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BLINCYTO® (blinatumomab)

Viktig sikkerhetsinformasjon for sykepleiere
Denne opplæringsbrosjyren inneholder viktig informasjon om administrasjon av BLINCYTO og risikoen for
feilmedisinering og nevrologiske hendelser.
Den er viktig for å sikre trygg og effektiv bruk av legemidlet og hensiktsmessig håndtering av de viktige
utvalgte risikoene, og det anbefales derfor å lese gjennom materiellet nøye før legemidlet administreres.

Hvis du har spørsmål vedrørende administrasjon av og bivirkninger forbundet med BLINCYTO, kan du se i
preparatomtalen, som finnes på Felleskatalogens nettside på følgende lenke: www.felleskatalogen.no
Alt sikkerhetsmateriale, også pasientmaterialet, er tilgjengelig på www.felleskatalogen.no

 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Helsepersonell bes melde mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema:
www.legemiddelverket.no/meldeskjema.
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Viktig informasjon om BLINCYTO
Følgende tiltak skal iverksettes for å forebygge eller minimere risikoen for feilmedisinering og for å formidle viktig
informasjon om nevrologiske hendelser:
Administrasjon
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•
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•
•
•
•
•

•
•

Veiledning

Utskifting av
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Behandlingsavbrudd
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•

•
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Infusjonsslangen eller det intravenøse kateteret skal ikke skylles mens den/det er koblet
til pasienten, da dette forårsaker administrering av en utilsiktet bolus med BLINCYTO.
Ved administrering via et venekateter med flere lumen, skal BLINCYTO infunderes via
en dedikert lumen.
Programmer pumpen kun basert på den infusjonshastigheten som er trykt på etiketten på
infusjonsposen.
Beregn ikke infusjonshastigheten selv.
Lås pumpen og kontroller at batteriet er tilstrekkelig ladet hver gang du skifter posen.
Instruer pasientene om at de ikke skal låse opp pumpen.
Hvis det ser ut til at pumpen ikke virker som den skal (hvis det for eksempel utløses en
alarm) på et hvilket som helst tidspunkt, må du instruere pasientene og
omsorgspersonene om å ikke prøve å reparere pumpen, og gi dem beskjed om å få hjelp
av behandlende lege eller av deg umiddelbart.
Instruer pasientene om å ikke endre noen pumpeinnstillinger (unntatt å stoppe pumpen i
en akuttsituasjon).
Husk å kontrollere om gjenværende volum i infusjonsposen samsvarer med innstilt
infusjonshastighet hver gang før du skifter posen. Hvis det gjenværende volumet i
infusjonsposen ikke samsvarer med innstilt infusjonshastighet før du skifter posen, må du
registrere avviket og kontakte legen for å få ytterligere instruksjoner.
i.v.-posen må skiftes innen 4 timer etter angitt tidspunkt, uavhengig av hvor mye som er
igjen i den eksisterende infusjonsposen.
Tilsyn av helsepersonell eller sykehusinnleggelse anbefales i tilfeller der behandlingen
gjenopptas etter et avbrudd på 4 timer eller mer (se pkt. 4.2 i preparatomtalen for å få
mer informasjon).
BLINCYTO-oppløsningen inneholder ikke konserveringsmidler. Bruk alltid aseptisk
teknikk ved administrasjon av BLINCYTO.
Instruer pasientene og/eller omsorgspersonene i stell av kateterstedet etter behov.
Overvåk pasientene for tegn og symptomer på nevrologiske hendelser (f.eks. forvirring,
desorientering, svimmelhet, tremor, krampeanfall) før og under hele behandlingssyklusen
(se pkt. 4.4 i preparatomtalen for å få mer informasjon). Vurder å bruke en jevnlig
skrivetest som hjelpemiddel i overvåkingen for nevrologiske hendelser under
behandlingen med BLINCYTO.
Eldre pasienter kan være mer mottakelige for alvorlige nevrologiske hendelser.
Veiled pasientene om de mulige nevrologiske virkningene.
Instruer pasientene om å:
• ikke kjøre bil, bruke tunge maskiner eller delta i risikofylte aktiviteter mens de
får BLINCYTO
• kontakte deg eller legen hvis de opplever nevrologiske symptomer
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