
hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna 
tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. 
 

 
***Bu bölüm Hizentra® tedavisini başlatan hekim tarafından doldurulacaktır*** 
 
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi 
Maddeler Dairesi Farmakovijilans Risk Yönetimi Birimi tarafından onaylanmış olan 
Hizentra® Yerel Risk Yönetim Planı kapsamındaki Hekim, Hemşire, Hasta / Hasta Yakını 
Bilgilendirme Programı hakkında hastamı bilgilendirdiğimi ve hastaya Ek-3: Hasta / Hasta 
Yakını İletişim Onay Formu’nu doldurmak üzere ilettiğimi beyan ederim. 

Hizentra® reçete ettiğim hastalar hakkında bilgi verilmek üzere, yetkili program görevlileri 
tarafından aranabileceğimi kabul ediyorum. 

Hekim, Hemşire, Hasta / Hasta Yakını Bilgilendirme Programı İletişim Numaraları: 

0800 606 20 51, 0800 606 20 52 

EVET: Hekim, Hemşire, Hasta / Hasta Yakını Bilgilendirme Programı kapsamında 
Hizentra® tedavisi alacak yukarıda bilgileri bulunan ve Program’a kaydı yapılan hastama 
evde kendi kendine subkutan infüzyon uygulaması için uygun infüzyon pompasının bir 
defaya mahsus temin edilmesini, evde kendi kendine subkutan infüzyon uygulamaya 
devam ettiği sürece Program kapsamında uygun infüzyon setlerinin temin edilmesini, 
infüzyon pompası ve infüzyon setlerinin kullanımı ile ilgili bilgilendirilmesini / eğitilmesini 
istiyorum.   

HAYIR: Hastam için infüzyon pompası ve / veya infüzyon seti temin edilmesini 
istemiyorum. 
 
Hekimin; 
Adı – Soyadı  : 
T.C. Kimlik Numarası : 
Uzmanlığı  : 
Kurumu  : 
Tarih   : 
Kaşe ve İmzası : 
 
Sayın Doktor; Hasta formu doldurulduktan sonra, yetkili ve eğitimli olan sağlık hizmet 
suncusu kuruluş tarafından, imza karşılığı, gizlilik kuralları dahilinde teslim alınması için 
saklamanızı rica ederiz. 
 
Sağlık Hizmet Sunucusu Kuruluş: ESH Münhasır Sağlık Hizmetleri A.Ş. 
 
Program Sorumlu Hemşiresinin Adı Soyadı: 

............................................................................................................................................ 
 
Tarih ve İmza:  
............................................................................................................................................ 
 

□ 

□ 



Hastanın Kendisine Subkutan İmmünoglobulin (SCIg) 
Uygulaması için Beceri Kontrol Listesi

______________________________________________________________
Hastanın İmzası                                       Tarih 

____________________________________________________
Hastanın Adı (Lütfen okunaklı yazınız)

Bağımsız Uygulama 
Becerisi Kazanmış

Hemşirenin Baş 
Harfleri/Tarih

Pekiştirme
Hemşirenin Baş 

Harfleri/Tarih

Yeni Öğrenen
Hemşirenin Baş 

Harfleri/Tarih

Yönerge Kayıtları

Hasta Becerilerinin Gözden Geçirilmesi

SCIg Uygulanmasından Kim Sorumlu?
(Lütfen seçiniz)

r Hasta      r Ebeveyn/Vasi      r Hasta Yakını     r Özel Sektörde Çalışan Bakım Görevlisi

Gereken İlave Bilgiler

İlaç, Malzemeler ve Pompalar için İletişim Bilgisi: ________________________________________________________________________

Tıbbi/Acil Durumlar için İletişim Bilgisi: _________________________________________________________________________________

Tıbbi/Acil Olmayan Durumlar için İletişim Bilgisi: _________________________________________________________________________

Açıklamalar: ________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

Lütfen Son Eğitim Seansından sonra doldurunuz
Subkutan İnfüzyon konusunda talimatlar verildi. Yukarıda belirtilen tüm amaçları anlıyor ve idrak ediyorum. 
Reçetelenen Evde İnfüzyon Tedavisini uygulamak için bana öğretilen teknikleri kullanma sorumluluğunu kabul ediyorum.

1. Subkutan uygulamayı tanımlayın

2. Aseptik tekniği tarif edin

3. SCIg kateter yerleştirilmesi için uygun bölgeleri belirtin

4. Subkutan infüzyon bölge bakımını tarif edin

5. Subkutan iğne komplikasyonlarının belirtilerini/bulgularını tarif edin

6. Komplikasyonlar için uygun girişimleri açıklayın

Ele alınacak senaryolar:
• Enjektör pistonunu geri çektikten sonra

boruya kan gelmesi
• Pompa arızası/alarmları
• Bölgedeki reaksiyonlar: beklentiler ve

müdahale
• Diğer istenmeyen reaksiyonlar

7. Uygun uygulama ve aseptik teknik için uygun

malzemeleri bir araya getirin

8. Boru düzeneğini hazırlamayı anlatın

9. Subkutan kateterin takılması ve kan

geri dönüşünün kontrolünü anlatın

10. Subkutan infüzyonun sonlandırılmasını açıklayın

11. Enjektörü veya kaseti doldurmayı açıklayın

12. Biyolojik atıkların saklanması ve atılmasını anlatın

13. İnfüzyon sonrasında bölgenin bakımını açıklayın

14. İnfüzyon pompasının bakımı ve korunmasını açıklayın

15. Hastaya özgü diğer görevler (varsa)



▼Hizentra®

Evde İnfüzyon
El Kitabı

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.

... 



Doktorunuz tarafından Hizentra® reçetelendi.

Kendinize İnfüzyon Uygulama Eğitimi

Hizentra® bir subkutan (deri altına uygulanan) immünoglobulin 
replasman tedavisidir. Doktorunuz siz veya çocuğunuzun, infüzyonu 
ev konforunda uygulamanızın faydalı olacağına inanmaktadır. 
Halihazırda alternatif bir subkutan immünoglobulin kullanarak 
kendinize infüzyon uyguluyorsanız, infüzyon tekniğinin çok benzer 
olması muhtemeldir, ancak infüzyonla alınan sıvı miktarı ve infüzyon 
süresi (infüzyon hızı) değişebilir. Evde İnfüzyon El Kitabı Hizentra®’ya 
özgüdür ve diğer immünoglobulin tedavileri için geçerli olmayabilir.

Tedavi Merkezinize Danışınız

Evde İnfüzyon El Kitabı, Tedavi Merkeziniz tarafından verilen eğitimi 
desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu el kitabında yer alan bilgiler 
size verilen talimatlardan biraz farklı olabilir. Emin olmadığınız konuları 
Doktorunuza ya da Uzman Hemşirenize sorunuz.

Hasta Bilgi Broşürü

Her Hizentra® kutusunda bir hasta bilgi broşürü (Kullanma Talimatı) 
yer almaktadır. Lütfen bunu dikkatle okuyunuz ve herhangi bir kaygınız 
varsa tavsiye için Doktorunuza ya da Uzman Hemşirenize danışınız.

Evde ▼Hizentra® 
İnfüzyonu
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Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.



İnfüzyon Uygularken

•  Başlamadan önce infüzyonu tamamlamak için yeterli zamanınız 
olduğundan emin olun

• Kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya tedavi edilmemiş bir 
enfeksiyonunuz varsa infüzyonu uygulamayın

• Kullanmaya hazır olmadan önce ▼Hizentra® flakonlarını veya 
iğnelerini açmayın

• İğnelerin steril kalması gerekir. Kazayla bir iğneye dokunursanız 
kesici malzemeler kutusuna atın ve yeni bir iğne kullanın

• İnfüzyonunuz için uygun bir alan seçin, örn. mutfak tezgahı

• İnfüzyon kitinizi açmak için bir infüzyon tepsisi veya steril bir 
havlu kullanın

Flakon kayıt etiketini çıkarmayı unutmayın 

İnfüzyon detaylarını kaydetmek için Hizentra® İnfüzyon Günlüğünüzü 
her zaman el altında tutun. Her infüzyonda flakonlarınızda bulunan 
yapışkanlı etiketi çıkararak günlüğünüze yapıştırmayı unutmayın.

ÖNEMLİ
İnfüzyon uygulamadan              

önce okuyunuz
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Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
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Bir infüzyon
bölgesi seçiniz

• Eş zamanlı olarak sınırsız sayıda sınırsız sayıda bölge kullanabilirsiniz. 
Belirli bir bölgeye uygulanan ilaç hacmi değişebilir. Tavsiye edilen 
başlangıç uygulama hızı 20 mL/saat/bölge’ye kadardır. İyi tolere edilirse 
uygulama hızını kademeli olarak 35 ml/saat/bölge’ye artırabilirsiniz.

• ▼Hizentra® infüzyon bölgeleri birbirinden en az 5 cm uzaklıkta olmalıdır.

Her infüzyonda uygulama bölgesini değiştiriniz

Her infüzyon uygulamasında infüzyon bölgenizi değiştirmeniz önemlidir. 
Bunu yapmanıza yardımcı olmak üzere, basitçe vücut bölgesini 
günlüğünüze kaydediniz ve her uygulamada bölgeyi değiştiriniz.

0 1 2 3 4 5 cm
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Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.



Hizentra®’nın buzdolabında saklanması gerekmez
•  Hizentra® kullanıma hazır tekli flakonlar formunda 

sunulmaktadır.

•  Kullanmaya hazır olduğunuz ana dek bu flakonları dış karton 
ambalajı içinde oda sıcaklığında (25oC’ye kadar) saklayınız.

•  Hizentra® hiçbir koruyucu madde içermez. Flakon açıldıktan 
sonra hemen kullanmanız önemlidir. İnfüzyonunuzu 
tamamlanmadan durdurmanız gereken beklenmedik bir 
durumda kullanılmamış açık flakonları atmanız gerekir.

 

▼Hizentra®’nızın
Saklanması

5
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meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.

... 



Aşağıdakilere ihtiyacınız olacaktır:
• ▼Hizentra® flakonları

• Hizentra® İnfüzyon Günlüğü ve kalem

• İnfüzyon pompaları

• İnfüzyon borusu

• İnfüzyon iğneleri (Uzman Hemşirenizin talimatlarına uygun olarak)

• Enjektörler

• Transfer iğneleri

Adım 1.  
Ellerinizi yıkayın ve infüzyon 
kitinizi bir araya getirin
Ellerinizi sabunla iyice yıkayın ve kurulamak için temiz bir 
havlu kullanın 
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Adım 2.  
Ellerinizi yıkayın

İnfüzyon alanınızın yüzeyini iyice 
temizleyin
• Tek kullanımlık dezenfektanlı 

bez veya evlerde kullanılan bir 
dezenfektan kullanarak çalışma 
alanınızı iyice temizleyin. İnfüzyon 
tepsisi kullanıyorsanız onu 
sabun ve suyla iyice temizleyin 
ve antiseptik bir bezle silin. 
Kurumasını bekleyin. 

Adım 3.  
Yüzeyi temizleyin

Ellerinizi tekrar yıkayın
•  Ellerinizi iyice yıkayın ve kurulamak 

için temiz bir havlu kullanın. Alternatif 
olarak alkollü bir el jeli kullanabilirsiniz. 



Her bir Hizentra® şişesini dikkatle kontrol 
edin
•  Her bir şişe üzerindeki dozun 

doğruluğunu kontrol ediniz

•  İnfüzyon için yeterli sayıda şişeniz 
mevcut mu?

•  Şişe hasarlı mı?

Her bir Hizentra® flakonunun içindeki sıvıya dikkatle bakın
•  Hizentra® flakonları saydamdır ve görünümü neredeyse renksiz ile açık 

sarı/açık kahverengi arasında değişebilir

•  Partiküller veya renk değişiklikleri açısından kontrol edin

Aşağıdaki durumlarda flakonu kullanmayın:
•  Sıvı bulanıksa, partiküller içeriyorsa veya rengi değişmişse

•  Şişe çatlak veya kırıksa

•  Koruyucu kapak mevcut değilse

•  Etiket üzerindeki son kullanma tarihi geçmişse

Adım 4.  
Her bir ▼Hizentra® flakonunu 
inceleyin

8
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•  Enjektör ucuna/uçlarına transfer iğnesini/iğnelerini 
takın ve infüzyon tepsisinin veya steril bir havlunun 
üzerine koyun

• Kazayla iğneye dokunursanız yeni bir iğne kullanın
• Yanlışlıkla enjektörün ucuna dokunursanız yeni bir 

enjektör kullanın
• İnfüzyonunuz için gereken her şeyi açın ve infüzyon 

tepsinizin veya havlunuzun üzerine koyun (gazlı 
bez, infüzyon iğnesi/iğneleri, antiseptik bezler)

Koruyucu kapağı flakondan çıkarın
• Flakonun tıpasını alkollü bezle silin ve tıpanın kurumasını bekleyin

Adım 5.  
İnfüzyonunuzu hazırlayın 

9

▼Hizentra® flakonuna hava aktarın 
•  Havayla dolması için enjektörün pistonunu çekin
     - Hava miktarı flakondan transfer edeceğiniz Hizentra® 

hacmiyle aynı olmalıdır
•  Hizentra® flakonunu düz bir yüzeye koyun
•  Flakonu dik tutarak transfer iğnesini kauçuk tıpanın 

ortasına batırın
•  İğne ucunun sıvı içerisinde olup olmadığını kontrol edin
•  Enjektörün üzerindeki pistonu aşağıya itin
•  Bu hareket enjektörün içerisindeki havayı flakonun hava boşluğuna 

enjekte edecektir 

Adım 5a.  
Enjektörü hazırlayın

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.

... 
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İnfüzyon pompasını üreticinin talimatına göre 
hazırlayın ve infüzyon borusunu hazırlayın 
(doldurun)
•  İnfüzyon borusunu hazırlamak için, Hizentra® ile 

doldurulmuş olan enjektörü uygulama borusuna 
bağlayın

• Borunun Hizentra® ile dolması için enjektör 
pistonunu yavaşça iterek borunun içerisindeki 
havayı dışarı çıkarın (veya pompa üreticisinin 
talimatlarını izleyin)

Adım 6.  
İnfüzyon ekipmanını hazırlayın

▼Hizentra®’yı flakondan enjektöre aktarın 
• İğneyi tıpanın içinde bırakarak flakonu dikkatle 

baş aşağı çevirin
• Enjektörün dolması için yavaşça pistonu geri 

çekin
• Dolan enjektörü ve iğneyi tıpadan çıkarın 

(eğer birden fazla bölge için infüzyon pompası 
kullanıyorsanız dozunuzu çekinceye kadar 
veya enjektörünüzün izin verdiği maksimum 
miktara kadar işlemi tekrarlayın)

• Enjektöre hafifçe vurarak ve sıvıyı iğnenin tabanına doğru iterek havayı çıkarın
• İğneyi çıkarın ve kesici malzemeler kutusuna atın
• İğneyi attıktan sonra hemen infüzyon borusuna bağlayın
• Çoklu enjektörler için bu adımı tekrarlayın (eğer uygunsa)

Adım 5b.  
Enjektörü hazırlayın

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.

... 
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İnfüzyon için karın, uyluk, üst kol veya 
yan kalçanızda bir bölge seçin
• Geçen sefer ▼Hizentra® infüzyonu 

yaptığınız bölgeden farklı bir bölge 
kullanın

  -   Birden fazla pompa kullanıyorsanız 
Uzman Hemşireniz kaç bölge 
kullanmanız gerektiğini (yani 
iğnenin batırıldığı bölgeler) ve her 
bir bölgeye ne kadar Hizentra® 
enjekte edeceğinizi size söyleyecektir 

  -  Her bir bölgedeki deriyi antiseptik bezle silin ve derinin   
 kurumasını bekleyin

• Yeni bölgeler önceki bölgeden en az 5 cm uzakta olmalıdır

• Ağrılı, morarmış, kızarık veya sertleşmiş bölgelere hiçbir zaman 
infüzyon uygulamayın

• Deri yüzeyinde gözle görülebilen küçük damarlara uygulama 
yapmaktan kaçının

• Yara izlerine veya çatlaklara infüzyon yapmaktan kaçının

Adım 7.  
İnfüzyon bölgesini/bölgelerini 
hazırlayın

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.

... 
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• İnfüzyon iğneleri hangi tipi kullandığınıza bağlı olarak değişebilir.  
 İğnenizi batırırken her zaman Uzman Hemşirenizin talimatlarını   
 izleyin

İğneyi/iğneleri batırın
• İnfüzyon bölgesini antiseptik bir bezle 

temizleyin (Uzman Hemşireniz size 
bunu yapmanızı söylediyse)

• 2 parmağınızla uygulama yapacağınız 
bölgenin etrafındaki deriyi sıkıştırın

• Uzman Hemşirenizin size söylediği 
gibi ve kullanılan iğne tipine bağlı 
olarak iğneyi derinin altına 45°- 90° açıyla batırın. Batırmadan önce 
iğneye dokunmamaya dikkat edin kontamine olduysa iğneyi atın

• Gerekirse iğneyi pamuk ile destekleyin. İlave emniyet için 2 parça 
mikropor bandı çapraz şekilde yapıştırarak iğneyi sabitleyin

• İki veya daha fazla bölge kullanılıyorsa tüm iğneler batırılıncaya kadar 
bu adımı tekrar edin

Adım 8a.  
İnfüzyon iğnesini batırın
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▼Hizentra®’yı bir kan damarının içine 
enjekte etmediğinizden emin olun
•  Bunu test etmek için enjektör 

pistonunu yavaşça geri çekin

•  Eğer infüzyon borusunda kan 
görürseniz iğneyi infüzyon 
bölgesinden çıkarın, boruyu 
enjektörden uzaklaştırın ve kesici 
malzemeler kutusuna atın 

•  Yeni bir iğne takın, iğneyi ve enjektöre giden boruyu hazırlayın 
(doldurun); ardından iğneyi farklı bir bölgeye batırın. Bir kan damarına 
infüzyon yapıp yapmadığınızı tekrar kontrol edin

•  Birden fazla pompa kullanılırsa batırılan her bir iğne için işlemleri 
tekrarlayın

Adım 8b.  
İğnenin bir damarın içinde 
olmadığından emin olun

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.

... 
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Her infüzyonu Hizentra® İnfüzyon 
Günlüğünüze kaydedin
•  Etiket(ler)in çıkarılabilen parçasını Hizentra® 

flakonundan/flakonlarından çıkarın
•  Etiket(ler)i Hizentra® İnfüzyon Günlüğünüze 

yapıştırın ve infüzyonun tarihini ve saatini 
yazın

•  İnfüzyonla uyguladığınız tam Hizentra® 
miktarını da yazın ve tüm bölümleri doldurun

•  Tüm klinik randevularınıza giderken 
Hizentra® İnfüzyon Günlüğünüzü yanınızda 
götürmeyi unutmayın 

Adım 10.  
İnfüzyon bilgisini kaydedin

İnfüzyonunuza başlayın
•  Enjektörü infüzyon pompasına takın

•  İnfüzyon hızını ayarlayın (gerekliyse)

  - Uzman Hemşireniz ▼Hizentra® 
infüzyonunuzda kullanacağınız infüzyon 
hızını size söyleyecektir

•  İnfüzyon pompasını açın

Pompanızın buradaki resimde gösterilenden 
farklı olabileceğini lütfen akılda tutunuz

Adım 9.  
İnfüzyona başlayın

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.
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Tüm ▼Hizentra® infüzyonla uygulandığında
•  İnfüzyon pompasını kapatın

•  İnfüzyon bölgesinden pansumanı kaldırın ve iğneyi çıkarın 

•  Derinizin üzerindeki infüzyon bölgesini gazlı bez, bant veya plaster ile 
kapatın

•  İnfüzyon pompasını üreticinin talimatlarına göre temizleyin ve saklayın

•  İnfüzyon bölgesini dezenfektanlı bezle temizleyin

Adım 11.  
İnfüzyonu tamamlayın ve 
temizleyin

Ellerinizi iyice yıkayın ve kurulayın

Adım 12.  
Ellerinizi yıkayın

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.

... 



Hizentra®® CSL Behring’in tescilli ticari markasıdır.



    Hizentra® Yerel Risk Yönetim Planı Kapsamında Hekim, Hemşire, Hasta / Hasta 
Yakını Bilgilendirme Programı 

Ek-10 Hasta / Hasta Yakını Bilgilendirme Onay Formu 

 Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan 
etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. 
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya 
hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna 
tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. 

Hastalar / Hasta Yakınları İçin Bilgilendirme 

Bu hasta / hasta yakını bilgilendirme onay formunda Hizentra ile ilgili önemli bilgiler 
özetlenmiştir. Lütfen bu ilacı kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz. Bu bilgiler sağlık 
uzmanınızla konuşmanın yerini almaz ve Hizentra® ile ilgili tüm önemli bilgileri içermez. 
Bunu okuduktan sonra herhangi bir sorunuz olursa, sağlık uzmanınıza danışın.  

Hizentra nedir ve ne için kullanılır? 

Hizentra® insan normal immünoglobulinleri adı verilen ilaç sınıfına aittir. 
İmmünoglobulinler aynı zamanda antikorlar olarak bilinmektedir ve vücudunuzun 
enfeksiyonla savaşmasına yardım eden kan proteinleridir. 

Hizentra® sağlıklı insan kanından hazırlanan immünoglobulinler (antikorlar) içerir. 
İmmunoglobulinler insan vücudunun bağışıklık sistemi tarafından üretilir. Vücudunuzun, 
bakteri veya virüslerin neden olduğu enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olurlar ve 
bağışıklık sisteminizin dengesini (immunomodülasyon olarak da adlandırılır) muhafaza 
ederler. İlaç, kanınızda doğal olarak bulunan immünoglobulinler (antikorlar) ile tam olarak 
aynı şekilde çalışır. 

Hizentra® kanınızdaki anormal derecede düşük immünoglobulin (antikor) düzeylerini 
normal düzeylere yükseltmek için kullanılır (replasman tedavisi). Hizentra®, otoimmun bir 
hastalık çeşidi olan kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (KİDP) hastalarında da 
kullanılır.  

Hizentra® hakkında hastanın / hasta yakınının bilmesi gereken en önemli bilgiler nedir? 

Hizentra®’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ 

Eğer: 

• İnsan immünoglobulinleri (antikorlar), polisorbat 80 veya L-proline karşı alerjiniz 
varsa. Bu bileşenlerden herhangi birine daha önce dayanıksızlık yaşamışsanız 
tedaviden önce doktorunuza veya sağlık uzmanınıza söyleyiniz. 

• Hiperprolinemi (kanda yüksek prolin aminoasit seviyelerine neden olan genetik 
bozukluk) varsa. 

• Kan damarına enjeksiyon yapmayınız. Hizentra'nın sadece hastanın cildinin altına 
infüze (uygulanması) edilmesi gerekir. Hizentra'yı bir kan damarına (atardamar ya da 
toplar damar) enjekte etmeyin. 

Diğer ilaçlarla birlikte Hizentra® kullanımı 

Başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız veya kullanma 
ihtimaliniz varsa doktorunuza veya sağlık uzmanına bilgi veriniz. 

Hizentra®’yı diğer ilaçlarla karıştırmayınız. 

Aşı yapan doktora aşıdan önce Hizentra® tedavinizden bahsediniz. 

 



    Hizentra® Yerel Risk Yönetim Planı Kapsamında Hekim, Hemşire, Hasta / Hasta 
Yakını Bilgilendirme Programı 

Ek-10 Hasta / Hasta Yakını Bilgilendirme Onay Formu 

 Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan 
etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. 
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya 
hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna 
tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. 

 
• Hizentra®, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve su çiçeği gibi bazı canlı virüs aşılarının 

etkisini bozabilir. Bu nedenle, bu ilacı aldıktan sonra canlılığı zayıflatılmış aşı almadan 
önce 3 aya kadar beklemelisiniz. Kızamık aşıları için bu etkisizleşme 1 yıla kadar 
sürebilir. 

Uygulama yolu ve metodu 

Evde tedavi durumunda, SCIg ile bağışıklık yetmezlik / KİDP tedavisinde ve evde tedavi için 
hastalara rehberlik konusunda deneyimli bir sağlık uzmanı tarafından başlatılacaktır. 
Aşağıdakiler hakkında bilgilendirileceksiniz: 

• Aseptik (her türlü mikroptan arınmış) uygulama teknikleri 
• Tedavi günlüğü tutma ve 
• Şiddetli yan etkilerin görülmesi durumunda alınacak önlemler. 

İnfüzyon bölgeleri 

• Hizentra®’yı yalnızca deri altına uygulayınız. 
• Hizentra®’yı karın, uyluk, üst kol ve yan kalça gibi bölgelere uygulayabilirsiniz. Yüksek 

dozlar verilirse (> 50 mL), bunları birden çok bölgeye uygulamaya çalışınız. 
• Eş zamanlı olarak sınırsız sayıda bölge kullanabilirsiniz. Enjeksiyon bölgeleri en az 5 

cm aralıklı olmalıdır. 
• Birden fazla infüzyon cihazı eş zamanlı kullanılabilir. 
• Belirli bir bölgeye uygulanan ilaç hacmi değişebilir. 

Uygulama hızı 

• Tavsiye edilen başlangıç uygulama hızı 20 mL/saat/bölge'ye kadardır. İyi tolere 
edilirse uygulama hızını kademeli olarak 35 mL/saat/bölge'ye artırabilirsiniz. Daha 
sonra, infüzyon hızı hastanın tolerabilitesine göre daha da artırılabilir. 

Eğer bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa, doktorunuza, eczacınıza veya 
hemşirenize danışınız. 

Doktorum tarafından hastalığımın tedavisi için Hizentra® adlı ilacın reçete edildiğini 
öğrendim. Hizentra® adlı ilaç ve tedavisi hakkında Doktorum ve tedavi gördüğüm kliniğin 
hemşiresi tarafından bilgilendirme yapıldı. Ayrıca bu ilacın güvenli kullanımı için T.C. Sağlık 
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler 
Dairesi Farmakovijilans Risk Yönetimi Birimi tarafından onaylanmış olan Yerel Risk Yönetim 
Planı kapsamında Hekim, Hemşire, Hasta / Hasta Yakını Bilgilendirme Programı Sorumlu 
Hemşiresi tarafından da bilgilendirildim.  

Bu formdaki bilgilerin tıbbi durumum veya tedavim ile ilgili doktoruma danışmanın yerine 
geçmeyeceğini biliyorum.  

Kendi kendine uygulama (self infüzyon) için evde veya diğer uygun ortamda infüzyon 
pompası ve seti aracılığı ile cilt altı infüzyonun hazırlanması, uygulanması ve tedavi 
bilgilerinin kayıt edilerek raporlanması için tarafıma / yasal temsilcime / yakınıma 
bilgilendirmeler yapıldığını ve eğitimlerin verildiğini beyan ederim. 



    Hizentra® Yerel Risk Yönetim Planı Kapsamında Hekim, Hemşire, Hasta / Hasta 
Yakını Bilgilendirme Programı 

Ek-10 Hasta / Hasta Yakını Bilgilendirme Onay Formu 

 Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan 
etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. 
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya 
hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna 
tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. 

Hizentra ile tedavim süresince tarafıma yapılan bilgilendirmeler ve eğitimler çerçevesinde 
evde kendi kendime tedavi uygulama gerekliliklerini yerine getireceğimi, her uygulamamı 
takiben Ek-12: Hizentra Tedavi Günlüğü’nü tamamlayacağımı, doktor ziyaretlerimde Ek-12: 
Hizentra Tedavi Günlüğü’nü yanımda bulunduracağımı ve karşılaştığım istenmeyen etkiler 
ile ilgili doktorumu / klinik hemşiremi / Program sorumlu hemşiresini / hasta bilgi merkezini 
haberdar edeceğimi beyan ederim.  

Bu program dahilinde; 

• İsim ve iletişim bilgilerimin ve tedavi sürecine dair bilgilerin kayıt altına alınmasını ve 
gerektiğinde yetkili otoriteler ile paylaşılmasını, 

• İlacın nasıl kullanılması gerektiği, ilacın olası yan etkileri, riskleri ve bu riskleri 
azaltmak için ilacın kullanımı esnasında almam gereken önlemler hakkında daha 
detaylı bilginin Program hemşireleri tarafından anlatılmasını, 

• Program hemşireleri tarafından telefon / SMS ile ilacın güvenli kullanımı için 
uyarılmayı, 

• Farmakovijilans verilerinin dünyanın herhangi bir yerinde yetkili otoritelerle, ruhsat 
sahibinin diğer kuruluşları ile ya da diğer kurumlarla paylaşılmasını, 

• Yanlış kullanıma bağlı oluşabilecek sonuçlardan Program hemşirelerinin ve ruhsat 
sahibi şirketin sorumlu olmayacağını, 

Kabul ediyorum. 

Kişisel bilgilerimin mevcut yasalar çerçevesinde koruma altına alınacağını biliyorum. 

Bu bilgilendirilmiş hasta onay belgesini okudum ve anladım. Soru sormam için gerekli fırsat 
verildi. Aynı zamanda bilgilendirilmiş hasta onam belgesinin bir kopyası kişisel kayıtlarım 
için tarafıma teslim edilmiştir.  

Aşağıda yazılı olan Hasta Bilgi Merkezi’ni arayarak programa kaydımın yapılmasını kabul 
ediyorum. 

Hekim, Hemşire, Hasta / Hasta Yakını Bilgilendirme Programı İletişim Numaraları: 

0800 606 20 51, 0800 606 20 52 

EVET: İletişim bilgilerimin programın yürütülmesinde görevli olan yetkili sağlık 
personelleri ile paylaşılmasını ve görevli sağlık personellerinin beni aramasını kabul ediyor 
ve programa kaydımın yapılmasını istiyorum.  

HAYIR: İletişim bilgilerimin paylaşılmasını kabul etmiyorum. 

 

Hasta ve / veya Yasal Temsilcisinin; 

Adı – Soyadı   : 

Telefon Numarası : 

İli   : 

Tarih   : 

İmza   : 

 

□ 

□ 



Hizentra® 
İnfüzyon Günlüğü

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.
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Adınız 

Adres

Telefon Cep Tel

E-Posta

Bilinen alerjiler veya duyarlılıklar

Diğer önemli tıbbi bilgiler

Kişisel Bilgiler



Bu sayfayı kişisel tedavinizle ilgili iletişim bilgilerinizi kaydetmek için 
kullanınız

Tedavi Merkezi 

Adres 

Telefon E-posta 

Doktorunuzun Adı-Soyadı Telefon

Klinik Hemşiresi  Telefon 

Aile Hekiminiz 

Adres

Telefon

İletişim Bilgileri



Neden bir infüzyon günlüğü tutmalısınız?
Yaptığınız her bir infüzyonun kaydını tutmanız çok önemlidir. Bu 
kayıtlar doktorunuzun tedavinizin terapötik yararını en üst seviyeye 
çıkarmasına ve yaşadığınız yan etkileri gidermesine yardımcı 
olmak üzere kliniğinize değerli bilgiler sağlar. Ayrıca Hizentra® bir 
kan ürünü olduğundan her bir flakonun ve serinin izlenebilirliği 
çok önemlidir. Her infüzyonda, flakonlarınızın üzerindeki yapışkanlı 
etiketini günlüğünüze yapıştırmayı unutmayınız. Etiket, tedavinize 
beklenmeyen bir yanıt vermeniz halinde önem taşıyan bir seri 
numarası içermektedir.

Aşağıdakileri her zaman kaydediniz:

 • İnfüzyonun tarihi ve saati

 • Dozaj

 • Vücut ağırlığınız

 • İnfüzyon bölgesi

 • Yaşadığınız herhangi bir yan etki

 • Almakta olduğunuz başka herhangi bir ilaç, örn.    
       antibiyotikler

 • Sormak istediğiniz herhangi bir soru

       Etiket(ler)i her zaman yapıştırınız

Klinik randevuları
Kliniğinizi her ziyaret ettiğinizde günlüğünüzü yanınızda getiriniz, 
Klinik Hemşireniz görmek isteyecektir.

Hizentra® İnfüzyon 
Günlüğünüzü Nasıl 

Kullanacaksınız

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.
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İnfüzyon Bölgenizi Değiştiriniz
Her infüzyon uygulamasında infüzyon bölgenizi değiştirmeniz 
önemlidir. Bunu yapmanıza yardımcı olmak üzere, basitçe 
vücut bölgesini günlüğünüze kaydediniz ve her infüzyon 
uygulamasında bölgeyi değiştiriniz.

Hizentra®  
İnfüzyon Bölgeleri

• Eş zamanlı olarak sınırsız sayıda sınırsız sayıda bölge 
kullanabilirsiniz. Belirli bir bölgeye uygulanan ilaç hacmi 
değişebilir. Tavsiye edilen başlangıç uygulama hızı 20 mL/saat/
bölge’ye kadardır. İyi tolere edilirse uygulama hızını kademeli 
olarak 35 ml/saat/bölge’ye artırabilirsiniz.

• Hizentra® infüzyon bölgeleri birbirinden en az 5 cm uzaklıkta 
olmalıdır.

Sağ 
karın 

Sağ 
üst kol

Sol 
üst kol

Sol 
karın

Sağ 
bacağın 

önü

Sol 
bacağın 

önü

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.
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Hizentra® İnfüzyon Günlüğü
Örnek Sayfa

İnfüzyon günü/tarihi: 6 Ağustos 2011, Cumartesi 

Başlangıç saati: Sabah 9:00  Bitiş saati: Sabah 10:20

Doz: 6.4 g (32 ml)  Vücut ağırlığı: 64 kg  

İnfüzyon bölgesi: Sol karın

Diğer ilaç(lar): 5 gün süreyle amoksisilin 500. İbuprofen 2x200 mg 
   

Herhangi bir yan etki: İnfüzyon bölgesinde biraz kızarıklık ve kaşıntı 

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?  

Geçen haftadan daha iyi  ✓                 Geçen hafta ile aynı  
Geçen haftadan daha kötü 

Diğer yorumlar veya sorular: İnfüzyon saatimi yatma zamanında 
olacak şekilde değiştirebilir miyim?

ÖNEMLİ   Flakon etiket(ler)ini buraya yapıştırınız:

0000000000

0000000000

0000000000 0000000000

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.
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Hizentra® İnfüzyon Günlüğü
İnfüzyon günü/tarihi:   

Başlangıç saati:  Bitiş saati: 

Doz:     Vücut ağırlığı: 

İnfüzyon bölgesi: 

Diğer ilaç(lar): 
   

Herhangi bir yan etki:  

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?  

Geçen haftadan daha iyi                   Geçen hafta ile aynı  
Geçen haftadan daha kötü 

Diğer yorumlar veya sorular: 

ÖNEMLİ   Flakon etiket(ler)ini buraya yapıştırınız:

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.
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Hizentra® İnfüzyon Günlüğü
İnfüzyon günü/tarihi:   

Başlangıç saati:  Bitiş saati: 

Doz:     Vücut ağırlığı: 

İnfüzyon bölgesi: 

Diğer ilaç(lar): 
   

Herhangi bir yan etki:  

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?  

Geçen haftadan daha iyi                   Geçen hafta ile aynı  
Geçen haftadan daha kötü 

Diğer yorumlar veya sorular: 

ÖNEMLİ   Flakon etiket(ler)ini buraya yapıştırınız:

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.
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Hizentra® İnfüzyon Günlüğü
İnfüzyon günü/tarihi:   

Başlangıç saati:  Bitiş saati: 

Doz:     Vücut ağırlığı: 

İnfüzyon bölgesi: 

Diğer ilaç(lar): 
   

Herhangi bir yan etki:  

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?  

Geçen haftadan daha iyi                   Geçen hafta ile aynı  
Geçen haftadan daha kötü 

Diğer yorumlar veya sorular: 

ÖNEMLİ   Flakon etiket(ler)ini buraya yapıştırınız:

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
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Hizentra® İnfüzyon Günlüğü
İnfüzyon günü/tarihi:   

Başlangıç saati:  Bitiş saati: 

Doz:     Vücut ağırlığı: 

İnfüzyon bölgesi: 

Diğer ilaç(lar): 
   

Herhangi bir yan etki:  

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?  

Geçen haftadan daha iyi                   Geçen hafta ile aynı  
Geçen haftadan daha kötü 

Diğer yorumlar veya sorular: 

ÖNEMLİ   Flakon etiket(ler)ini buraya yapıştırınız:
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Hizentra® İnfüzyon Günlüğü
İnfüzyon günü/tarihi:   

Başlangıç saati:  Bitiş saati: 

Doz:     Vücut ağırlığı: 

İnfüzyon bölgesi: 

Diğer ilaç(lar): 
   

Herhangi bir yan etki:  

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?  

Geçen haftadan daha iyi                   Geçen hafta ile aynı  
Geçen haftadan daha kötü 

Diğer yorumlar veya sorular: 

ÖNEMLİ   Flakon etiket(ler)ini buraya yapıştırınız:

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
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Hizentra® İnfüzyon Günlüğü
İnfüzyon günü/tarihi:   

Başlangıç saati:  Bitiş saati: 

Doz:     Vücut ağırlığı: 

İnfüzyon bölgesi: 

Diğer ilaç(lar): 
   

Herhangi bir yan etki:  

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?  

Geçen haftadan daha iyi                   Geçen hafta ile aynı  
Geçen haftadan daha kötü 

Diğer yorumlar veya sorular: 

ÖNEMLİ   Flakon etiket(ler)ini buraya yapıştırınız:

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
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Hizentra® İnfüzyon Günlüğü
İnfüzyon günü/tarihi:   

Başlangıç saati:  Bitiş saati: 

Doz:     Vücut ağırlığı: 

İnfüzyon bölgesi: 

Diğer ilaç(lar): 
   

Herhangi bir yan etki:  

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?  

Geçen haftadan daha iyi                   Geçen hafta ile aynı  
Geçen haftadan daha kötü 

Diğer yorumlar veya sorular: 

ÖNEMLİ   Flakon etiket(ler)ini buraya yapıştırınız:
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Hizentra® İnfüzyon Günlüğü
İnfüzyon günü/tarihi:   

Başlangıç saati:  Bitiş saati: 

Doz:     Vücut ağırlığı: 

İnfüzyon bölgesi: 

Diğer ilaç(lar): 
   

Herhangi bir yan etki:  

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?  

Geçen haftadan daha iyi                   Geçen hafta ile aynı  
Geçen haftadan daha kötü 

Diğer yorumlar veya sorular: 

ÖNEMLİ   Flakon etiket(ler)ini buraya yapıştırınız:
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Hizentra® İnfüzyon Günlüğü
İnfüzyon günü/tarihi:   

Başlangıç saati:  Bitiş saati: 

Doz:     Vücut ağırlığı: 

İnfüzyon bölgesi: 

Diğer ilaç(lar): 
   

Herhangi bir yan etki:  

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?  

Geçen haftadan daha iyi                   Geçen hafta ile aynı  
Geçen haftadan daha kötü 
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meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.
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