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Листок-вкладиш: інформація для пацієнта 
 

Сімпоні, 50 мг, розчин для ін’єкцій у попередньо наповненій ручці 
Голімумаб 

 
Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж застосовувати препарат, оскільки він 
містить важливу для Вас інформацію.  
- Збережіть цей листок-вкладиш. Вам може знадобитися прочитати його ще раз. 
- Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до Вашого лікаря, фармацевта або 

медсестри. 
- Цей препарат призначений лише Вам. Не передавайте препарат іншим людям. Препарат 

може завдати шкоди іншій людині, навіть якщо симптоми однакові. 
- Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні реакції, зверніться до свого лікаря, фармацевта або 

медсестри. Це також стосується будь-яких можливих побічних реакцій, що не вказані в 
цьому листку-вкладиші. Див. розділ 4. 
 

Ваш лікар також надасть вам картку-нагадування для пацієнта, яка містить важливу інформацію 
про безпеку, яку Ви повинні знати до та під час лікування препаратом Сімпоні. 
 
Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
 
1. Що таке препарат Сімпоні і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Сімпоні 
3. Як застосовується препарат Сімпоні 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Сімпоні 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке препарат Сімпоні і для чого він застосовується 
 
Препарат Сімпоні містить активну речовину під назвою голімумаб. 
 
Препарат Сімпоні належить до групи лікарських засобів, які називаються «блокаторами ФНП». 
Застосовується у дорослих пацієнтів для лікування таких запальних захворювань: 
• Ревматоїдний артрит 
• Псоріатичний артрит 
• Аксіальний спондилоартроз, включаючи анкілозуючий спондилоартрит та нерентгенологічний 
аксіальний спондилоартрит 
• Виразковий коліт 
 
У дітей віком від 2 років препарат Сімпоні застосовують для лікування поліартикулярного 
ювенільного ідіопатичного артриту. 
 
Сімпоні діє шляхом блокування дії білка, який називається «фактор некрозу пухлини альфа» 
(ФНП-α). Цей білок бере участь у запальних процесах організму і його блокування може 
зменшити запалення в організмі. 
 
Ревматоїдний артрит 
Ревматоїдний артрит – це запальне захворювання суглобів. Якщо у Вас активний ревматоїдний 
артрит, Вам спочатку призначать інші ліки. Якщо Ви недостатньо добре реагуєте на ці ліки, Вам 
можуть призначити препарат Сімпоні, який Ви будете приймати в комбінації з іншим лікарським 
засобом під назвою метотрексат щоб: 
• Зменшити ознаки та симптоми Вашого захворювання. 
• Уповільнити пошкодження Ваших кісток і суглобів. 
• Покращити Вашу фізичну функцію. 
 
Псоріатичний артрит 
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Псоріатичний артрит – це запальне захворювання суглобів, яке зазвичай супроводжується 
псоріазом, запальним захворюванням шкіри. Якщо у Вас активний псоріатичний артрит, Вам 
спочатку дадуть інші ліки. Якщо Ви недостатньо добре реагуєте на ці ліки, Вам можуть 
призначити Сімпоні щоб: 
• Зменшити ознаки та симптоми Вашого захворювання. 
• Уповільнити пошкодження Ваших кісток і суглобів. 
• Покращити вашу фізичну функцію. 
 
Анкілозуючий спондиліт та нерентгенологічний аксіальний спондилоартрит 
Анкілозуючий спондилоартрит і нерентгенологічний аксіальний спондилоартрит є запальними 
захворюваннями хребта. Якщо у Вас анкілозуючий спондиліт або нерентгенологічний осьовий 
спондилоартрит, Вам спочатку призначать інші ліки. Якщо Ви недостатньо добре реагуєте на ці 
ліки, вам можуть призначити препарат Сімпоні щоб: 
• Зменшити ознаки та симптоми Вашого захворювання. 
• Покращити Вашу фізичну функцію. 
 
Виразковий коліт 
Виразковий коліт – це запальне захворювання кишечника. Якщо у Вас виразковий коліт, Вам 
спочатку призначать інші ліки. Якщо Ви недостатньо добре реагуєте на ці ліки, Вам буде 
призначено препарат Сімпоні для лікування захворювання. 
 
Поліартикулярний ювенільний ідіопатичний артрит 
Поліартикулярний ювенільний ідіопатичний артрит – це запальне захворювання, яке викликає 
біль у суглобах та набряк у дітей. Якщо у Вас поліартикулярний ювенільний ідіопатичний 
артрит, Вам спочатку призначать інші ліки. Якщо Ви недостатньо добре реагуєте на ці ліки, Вам 
буде призначено препарат Сімпоні в комбінації з метотрексатом для лікування захворювання. 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Сімпоні 
 
Препарат Сімпоні не слід застосовувати: 
• Якщо у Вас алергія (підвищена чутливість) до голімумабу або будь-якого з інших інгредієнтів 
цього препарату (перелічені в розділі 6). 
• Якщо у Вас туберкульоз (ТБ) або будь-яка інша важка інфекція. 
• Якщо у Вас помірна або тяжка серцева недостатність. 
 
Якщо Ви не впевнені чи стосується Вас будь-що з перерахованого вище, порадьтеся зі своїм 
лікарем, фармацевтом або медичною сестрою перед застосуванням препарату Сімпоні. 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Поговоріть з лікарем, фармацевтом або медсестрою, перш ніж Ви будете приймати препарат 
Сімпоні. 
 
Інфекції 
Негайно повідомте свого лікаря, якщо у Вас вже є або з’явилися будь-які симптоми інфекції під 
час або після лікування препаратом Сімпоні. Симптоми інфекції включають: лихоманку, кашель, 
задишку, симптоми, схожі на грип, діарею, рани, проблеми з зубами, а також відчуття печіння 
при сечовипусканні. 
• Ви можете легше захворіти під час застосування препарату Сімпоні. 
• Інфекції можуть прогресувати швидше і можуть бути більш важкими. Крім того, деякі 
попередні інфекції можуть з’явитися знову. 
 
Туберкульоз (ТБ) 
Негайно повідомте свого лікаря, якщо симптоми туберкульозу з’явилися під час або після 
лікування. Симптоми туберкульозу включають: постійний кашель, втрату маси тіла, втому, 
лихоманку та нічну пітливість. 
• Повідомлялося про випадки туберкульозу у пацієнтів, які отримували лікування препаратом 
Сімпоні, у рідкісних випадках навіть у пацієнтів, які отримували ліки від туберкульозу. Ваш 
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лікар проведе тест на наявність туберкульозу. Ваш лікар запише цей тест в Вашу картку-
нагадування для пацієнта. 
• Дуже важливо повідомити свого лікаря, якщо Ви коли-небудь хворіли на туберкульоз або якщо 
Ви були в тісному контакті з людиною, яка хворіла або має туберкульоз. 
• Якщо Ваш лікар вважає, що Ви ризикуєте захворіти на туберкульоз, Ви можете пролікуватися 
протитуберкульозними препаратами, перш ніж почати застосовувати препарат Сімпоні. 
 
Вірус гепатиту В (HBV) 
• Повідомте свого лікаря, якщо Ви є носієм або хворієте на гепатит В до того, як Вам призначать 
препарат Сімпоні. 
• Повідомте лікаря, якщо Ви думаєте, що у вас є ризик зараження гепатитом В. 
• Ваш лікар повинен перевірити вас на гепатит В. 
• Лікування блокаторами ФНП, такими як препарат Сімпоні, може призвести до реактивації 
гепатиту В у пацієнтів, які є носіями цього вірусу, що в деяких випадках може бути небезпечним 
для життя. 
 
Інвазивні грибкові інфекції 
Якщо Ви жили або подорожували у регіони, де поширені інфекції, викликані певним типом 
грибів, які можуть вражати легені або інші частини тіла (так звані гістоплазмоз, кокцидіоїдомікоз 
або бластомікоз), негайно повідомте про це лікаря. Запитайте свого лікаря, якщо Ви не знаєте, 
чи поширені ці грибкові інфекції в регіоні, де Ви жили або подорожували. 
 
Рак і лімфома 
Повідомте свого лікаря, якщо у Вас коли-небудь була діагностована лімфома (тип раку крові) 
або будь-який інший рак, перш ніж почати застосовувати препарат Сімпоні. 
• Якщо Ви застосовуєте препарат Сімпоні або інші блокатори ФНП, ризик розвитку лімфоми або 
іншого раку може збільшитися. 
• Пацієнти з важким ревматоїдним артритом та іншими запальними захворюваннями, які 
хворіють на це захворювання протягом тривалого часу, можуть мати більший, ніж середній, 
ризик розвитку лімфоми. 
• Були випадки раку, у тому числі незвичайного типу, у дітей та підлітків, які приймали 
блокатори ФНП, що іноді призводило до смерті. 
• У рідкісних випадках у пацієнтів, які приймають інші блокатори ФНП, спостерігали 
специфічний і важкий тип лімфоми, який називається гепатоселезінкова Т-клітинна лімфома. 
Більшість із цих пацієнтів були підлітками або молодими дорослими чоловіками. Цей тип раку 
зазвичай закінчується летальним наслідком. Майже всі ці пацієнти також отримували ліки, 
відомі як азатіоприн або 6-меркаптопурин. Повідомте лікаря, якщо Ви приймаєте азатіоприн або 
6-меркаптопурин разом із препаратом Сімпоні. 
• Пацієнти з тяжкою персистуючою астмою, хронічним обструктивним захворюванням легень 
(ХОЗЛ) або активні курці можуть мати підвищений ризик розвитку раку при лікуванні 
препаратом Сімпоні. Якщо у Вас важка стійка астма, ХОЗЛ або ви курите, Вам слід обговорити 
зі своїм лікарем, чи підходить Вам лікування блокатором ФНП. 
• У деяких пацієнтів, які отримували лікування голімумабом, виникли певні види раку шкіри. 
Якщо у Вас під час або після терапії виникли будь-які зміни зовнішнього вигляду шкіри або 
нарости на шкірі, повідомте про це свого лікаря. 
 
Серцева недостатність 
Негайно повідомте лікаря, якщо у Вас з’являються нові симптоми або погіршуються симптоми 
серцевої недостатності. Симптоми серцевої недостатності включають задишку або набряк ніг. 
• Повідомлялося про нові випадки застійної серцевої недостатності та загострення при 
застосуванні блокаторів ФНП, включаючи препарат Сімпоні. Деякі з цих пацієнтів померли. 
• Якщо у Вас легка серцева недостатність і Ви лікуєтеся препаратом Сімпоні, Ваш лікар повинен 
ретельно спостерігати за Вашим станом. 
 
Захворювання нервової системи 
Негайно повідомте лікаря, якщо у Вас коли-небудь діагностували або у Вас з’являлися симптоми 
демієлінізуючого захворювання, такого як розсіяний склероз. Симптоми можуть включати зміни 
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зору, слабкість в руках або ногах, або оніміння, або поколювання в будь-якій частині тіла. Ваш 
лікар вирішить, чи слід Вам приймати препарат Сімпоні. 
 
Операції або стоматологічні процедури 
• Поговоріть зі своїм лікарем, якщо Ви збираєтеся робити якісь операції або стоматологічні 
процедури. 
• Повідомте свого хірурга або стоматолога, який виконує процедуру, що Ви лікуєтеся препаратом 
Сімпоні, показавши їм свою картку-нагадування для пацієнта. 
 
Аутоімунне захворювання 
Повідомте лікаря, якщо у вас з’являються симптоми захворювання, яке називається вовчак. 
Симптоми включають постійний висип, лихоманку, біль у суглобах та втому. 
• У рідкісних випадках у людей, які лікуються блокаторами ФНП, розвивався вовчак. 
 
Хвороба крові 
У деяких пацієнтів організм може не виробляти достатньої кількості клітин крові, які 
допомагають Вашому організму боротися з інфекціями або допомагають вам зупинити 
кровотечу. Якщо у Вас з’явилася лихоманка, яка не зникає, у Вас з’явилися синці або кровотеча, 
або Ви виглядаєте дуже блідими, негайно зверніться до лікаря. Ваш лікар може прийняти 
рішення припинити лікування. 
 
Якщо Ви не впевнені, що будь-що з вищезазначеного стосується Вас, порадьтеся зі своїм лікарем 
або фармацевтом перед застосуванням препарату Сімпоні. 
 
Вакцинація 
Поговоріть зі своїм лікарем, якщо у Вам була введена вакцина або Ви повинні отримати вакцину. 
• Ви не повинні отримувати певні (живі) вакцини під час застосування препарату Сімпоні. 
• Деякі щеплення можуть викликати інфекції. Якщо Ви отримували препарат Сімпоні під час 
вагітності, Ваша дитина може мати підвищений ризик отримати таку інфекцію протягом 
приблизно шести місяців після останньої дози, яку Ви отримали під час вагітності. Важливо, щоб 
Ви повідомили лікарям Вашої дитини та іншим медичним працівникам про застосування 
препарату Сімпоні, щоб вони могли вирішити, коли вашій дитині слід отримати будь-яку 
вакцину. 
 
Поговоріть з лікарем Вашої дитини щодо вакцинації для Вашої дитини. Якщо можливо, Ваша 
дитина повинна отримати всі щеплення перед застосуванням препарату Сімпоні. 
 
Терапевтичні інфекційні агенти 
Поговоріть зі своїм лікарем, якщо Ви нещодавно отримували або плануєте отримати лікування 
терапевтичним інфекційним агентом (наприклад інстиляції БЦЖ, що використовуються для 
лікування раку). 
 
Алергічні реакції 
Негайно повідомте лікаря, якщо у Вас з’явилися симптоми алергічної реакції після лікування 
препаратом Сімпоні. Симптоми алергічної реакції можуть включати набряк обличчя, губ, рота 
або горла, що може спричинити утруднення ковтання або дихання, шкірний висип, кропив’янку, 
набряк рук, ніг або щиколоток. 
• Деякі з цих реакцій можуть бути серйозними або, рідко, небезпечними для життя. 
• Деякі з цих реакцій виникали після першого застосування препарату Сімпоні. 
 
Діти 
Препарат Сімпоні не рекомендується застосовувати дітям віком до 2 років із поліартикулярним 
ювенільним ідіопатичним артритом, оскільки він не досліджувався у цій групі. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Сімпоні 
• Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо Ви застосовуєте, нещодавно застосовували або 
могли б застосовувати будь-які інші препарати, включаючи будь-які інші лікарські засоби для 



5 

лікування ревматоїдного артриту, поліартикулярного ювенільного ідіопатичного артриту, 
псоріатичного артриту, анкілозуючого спондиліту, нерентгенологічного аксіального 
спондилоартриту або язви. 
• Не слід застосовувати препарат Сімпоні разом з прапаратами, що містять діючу речовину 
анакінру або абатацепт. Ці препарати використовуються для лікування ревматичних 
захворювань. 
• Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо Ви приймаєте будь-які інші ліки, які впливають 
на вашу імунну систему. 
• Ви не повинні отримувати певні (живі) вакцини під час застосування препарату Сімпоні. 
 
Якщо Ви не впевнені, чи стосується Вас будь-що зазначене вище, проконсультуйтеся зі своїм 
лікарем або фармацевтом перед застосуванням препарату Сімпоні. 
 
Вагітність та грудне вигодовування 
Порадьтеся зі своїм лікарем перед застосуванням препарату Сімпоні, якщо: 
• Ви вагітні або плануєте завагітніти під час застосування препарату Сімпоні. Вплив цього 
препарату на вагітних жінок невідомий. Застосування препарату Сімпоні вагітним жінкам не 
рекомендується. Якщо Ви отримуєте лікування препаратом Сімпоні, Ви повинні уникати 
вагітності, використовувати адекватні методи контрацепції під час лікування та принаймні 6 
місяців після останньої ін’єкції препарату Сімпоні. 
• Перед початком годування груддю повинно пройти принаймні 6 місяців після останнього 
застосування препарату Сімпоні. Ви повинні припинити грудне вигодовування, якщо хочете 
застосовувати препарат Сімпоні. 
• Якщо Ви отримували препарат Сімпоні під час вагітності, Ваша дитина може мати більший 
ризик зараження. Важливо, щоб Ви повідомили лікарям Вашої дитини та іншим медичним 
працівникам про застосування препарату Сімпоні до того, як дитина отримає будь-яку вакцину 
(додаткову інформацію див. у розділі про вакцинацію). 
Якщо Ви вагітні або годуєте груддю, думаєте, що можете завагітніти або плануєте мати дитину, 
зверніться за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж застосовувати цей препарат. 
 
Керування транспортними засобами й робота з механізмами 
Препарат Сімпоні має незначний вплив на здатність керувати автомобілем та працювати з 
інструментами чи механізмами. Однак після застосування препарату Сімпоні може виникнути 
запаморочення. Якщо це сталося, не керуйте автомобілем та не використовуйте будь-які 
інструменти чи механізми. 
 
До складу препарату Сімпоні входить латекс і сорбіт 
Чутливість до латексу 
Частина попередньо наповненої ручки, кришка голки, містить латекс. Оскільки латекс може 
викликати серйозні алергічні реакції, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж 
використовувати препарат Сімпоні, якщо у Вас або у Вашого опікуна є алергія на латекс. 
 
Непереносимість сорбіту 
Цей препарат містить 20,5 мг сорбіту (E420) у кожній попередньо наповненій ручці. 
 
3. Як застосовується препарат Сімпоні 
Завжди використовуйте цей препарат точно так, як сказав Вам лікар або фармацевт. Якщо Ви не 
впевнені, проконсультуйтеся зі своїм лікарем або фармацевтом. 
 
Як часто застосовувати препарат Сімпоні 
Ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит та аксіальний спондилоартрит, включаючи 
анкілозуючий спондиліт та нерентгенографічний осьовий спондилоартрит: 
• Рекомендована доза становить 50 мг (вміст 1 попередньо наповненої шприц-ручки) 1 раз на 
місяць в один і той же день кожного місяця. 
• Поговоріть зі своїм лікарем перед введенням четвертої дози. Ваш лікар визначить, чи слід 
продовжувати лікування препаратом Сімпоні. 



6 

• Якщо Ваша маса тіла перевищує 100 кг, дозу можна збільшити до 100 мг (вміст 2 попередньо 
наповнених шприц-ручок) один раз на місяць в один і той же день кожного місяця. 

 
Поліартикулярний ювенільний ідіопатичний артрит у дітей 2 років і старше: 
• Для пацієнтів з масою тіла щонайменше 40 кг рекомендована доза становить 50 мг 1 раз на 
місяць в один і той же день кожного місяця. Для пацієнтів з масою тіла менше 40 кг доступна 
попередньо наповнена ручка 45 мг/0,45 мл. Ваш лікар скаже Вам правильну дозу для 
застосування. 
• Поговоріть зі своїм лікарем, перш ніж вводити четверту дозу. Ваш лікар визначить, чи слід 
продовжувати лікування препаратом Сімпоні. 
 
Виразковий коліт 
• У таблиці нижче зазначено, як Ви зазвичай будете застосовувати цей препарат. 
 
Початкове лікування Початкова доза 200 мг (вміст 4 попередньо наповнених шприц-

ручок), а потім 100 мг (вміст 2 попередньо наповнених шприц-
ручок) через 2 тижні. 

Підтримувальне 
лікування 

• Пацієнтам з масою тіла менше 80 кг – доза становить 50 мг (вміст 
1 попередньо наповненої ручки) через 4 тижні після останнього 
лікування, потім кожні 4 тижні. Ваш лікар може вирішити 
призначити 100 мг (вміст 2 попередньо наповнених шприц-ручок), 
залежно від того, наскільки добре діє препарат Сімпоні. 
• Пацієнтам з масою тіла 80 кг або більше – доза становить100 мг 
(вміст 2 попередньо наповнених шприц-ручок) через 4 тижні після 
останнього лікування, потім кожні 4 тижні. 

 
Як вводити препарат Сімпоні 
• Препарат Сімпоні вводиться шляхом ін'єкції під шкіру (підшкірно). 
• На початку Ваш лікар або медсестра можуть зробити ін’єкцію препарату Сімпоні. Однак Ви та 
Ваш лікар можете вирішити, чи Ви зможете самостійно вводити препарат Сімпоні. У цьому 
випадку Ви отримаєте підготовку, як зробити ін’єкцію препарату Сімпоні самостійно. 
Поговоріть зі своїм лікарем, якщо у Вас виникли запитання щодо того, як зробити собі ін’єкцію. 
У кінці цієї брошури ви знайдете детальну «Інструкцію із застосування». 
 
Якщо Ви застосували більшу дозу препарату Сімпоні, ніж потрібно 
Якщо ви ввели або отримали занадто багато препарату Сімпоні (або вводили занадто багато 
препарату одноразово, або вводили його занадто часто), негайно зверніться до свого лікаря або 
фармацевта. Завжди беріть із собою зовнішню коробку препарату та цей листок-вкладиш, навіть 
якщо вона порожня. 
 
Якщо Ви забули ввести препарат Сімпоні 
Якщо Ви забули застосувати Сімпоні в запланований день, введіть забуту дозу, як тільки 
згадаєте. 
 
Не використовуйте подвійну дозу, щоб компенсувати забуту. 
 
Коли вводити наступну дозу: 
• Якщо Ви запізнилися менше ніж на 2 тижні, введіть забуту дозу, як тільки згадаєте, і 
дотримуйтесь свого початкового графіка. 
• Якщо Ви запізнилися більш ніж на 2 тижні, введіть забуту дозу, як тільки згадаєте, і поговоріть 
зі своїм лікарем або фармацевтом, щоб запитати, коли Вам потрібно ввести наступну дозу. 
 
Якщо Ви не впевнені що робити, зверніться до лікаря або фармацевта. 
 
Якщо ви припиняєте застосовувати препарат Сімпоні 
Якщо Ви збираєтеся припинити прийом препарату Сімпоні, спочатку поговоріть зі своїм лікарем 
або фармацевтом. 
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Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до 
свого лікаря, фармацевта чи медсестри. 
 
4. Можливі побічні реакції 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні реакції, хоча вони виникають не 
у всіх. У деяких пацієнтів можуть виникнути серйозні побічні реакції і може знадобитися 
лікування. Ризик деяких побічних реакцій вищий при застосуванні дози 100 мг порівняно з дозою 
50 мг. Побічні реакції можуть з’явитися через кілька місяців після останньої ін’єкції препарату. 
 
Негайно повідомте лікаря, якщо Ви помітили будь-які з наступних серйозних побічних реакцій 
препарату Сімпоні, що включають: 
• Алергічні реакції, які можуть бути серйозними або, рідко, небезпечними для життя. 
Симптоми алергічної реакції можуть включати набряк обличчя, губ, рота або горла, що може 
спричинити утруднене ковтання або дихання, шкірний висип, кропив’янку, набряк рук, ніг або 
щиколоток. Деякі з цих реакцій виникали після першого застосування препарату Сімпоні. 
• Серйозні інфекції (включаючи туберкульоз, бактеріальні інфекції, включаючи серйозні 
інфекції крові та пневмонію, важкі грибкові інфекції та інші опортуністичні інфекції) 
(часто). Симптоми інфекції можуть включати лихоманку, втому, (постійний) кашель, задишку, 
симптоми, схожі на грип, втрату маси тіла, нічну пітливість, діарею, рани, проблеми з зубами та 
відчуття печіння при сечовипусканні. 
• Реактивація вірусу гепатиту В, якщо Ви є носієм або раніше хворіли гепатитом В (рідко). 
Симптоми можуть включати пожовтіння шкіри та очей, темно-коричневий колір сечі, біль у 
правому боці живота, лихоманку, нудоту, нездужання та відчуття сильної втоми. 
• Захворювання нервової системи, наприклад розсіяний склероз (рідко).  
Симптоми захворювання нервової системи можуть включати зміни зору, слабкість в руках або 
ногах, оніміння або поколювання в будь-якій частині тіла. 
• Рак лімфатичних вузлів (лімфома) (рідко). 
Симптоми лімфоми можуть включати набряк лімфатичних вузлів, втрату маси тіла або 
лихоманку. 
• Серцева недостатність (рідко). 
Симптоми серцевої недостатності можуть включати задишку або набряк ніг. 
• Ознаки порушень з боку імунної системи: 

- вовчак (рідко). Симптоми можуть включати біль у суглобах або висип на щоках або руках, 
чутливий до сонця. 
- саркоїдоз (рідко). Симптоми можуть включати постійний кашель, задишку, біль у грудях, 
лихоманку, набряк лімфатичних вузлів, втрату маси тіла, висип на шкірі та нечіткість зору. 

• Набряк дрібних кровоносних судин (васкуліт) (рідко). 
Симптоми можуть включати лихоманку, головний біль, втрату маси тіла, нічну пітливість, висип 
і проблеми з нервами, такі як оніміння та поколювання. 
• Рак шкіри (нечасто). 
Симптоми раку шкіри можуть включати зміни зовнішнього вигляду шкіри або нарости на шкірі. 
• Захворювання крові (часто). 
Симптоми захворювання крові можуть включати лихоманку, яка не проходить, синці або 
кровотечі, що виникають дуже легко або виражену блідість. 
• Рак крові (лейкемія) (рідко).  
Симптоми лейкемії можуть включати лихоманку, відчуття втоми, часті інфекції, легко 
виникаючі синці та нічну пітливість. 
 
Негайно повідомте свого лікаря, якщо Ви помітили будь-який із перерахованих вище симптомів. 
 
При застосуванні препарату Сімпоні спостерігалися такі додаткові побічні реакції: 
Дуже часті побічні реакції (можуть виникати у більше ніж 1 з 10 осіб): 
• Інфекції верхніх дихальних шляхів, біль у горлі або захриплість голосу, нежить 
 
Часті побічні реакції (можуть виникати у 1 з 10 осіб): 
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• Ненормальні показники печінкових тестів (підвищення рівня печінкових ферментів), виявлені 
під час аналізів крові, проведених Вашим лікарем 
• Відчуття запаморочення 
• Головний біль 
• Відчуття оніміння або поколювання 
• Поверхневі грибкові інфекції 
• Абсцес 
• Бактеріальні інфекції (наприклад, целюліт) 
• Низька кількість еритроцитів 
• Низька кількість лейкоцитів 
• Позитивний тест крові на вовчак 
• Алергічні реакції 
• Розлад травлення 
• Біль у животі 
• Нудота 
• Грип 
• Бронхіт 
• Інфекція пазух 
• Герпес 
• Високий артеріальний тиск 
• Лихоманка 
• Астма, задишка, хрипи 
• Розлади з боку шлунка та кишечника, які включають запалення слизової оболонки шлунка та 
товстої кишки, що може викликати лихоманку 
• Біль і виразки в роті 
• Реакції у місці введення (включаючи почервоніння, затвердіння, біль, синці, свербіж, 
поколювання та подразнення) 
• Втрата волосся 
• Висип і свербіж шкіри 
• Труднощі зі сном 
• Депресія 
• Відчуття слабкості 
• Переломи кісток 
• Дискомфорт у грудях 
 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати у 1 зі 100 осіб): 
• Інфекція нирок 
• Рак, включаючи рак шкіри та неракові новоутворення або утворення, включаючи родимки на 
шкірі 
• Пухирі на шкірі 
• Важка інфекція всього організму (сепсис), іноді включаючи низький артеріальний тиск 
(септичний шок) 
• Псоріаз (у тому числі на долонях та/або підошвах ніг та/або у вигляді пухирів на шкірі) 
• Низький рівень тромбоцитів 
• Комбінований низький рівень тромбоцитів, еритроцитів і лейкоцитів 
• Порушення роботи щитовидної залози 
• Підвищення рівня цукру в крові 
• Підвищення рівня холестерину в крові 
• Порушення рівноваги 
• Порушення зору 
• Запалення ока (кон'юнктивіт) 
• Очна алергія 
• Відчуття нерегулярного серцебиття 
• Звуження кровоносних судин серця 
• Утворення тромбів 
• Припливи крові 
• Закреп 
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• Хронічний запальний стан легенів 
• Кислотний рефлюкс 
• Жовчні камені 
• Розлади роботи печінки 
• Розлади з боку молочних залоз 
• Порушення менструального циклу 
 
Рідкі побічні реакції (можуть виникати у 1 з 1000 осіб): 
• Нездатність кісткового мозку виробляти клітини крові 
• Різко знижена кількість лейкоцитів 
• Інфекція суглобів або тканин навколо них 
• Порушення загоєння 
• Запалення кровоносних судин у внутрішніх органах 
• Лейкемія 
• Меланома (вид раку шкіри) 
• Карцинома клітин Меркеля (вид раку шкіри) 
• Ліхеноїдні реакції (сверблячі червонувато-фіолетові висипання на шкірі та/або ниткоподібні 
біло-сірі лінії на слизових оболонках) 
• Шорсткість, лущення шкіри 
• Імунні порушення, які можуть вплинути на легені, шкіру та лімфатичні вузли (найчастіше 
проявляються як саркоїдоз) 
• Біль і зміна кольору пальців рук або ніг 
• Порушення смаку 
• Розлади з боку сечового міхура 
• Порушення роботи нирок 
• Запалення кровоносних судин шкіри, що призводить до висипу 
 
Побічні ефекти, частота яких невідома: 
• Рідкісний рак крові, який вражає переважно молодих людей (гепатоселезінкова Т-клітинна 
лімфома) 
• Саркома Капоші, рідкісний рак, пов'язаний із інфекцією вірусу герпесу людини 8. Саркома 
Капоші найчастіше проявляється у вигляді фіолетових уражень на шкірі. 
• Погіршення стану, що називається дерматоміозитом (висип на шкірі, що супроводжується 
м'язовою слабкістю) 
 
Повідомлення про побічні реакції 
Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні реакції, повідомте про це Вашого лікаря, фармацевта або 
медсестру. Це стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому листку-
вкладці. Ви також можете повідомити про будь-які побічні реакції безпосередньо через 
національну систему звітності, зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, Ви 
можете допомогти отримати більше інформації про безпеку застосування цього лікарського 
засобу. 
 
5. Як зберігати препарат Сімпоні 
• Зберігайте цей лікарський засіб у недоступному для дітей місці. 
• Не використовуйте цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
упаковці та етикетці після слів «Придатний до». Термін придатності відповідає останньому дню 
вказаного місяця. 
• Зберігати в холодильнику (2–8°C). Не заморожувати. 
• Зберігайте попередньо наповнену ручку у зовнішній коробці для захисту від світла. 
• Цей препарат також можна зберігати поза холодильником при температурі до 25°C протягом 
одного періоду до 30 днів, але не пізніше терміну придатності, надрукованого на картонній 
коробці. Напишіть новий термін придатності на коробці, включаючи день/місяць/рік (не більше 
ніж через 30 днів після вилучення препарату з холодильника). Не повертайте цей препарат в 
холодильник, якщо він досяг кімнатної температури. Не використовуйте цей препарат після 
нового терміну придатності або терміну придатності, надрукованого на коробці, залежно від 
того, що настане раніше. 
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• Не використовуйте цей препарат, якщо Ви помітили, що рідина не має колір від прозорого до 
світло-жовтого, каламутна або містить сторонні частки. 
• Не викидайте препарат у стічні води чи побутові відходи. Запитайте свого лікаря або 
фармацевта, як викинути ліки, які Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть 
захистити навколишнє середовище. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Що входить до складу препарату Сімпоні 
Діюча речовина – голімумаб. Одна попередньо наповнена ручка об’ємом 0,5 мл містить 50 мг 
голімумабу. 
 
Допоміжні речовини: сорбіт (Е420), гістидин, гістидину гідрохлорид моногідрат, полісорбат 80 
та вода для ін’єкцій. Для отримання додаткової інформації про сорбіт (E420) див. Розділ 2. 
 
Зовнішній вигляд препарату Сімпоні та вміст упаковки 
Препарат Сімпоні поставляється у вигляді розчину для ін’єкцій у одноразовій попередньо 
наповненій шприц-ручці. Препарат Сімпоні випускається в упаковках, що містять 1 попередньо 
наповнену шприц-ручку, і мультиупаковках, що містить 3 попередньо наповнені шприц-ручки. 
Не всі розміри упаковок можуть бути представлені на ринку. 
 
Розчин від прозорого до злегка опалесцентного (з перлинним блиском), від безбарвного до 
світло-жовтого і може містити кілька дрібних напівпрозорих або білих часток білка. Не 
використовуйте препарат Сімпоні, якщо розчин знебарвлений, мутний або в ньому можна 
побачити сторонні частинки. 
 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
Янссен Байолоджикс Б.В., Ейнштейнвег 101 2333 СВ Лейден, Нідерланди 
Janssen Biologics B.V., Einsteinweg 101 2333 CB Leiden, The Netherlands 
 
За інформацією про цей лікарський засіб звертайтеся до місцевого представника власника 
реєстраційного посвідчення. 
 
 
Бельгія 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Тел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Литва 
ЮАБ Мерк Шарп і Доум (UAB Merck 
Sharp & Dohme) 
Tел: + 370 5 278 02 47 
msd_lietuva@merck.com 
 

Болгарія 
Мерк Шарп і Доум Болгарія ЄООД (Мерк Шарп и 
Доум България ЕООД) 
Тел.: +359 2 819 3737 
info-msdbg@merck.com 
 

Люксембург 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Tел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Чехія 
Мерк Шарп і Доум с.р.о. (Merck Sharp & Dohme 
s.r.o.) 
Tел: +420 233 010 111  
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Угорщина 
МСД Фарма Угорщина Кфт. (MSD Pharma 
Hungary Kft.) 
Tел: +36 1 888 5300 
hungary_msd@merck.com 
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Данія 
МСД Данія АпС (MSD Danmark ApS) 
Tел: + 45 4482 4000 
dkmail@merck.com 
 

Мальта 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck 
Sharp & Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 8007 4433 (+356 99917558) 
malta_info@merck.com 
 

Німеччина 
МСД Шарп і Доум ГмбХ (MSD Sharp & Dohme 
GmbH) 
Tел: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0) 
e-mail@msd.de 
 

Нідерланди 
Мерк Шарп і Доум Б.В. (Merck Sharp & 
Dohme B.V.) 
Tел: 0800 9999000  
(+31 23 5153153) 
medicalinfo.nl@merck.com 
 

Естонія 
Мерк Шарп і Доум ОУ (Merck Sharp & Dohme 
OÜ) 
Tел: +372 6144 200 
msdeesti@merck.com 
 

Норвегія 
МСД (Норвегія) АС (MSD (Norge) AS) 
Tел: +47 32 20 73 00 
msdnorge@msd.no 
 

Греція 
МСД А.Ф.Б.Є.Є. (MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.) 
Τел: +30 210 98 97 300 
dpoc_greece@merck.com 
 

Австрія 
Мерк Шарп і Доум Гес.м.б.Х. (Merck 
Sharp & Dohme Ges.m.b.H.) 
Tел: +43 (0) 1 26 044 
msd-medizin@merck.com 
 

Іспанія 
Мерк Шарп і Доум Іспанія, С.А. (Merck Sharp & 
Dohme de España, S.A.) 
Tел: +34 91 321 06 00 
msd_info@merck.com 
 

Польща 
МСД Польща Сп. з о.о. (MSD Polska Sp. z 
o.o.) 
Tел: +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
 

Франція 
МСД Франція (MSD France) 
Tел: +33 (0) 1 80 46 40 40 
information.medicale@msd.com 
 

Португалія 
Мерк Шарп і Доум, Лда (Merck Sharp & 
Dohme, Lda) 
Tел: +351 21 4465700 
inform_pt@merck.com 
 

Хорватія 
Мерк Шарп і Доум д.о.о. (Merck Sharp & Dohme 
d.o.o.) 
Tел: + 385 1 6611 333 
croatia_info@merck.com 
 

Румунія 
Мерк Шарп і Доум Румунія С.Р.Л. (Merck 
Sharp & Dohme Romania S.R.L.) 
Tел: +40 21 529 29 00 
msdromania@merck.com 
 

Ірландія 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Tел: +353 (0)1 2998700 
medinfo_ireland@merck.com 
 

Словенія 
Мерк Шарп і Доум, іноваційні ліки д.о.о. 
(Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 
d.o.o.) 
Tел: +386 1 5204 201 
msd.slovenia@merck.com 
 

Ісландія 
Вістор хф. (Vistor hf.) 
Тел: + 354 535 7000 
 

Словаччина 
Мерк Шарп і Доум, с.р.о. (Merck Sharp & 
Dohme, s. r. o.) 
Tел: +421 2 58282010 
dpoc_czechslovak@merck.com 
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Італія 
МСД Італія С.р.л. (MSD Italia S.r.l.)  
Tел: +39 06 361911 
medicalinformation.it@merck.com 
 

Фінляндія 
МСД Фінляндія Оу (MSD Finland Oy) 
Тел: +358 (0)9 804 650 
info@msd.fi 
 

Кіпр 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp & 
Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 800 00 673 (+357 22866700) 
cyprus_info@merck.com 
 

Швеція 
Мерк Шарп і Доум (Швеція) АБ (Merck 
Sharp & Dohme (Sweden) AB) 
Тел: +46 77 5700488 
medicinskinfo@merck.com 
 

Латвія 
СІА Мерк Шарп і Доум Латвія (SIA Merck Sharp 
& Dohme Latvija) 
Тел: + 371 67364224 
msd_lv@merck.com 
 

Велика Британія (Північна Ірландія) 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман 
Хелс) Лімітед (Merck Sharp & Dohme 
Ireland (Human Health) Limited) 
Тел: +353 (0)1 2998700 
medinfoNI@msd.com 
 

 
Дата останньої перевірки цього листка-вкладиша: 10.2021 
 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 
 
  

http://www.ema.europa.eu/
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ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Якщо Ви хочете самостійно зробити ін’єкцію препарату Сімпоні, Ви повинні бути навчені 
медичним працівником, щоб приготувати ін’єкцію та зробити її собі. Якщо Ви не пройшли 
навчання, зверніться до свого лікаря, медсестри чи фармацевта, щоб запланувати тренінг. 
 
У цих інструкціях: 
1. Підготовка до використання попередньо наповненої ручки 
2. Вибір і підготовка місця для ін’єкції 
3. Введення препарату 
4. Після ін'’кції 
 
На діаграмі нижче (див. малюнок 1) показано, як виглядає попередньо наповнена шприц-ручка 
«SmartJect». 
 

 
Малюнок 1 

 
1. Підготовка до використання попередньо наповненої шприц-ручки 
Не струшуйте ручку для ін’єкцій. 
Не знімайте захисну кришку ручки, доки це не буде потрібно за інструкцією. 
 
Перевірте дози на попередньо наповнених ручках 
Перевірте попередньо наповнені шприц-ручки, щоб переконатися 
• кількість попередньо наповнених шприц-ручок і доза правильні 

o Якщо ваша доза становить 50 мг, Ви отримаєте одну попередньо наповнену шприц-ручку 
на 50 мг 
o Якщо Ваша доза становить 100 мг, Ви отримаєте дві попередньо наповнені шприц-ручки по 
50 мг, і Вам потрібно буде зробити собі дві ін’єкції. Виберіть два різних місця для цих ін’єкцій 
(наприклад одна ін’єкція в праве стегно, а інша – в ліве) і робіть ін’єкції одна за одною. 
o Якщо Ваша доза становить 200 мг, Ви отримаєте чотири попередньо наповнені шприц-ручки 
по 50 мг, і Вам потрібно буде зробити собі чотири ін’єкції. Виберіть різні місця для цих 
ін’єкцій і робіть ін’єкції одна за одною. 
 

Перевірте термін придатності 
• Перевірте термін придатності, надрукований або написаний на коробці. 
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• Перевірте термін придатності (позначений як «EXP») на попередньо наповненій шприц-ручці. 
• Не використовуйте попередньо наповнену шприц-ручку, якщо термін придатності закінчився. 
Надрукований термін придатності відноситься до останнього дня місяця. Зверніться за 
допомогою до свого лікаря або фармацевта. 
 
Перевірте захисну кришку 
• Перевірте захисну кришку навколо ковпачка попередньо наповненої ручки. 
• Не використовуйте попередньо наповнену ручку, якщо захисна кришка зламана. Будь ласка, 
зверніться до свого лікаря або фармацевта. 
 
Зачекайте 30 хвилин, щоб попередньо наповнена ручка досягла кімнатної температури 
• Щоб забезпечити належну ін'єкцію, залиште попередньо наповнену шприц-ручку при кімнатній 
температурі поза коробкою протягом 30 хвилин у недоступному для дітей місці. 
• Не нагрівайте попередньо наповнену ручку іншим способом (наприклад не нагрівайте її в 
мікрохвильовій печі або в гарячій воді). 
• Не знімайте кришку попередньо наповненої шприц-ручки, доки вона не нагріється до кімнатної 
температури. 
 
Підготуйте інші засоби 
• Поки ви чекаєте, Ви можете підготувати решту засобів, включаючи спиртовий тампон, ватний 
диск або марлю та контейнер для гострих предметів. 
 
Перевірте рідину в попередньо наповненій ручці 
• Подивіться через віконце спостереження, щоб переконатися, що рідина в попередньо 
наповненій ручці прозора або злегка опалесцентна (з перлинним блиском) і від безбарвної до 
світло-жовтого кольору. Розчин можна використовувати, якщо він містить кілька дрібних 
напівпрозорих або білих часток білка. 
• Ви також помітите бульбашку повітря, що є нормальним явищем. 
• Не використовуйте попередньо наповнену ручку, якщо рідина неправильного кольору, 
каламутна або містить більші частки. Якщо таке має місце, поговоріть зі своїм лікарем або 
фармацевтом. 
 
2. Вибір і підготовка місця для ін’єкції (див. малюнок 2) 
• Зазвичай Ви вводите препарат в передню частину середини стегна. 
• Ви також можете вводити препарат у живіт нижче пупка, за винятком приблизно 5 см області 
безпосередньо під пупком. 
• Не вводьте ін'єкції в місця, де шкіра чутлива, має синці, почервоніла, лущиться, тверда або має 
шрами чи розтяжки. 
• Якщо для одноразового введення необхідні кілька ін’єкцій, ін’єкції слід виконувати в різні 
місця на тілі. 
 

 
Малюнок 2 

Вибір місця для ін’єкції, яку виконуватиме опікун, якщо Ви не робите ін’єкцію самостійно 
(див. малюнок 3) 
• Якщо особа, яка здійснює догляд, робить Вам ін’єкцію, вона може виконати ін’єкцію в 
зовнішню область передпліччя 
• Знову ж таки, усі згадані ділянки тіла можна використовувати незалежно від типу вашого тіла 
чи розміру. 
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Малюнок 3 

 
Підготовка місця ін’єкції 
• Ретельно вимийте руки теплою водою з милом. 
• Протріть місце ін'єкції ватним тампоном, який містить спирт. 
• Дайте шкірі висохнути перед ін'єкцією. Не війте і не дуйте на очищену ділянку шкіри. 
• Не торкайтеся цього місця більше перед ін'єкцією. 
 
3. Введення препарату 
• Не можна знімати ковпачок, доки Ви не будете готові вводити препарат. 
• Препарат слід вводити протягом 5 хвилин після зняття кришки. 
 
Зніміть кришку (малюнок 4) 
• Коли Ви будете готові до ін’єкції, злегка поверніть кришку, щоб зламати наклейку контролю 
першого відкриття. 
• Зніміть кришку і викиньте її після ін'єкції. 
• Не надягайте кришку назад, оскільки це може пошкодити голку всередині попередньо 
наповненої шприц-ручки. 
• Не використовуйте попередньо наповнену шприц-ручку, якщо вона впала без кришки. Якщо це 
станеться, зверніться до свого лікаря або фармацевта. 
 

 
Малюнок  4 

 
Щільно притисніть попередньо наповнену шприц-ручку до шкіри (див. малюнки 5 і 6) 
• Зручно тримайте попередньо наповнену ручку в руці. НЕ натискайте кнопку в цей час. 
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• Ви можете вибрати один із 2 методів ін'єкції. Рекомендується вводити ін’єкцію без защипування 
шкіри (Малюнок 5а). Однак, за бажанням, Ви можете стиснути шкіру, щоб створити більш 
тверду поверхню для ін’єкції (Малюнок 5b). 
• Щільно притисніть відкритий кінець попередньо наповненої шприц-ручки до шкіри під кутом 
90 градусів, поки захисний рукав повністю не вставиться в прозору кришку (Малюнок 6). 
 

 
Малюнок 5a       Малюнок 5b 

 

Малюнок 6 
 
Натисніть кнопку для введення (див. малюнок 7) 
• Продовжуйте щільно притискати попередньо наповнену шприц-ручку до шкіри та 
натискайте пальцями або великим пальцем на підняту частину кнопки. Ви не зможете 
натиснути кнопку, якщо попередньо наповнена ручка не буде щільно притиснута до шкіри, а 
захисний рукав не вставиться в прозору кришку. 
• Після натискання кнопки вона залишиться натиснутою, тому Вам не потрібно буде 
продовжувати натискати на неї. 

• Поставте відкритий кінець попередньо наповненої ручки 
прямо на шкіру (90 градусів) 
• Щільно притисніть попередньо наповнену ручку до шкіри, 
щоб запобіжний рукав зсунувся в прозору кришку 
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Натисніть пальцями      Натисніть великим пальцем 

Малюнок 7 
• Ви почуєте гучний звук «клацання» – не лякайтеся. Перше «клацання» означає, що голку 
введено та ін’єкцію розпочато. У цей час Ви можете відчути або не відчути укол голкою. 
 
Не відривайте попередньо наповнену шприц-ручку від шкіри. Якщо Ви відтягнете 
попередньо наповнену шприц-ручку від шкіри, ви можете не отримати повну дозу ліків. 
 
Продовжуйте тримати до другого «клацання» (див. малюнок 8) 
• Продовжуйте міцно притискати попередньо наповнену шприц-ручку до шкіри, доки не 
почуєте друге «клацання». Зазвичай це займає близько 3–6 секунд, але може знадобитися 
до 15 секунд, перш ніж Ви почуєте другий звук «клацання». 
• Друге «клацання» означає, що ін’єкція закінчена і голка повернулася в попередньо наповнену 
шприц-ручку. Якщо у Вас проблеми зі слухом, порахуйте 15 секунд з моменту першого 
натискання кнопки, а потім підніміть попередньо наповнену шприц-ручку з місця ін’єкції. 
• Підніміть попередньо наповнену шприц-ручку з місця ін'єкції. 
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Малюнок 8 

 
4. Після ін'єкції 
 
Використовуйте ватний диск або марлю 
• У місці ін'єкції може бути невелика кількість крові або рідини. Це нормально. 
• Ви можете притиснути ватний диск або марлю на місце ін’єкції на 10 секунд. 
• За потреби можна накрити місце ін'єкції невеликим лейкопластиром. 
• Не тріть шкіру. 
 
Перевірте віконце – жовтий індикатор підтверджує правильність введення препарату (див. 
малюнок 9) 
• Жовтий індикатор підключений до поршня попередньо наповненої ручки. Якщо жовтий 
індикатор не відображається у віконці, поршень просунувся недостатньо, і ін’єкція не відбулася. 
• Жовтий індикатор заповнить приблизно половину віконця спостереження. Це нормально. 
• Поговоріть зі своїм лікарем або фармацевтом, якщо жовтий індикатор не видно у віконці або 
якщо Ви підозрюєте, що не отримали повну дозу. Не вводьте другу дозу без консультації з 
лікарем. 
 
 
 
 

 
Малюнок 9 

 
Викиньте попередньо наповнену шприц-ручку (див. малюнок 10) 
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• Одразу помістіть ручку в контейнер для гострих предметів. Переконайтеся, що Ви утилізуєте 
смітник відповідно до вказівок лікаря або медсестри, коли контейнер заповнений. 
 
Якщо Ви відчуваєте, що з ін’єкцією щось пішло не так, або якщо Ви не впевнені, зверніться до 
свого лікаря або фармацевта. 
 

 
Малюнок 10 

 


