
DAGBÓK FYRIR  INNRENNSLISGJÖF HEIMA MEÐ FABRAZYME

Lýsing á fyrirkomulaginu sem fram kemur í þessu skjali er ætlað að vera 
til almennrar leiðsagnar en fylgja skal viðteknum meðferðarvenjum 
og reglugerðum viðkomandi lands.

Dagbók fyrir 
innrennslisgjöf 
heima með   
Fabrazyme
ÚTGÁFA 3

Mikilvægar
öryggisupplýsingar

Í samráði viðLyfjastofnun
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DAGBÓK FYRIR INNRENNSLISGJÖF HEIMA MEÐ FABRAZYME

Samskiptaupplýsingar (sem meðferðarlæknir fyllir út)

Sjúklingur

Nafn:

Fæðingardagur:

Heimilisfang:

Póstnr./Staður:

Sími:

Umönnunaraðili sjúklings

Nafn:

Heimilisfang:

Póstnr./Staður:

Sími:

Apótek

Nafn:

Heimilisfang:

Póstnr./Staður:

Sími:

Meðferðarlæknir

Nafn:

Sjúkrahús:

Heimilisfang:

Póstnr./Staður:

Sími:

Neyðarnúmer:

Hjúkrunarfræðingur

Nafn:

Stofnun:

Heimilisfang:

Póstnr./Staður:

Sími:

Neyðarnúmer:
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DAGBÓK FYRIR  INNRENNSLISGJÖF HEIMA MEÐ FABRAZYME

Upplýsingar um lyfjagjöf (sem meðferðarlæknir fyllir út)

Skammtaáætlun fyrir Fabrazyme 

Skammtar:

Tíðni:

Innrennslishraði:

Rúmmál af blöndu 
sem þarf (ml):

Heildarrúmmál 
í innrennslispoka (ml):

Lyf fyrir undirbúningsmeðferð 
(ef við á):

Ástæður fyrir innrennslisgjöf 
með Fabrazyme heima:

Niðurstöður og aðgerðir 
úr fyrsta viðtali:

Lýsið stuðningi sem 
meðferðarhjúkrunarfræðingur 
þarf að veita heima:

Fabrazyme gefið síðan: Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):

Fyrsta innrennslisgjöf heima: Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):
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DAGBÓK FYRIR INNRENNSLISGJÖF HEIMA MEÐ FABRAZYME

Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum aukaverkunum 
vegna innrennslisgjafar 
(meðferðarlæknir fyllir út)

2. Hringið í neyðarnúmer

Símanúmer:

4. Neyðarlyf

Neyðarlyf, ásamt skammti:

5. Aðstandandi sjúklings sem þarf að láta vita

Nafn:

Símanúmer:

3. Hringið í lækninn

Símanúmer:

Símanúmer (sólarhringsvakt):

Nafn læknis:

Nafn stofnunar:

Heimilisfang:

1. Stöðvið innrennslisgjöf



5

DAGBÓK FYRIR  INNRENNSLISGJÖF HEIMA MEÐ FABRAZYME

Fylla skal eyðublaðið út í hvert skipti sem innrennslisgjöf fer fram

Nafn þess sem er ábyrg(ur) fyrir innrennslisgjöf

Dags. innrennslisgjafar: Dags. (DD-MM-ÁÁÁÁ):

Hjúkrunarfræðingur:

Umönnunaraðili 
(ef annar en hér að framan):

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):

Fjöldi hettuglasa sem er notaður: 5 mg hettuglös:

35 mg hettuglös:

Tímalengd lyfjagjafar:

Innrennslishraði:

Vandamál/athugasemdir 
varðandi innrennslisgjöf 
ef við á (þ.m.t. viðbrögð 
vegna innrennslisgjafa(r), 
aðgerðir og niðurstöður):

Almennt heilsufar sjúklings — 
Lýsið öllum breytingum 
á heilsufari sem koma upp 
fyrir innrennslisgjöf, 
ef einhverjar:

• Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með 
Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.

• Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar skal stöðva hana þegar í stað. 

• Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, þ.m.t. upplýsingar um 
hvert skal snúa sér í neyðartilvikum, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar 
meðan á innrennslisgjöf stendur.
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35 mg hettuglös:

Tímalengd lyfjagjafar:

Innrennslishraði:

Vandamál/athugasemdir 
varðandi innrennslisgjöf 
ef við á (þ.m.t. viðbrögð 
vegna innrennslisgjafa(r), 
aðgerðir og niðurstöður):

Almennt heilsufar sjúklings — 
Lýsið öllum breytingum 
á heilsufari sem koma upp 
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• Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar skal stöðva hana þegar í stað. 

• Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, þ.m.t. upplýsingar um 
hvert skal snúa sér í neyðartilvikum, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar 
meðan á innrennslisgjöf stendur.
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Hjúkrunarfræðingur:

Umönnunaraðili 
(ef annar en hér að framan):

Skammtar

Rúmmál af blöndu sem þarf (ml):

Fjöldi hettuglasa sem er notaður: 5 mg hettuglös:

35 mg hettuglös:

Tímalengd lyfjagjafar:

Innrennslishraði:

Vandamál/athugasemdir 
varðandi innrennslisgjöf 
ef við á (þ.m.t. viðbrögð 
vegna innrennslisgjafa(r), 
aðgerðir og niðurstöður):

Almennt heilsufar sjúklings — 
Lýsið öllum breytingum 
á heilsufari sem koma upp 
fyrir innrennslisgjöf, 
ef einhverjar:

• Sjúklingur og/eða umönnunaraðili hafa verið upplýstir um áhættu sem tengist innrennslisgjöf með 
Fabrazyme heima og rétta notkun neyðarlyfja.

• Ef upp koma einhver viðbrögð vegna innrennslisgjafar skal stöðva hana þegar í stað. 

• Nauðsynlegar aðgerðir við alvarlegum viðbrögðum vegna innrennslisgjafar, þ.m.t. upplýsingar um 
hvert skal snúa sér í neyðartilvikum, eiga að koma fram í dagbókinni. Hafið upplýsingarnar tiltækar 
meðan á innrennslisgjöf stendur.
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Athugasemdir
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Athugasemdir
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