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 עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
)תכשירים( התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

גנוטרופין 5.3 מ"ג
אבקה וממס להכנת תמיסה להזרקה 

תת-עורית.
כל מחסנית/עט מזרק של גנוטרופין 5.3 מ"ג 

מכיל/ה:
סומטרופין רקומביננטי 5.3 מ"ג

Somatropin recombinant 5.3 mg 
רשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר בפרק 

 .6

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. 
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות 

נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. 
היא עלולה להזיק להם גם אם נראה לך כי מצבם הרפואי 

דומה לשלך. 

מה עליי לדעת בנוגע לגנוטרופין?
לפני השימוש בתרופה עליך לעבור הדרכה על אופן   ∙
הכנת התרופה והזרקתה על-ידי צוות רפואי מוסמך.

למידע על תופעות הלוואי, אנא פנה לפרק 4.

למה מיועדת התרופה?  .1
בילדים: 

טיפול בבעיות גדילה בילדים הנגרמות על-ידי אי-הפרשה   ∙
או הפרשה לא מספקת של הורמון הגדילה מבלוטת 

יותרת המוח.
בעיות גדילה עקב סינדרום טרנר.  ∙

עיכוב גדילה בילדים עקב אי-ספיקה כילייתית.  ∙
.)Prader-Willi syndrome( תסמונת פרדר-ווילי  ∙

.)SGA( ילדים שנולדו קטנים לזמן ההריון  ∙
במבוגרים: 

מאז  גדילה  בהורמון  ממחסור  שסבלו  למבוגרים   ∙
הילדות.

למבוגרים הסובלים מחוסר בהורמון גדילה עקב בעיה   ∙
בבלוטת יותרת המוח. 

קבוצה תרפויטית: 
הורמון גדילה.

לפני השימוש בתרופה  .2
אין להשתמש בתכשיר אם:   

אין להשתמש בתרופה אם אתה רגיש )אלרגי( לחומר  X
הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה 

התרופה.
אין להשתמש בתרופה בחולים עם עדות לגידול. אם  X

אובחן גידול יש להשלים את הטיפול בו טרם התחלת 
השימוש בגנוטרופין. 

אין להשתמש בתרופה בחולים עם גידול תוך-גולגולתי  X
פעיל.

אין להשתמש בחולים הסובלים מסיבוכים קריטיים  X
לאחר ניתוח לב פתוח, ניתוחי בטן, טראומה רב-
מערכתית, אי-ספיקה של מערכת הנשימה ומצבים 

דומים.
אין להשתמש בתרופה לעידוד גדילה בילדים עם  X

לוחיות גדילה )אפיפיזות( סגורות.
בחולים עם מחלת כליות כרונית, יש להפסיק את  X

הטיפול בגנוטרופין לפני השתלת כליה.
אין להשתמש בתרופה אם הנך מושתל כליה.  X

אין להשתמש בתרופה בחולי תסמונת פרדר-ווילי  X
הסובלים מהשמנה חמורה והפרעות נשימה חמורות.
אין להשתמש בתרופה זו אם יש לך רתינופתיה  X

)מחלה ברשתית העין( סכרתית.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני 
התחלת הטיפול:

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך בהריון   ∙
או מניקה. יש להודיע לרופא מיד אם גילית כי את 
בהריון, יש חשד להריון או אם הנך מתכננת להיכנס 

להריון או להניק.
אם הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הכליה,   ∙

בלוטת התריס.
אם הנך סובל או סבלת בעבר מסוכרת.  ∙

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
אם אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך   !

להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
אם במהלך הטיפול אתה חולה במחלה מסוכנת   !
 )כגון: ניתוחי לב ובטן, אי-ספיקה נשימתית, טראומה 

רב-מערכתית וכו'( עליך להודיע על כך לרופא.
בילדים שנולדו נמוכים יש לשלול סיבות רפואיות אחרות   !

להפרעות גדילה לפני תחילת הטיפול בתרופה. 
בחולי SGA )ילדים שנולדו קטנים לזמן ההריון( יש לבצע  !

בדיקות לרמות גלוקוז ואינסולין בדם בצום לפני תחילת 
הטיפול בתכשיר וכל שנה לאחר מכן, וכן בדיקת פקטור 
גדילה דמוי אינסולין IGF-I( 1( לפני הטיפול ופעמיים 

בשנה במהלך הטיפול.
בחולים בתסמונת פרדר-ווילי יש לבצע בירור לנוכחות  !
חסימה בדרכי הנשימה העליונות ולהפסקת נשימה 
בשינה טרם התחלת טיפול בגנוטרופין; בחולים אלו 
הטיפול בתכשיר צריך להיות משולב עם דיאטה מתאימה 

)ראה גם סעיף 2 "אין להשתמש בתכשיר אם"(.

בחולים בתסמונת פרדר-ווילי יש לבצע מעקב אחר   !
סימנים לזיהום בדרכי הנשימה כגון התחלה או החמרה 

בנחירות ועקמת בילדים.
מעל  בחולים  הטיפול  אודות  מוגבל  מידע  קיים   ! 
גיל 60 ובטיפול ממושך במבוגרים ובחולי תסמונת 

פרדר-ווילי.
בחולים עם סיכון לסוכרת )לדוגמא: היסטוריה משפחתית   !
של סוכרת, השמנה, תנגודת לאינסולין, פיגמנטציה לא 

תקינה של העור( יש לבצע בדיקת סבילות לגלוקוז.
הורמון גדילה עלול להעלות, במצבים מסוימים, את רמת   !
הסוכר בדם, לכן השימוש בגנוטרופין בחולים הסובלים 
מסוכרת ייעשה תוך נקיטת אמצעי זהירות. מעקב שוטף 
אחר רמת הסוכר והשגחה צמודה הכרחיים במקרים 

כאלה.
אם אובחנת בעבר עם גידול, עליך לעבור בדיקות   !

תכופות לגילוי הישנות הגידול. 
טיפול בקורטיקוסטרואידים מעל מנה מסוימת עלול   !
מחוסר  במקביל  הסובלים  בחולים  גדילה.  לעכב 
ACTH, יש להתאים בקפידה את המינון של התחליף

הקורטיקוסטרואידי כדי למנוע את ההשפעה המעכבת 
שלו על הגדילה.

יש לוודא שתפקוד בלוטת התריס מאוזן לפני התחלת   !
הטיפול בגנוטרופין. כמו כן, יש לבצע מעקב תקופתי 
אחר תפקוד הבלוטה בזמן הטיפול. על הרופא וההורים 
להיות ערים להתפתחות צליעה או כל תלונה על כאב 
בירך או בברך. מומלץ לערוך בדיקות עיניים במקרה 
של כאבי ראש נשנים, בחילה, הקאות או הפרעות 

בראייה.

אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה תרופות אחרות   
כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך 

לרופא או לרוקח.
במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה   ∙
מין,  הורמוני  הבאות:  מהקבוצות  תרופה  לוקח 
קורטיקוסטרואידים, תרופות לאפילפסיה, ציקלוספורין, 
תרופות לטיפול בסוכרת ותרופות לטיפול בהפרעה 
בתפקוד בלוטת התריס, מכיוון שבשילוב עם גנוטרופין 

רמת תרופות אלו בדם יורדת.

הריון והנקה  
יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך בהריון 
או מניקה. יש להודיע לרופא מיד אם גילית כי את בהריון, 
יש חשד להריון או אם הנך מתכננת להיכנס להריון או 

להניק.

כיצד תשתמש בתרופה?  .3
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא! עליך לבדוק עם 

הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
המינון ואופן הטיפול ייקבעו על-ידי הרופא בלבד! זאת, 
לאחר הזרקת התרופה לראשונה במרפאת הרופא 
ובפיקוחו, והתאמת המינון באופן אינדיבידואלי לכל 

מטופל ומטופל.
התרופה מיועדת להזרקה תת-עורית.

עליך לעבור הדרכה על אופן הכנת התרופה והזרקתה 
על-ידי צוות רפואי מוסמך.

עליך להזריק את התרופה באזור שונה בגוף מזריקה 
לזריקה.

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא. אין 
לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, פנה מיד לחדר מיון 
של בית-חולים והבא אריזת התכשיר איתך.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול 
בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח, הפסקת 

התרופה פוגעת ביעילות הטיפול.

תופעות לוואי   .4
כמו בכל תרופה, השימוש בגנוטרופין עלול לגרום לתופעות 
לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת 

תופעות הלוואי, יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם: 
הנך סובל מכאב שרירים ו/או כאב חריג באזור ההזרקה, 
צליעה באחת הרגליים, כאבי ראש חמורים או חוזרים, 
הפרעות בראייה, בחילה ו/או הקאה, סימפטומים של 
חסימת דרכי נשימה עליונות )התחלה או החמרה בנחירות(, 

אם חלית במחלה קשה.

יש להמשיך בטיפול ולפנות לרופא בהקדם האפשרי 
אם:

הנך סובל מצמא מוגבר, עליה בכמות השתן, עייפות )סימנים 
העלולים להעיד על סוכרת מסוג 2(, כאבי בטן עזים.

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות: 
בילדים: אדמומיות, עקצוץ או כאב זמניים באזור ההזרקה, 

כאב פרקים.
במבוגרים: בצקות בידיים וברגליים, נוקשות בזרועות 
וברגליים, כאב שרירים, כאב פרקים, תחושת נימול )חוסר 
תחושה( או עקצוץ, תחושת כאב או שריפה בידיים או 

בבית השחי )תסמונת מנהרת שורש כף היד(.
תופעות אלו מופיעות בדרך כלל בתחילת הטיפול וחולפות 
בדרך כלל לאחר תקופת ההסתגלות לתרופה או עם 
 הקטנת המנה, אולם אם התופעות הנ"ל מתמשכות ו/או 

מטרידות, יש לפנות לרופא.

תופעות לוואי נוספות המופיעות לעיתים רחוקות: 
בילדים: בצקות בידיים וברגליים. 

תופעות לוואי נוספות המופיעות לעיתים נדירות:
בילדים: תחושת נימול )חוסר תחושה( או עקצוץ, לוקמיה, 
לחץ תוך-גולגולתי מוגבר )שיתבטא בתסמינים כגון כאבי 
ראש חזקים, הפרעות בראייה או הקאות(, כאב שרירים.

תופעות לוואי נוספות ששכיחותן אינה ידועה:
סוכרת סוג 2, דלקת לבלב )נדיר(. בנוסף, גנוטרופין גורם 
לשינויים ברמת ההורמונים בדם )כגון אינסולין, קורטיזול(, 

ירידה ברמות קורטיזול בדם.
בילדים: נוקשות בזרועות וברגליים.

במבוגרים: לחץ תוך-גולגולתי מוגבר )שיתבטא בתסמינים 
כגון כאבי ראש חזקים, הפרעות בראייה או הקאות(, 

אדמומיות, עקצוץ או כאב באזור ההזרקה.

תופעות לוואי נוספות:
היווצרות נוגדנים כנגד התרופה, חספוס או גושים בעור 
שבאזור ההזרקה )ניתן למנוע במידה ומזריקים במיקום 

שונה בכל הזרקה(. 
תופעת לוואי נדירה היכולה להיגרם על-ידי המשמר 
דלקת בשריר שבאזור  היא  שבתרופה, מטאקרסול, 
ההזרקה. במידה והרופא מאשר שיש לך תופעת לוואי 

זו, יש להשתמש בתרופה ללא משמר זה. 
היו מקרים נדירים מאוד של מוות פתאומי, בחולי תסמונת 

פרדר-ווילי, אך לא הוכח קשר לטיפול בתרופה. 
אי נוחות או כאב במפרק הירך או בברך. 

רמות סוכר גבוהות בדם, רמות נמוכות של הורמון בלוטת 
התריס - הרופא ישלח אותך לבצע בדיקות ובמידת הצורך, 

ייתן לך טיפול מתאים. 

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי 
מחמירה, או אם הנך סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה 

בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות 
לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול 
תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות 
)www.health.gov.il( המפנה לטופס המקוון לדיווח על 

תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: 
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getseq 
uence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

איך לאחסן את התרופה?  .5
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור 
במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות 
ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה 

מפורשת מהרופא.
)exp. date( אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה
המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום 

האחרון של אותו חודש.
אחסון לפני ערבוב האבקה והממס )המסה(:

יש לאחסן במקרר )2°C-8°C( ולהגן מפני אור.
לפני הפתיחה, ניתן להוציא את התכשיר מהמקרר, ללא 
החזרתו, לתקופה מקסימלית של חודש אחד בטמפרטורה 

שאינה עולה על 25°C אך לאחר מכן יש להשליכו.
אין להקפיא!

אחסון לאחר ערבוב האבקה והממס )המסה(:
אור מפני  ולהגן   )2°C-8°C ( במקרר  לאחסן   יש 

עד 28 ימים.
אין להקפיא! 

מידע נוסף  .6
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Glycine, Sodium dihydrogen phosphate, Disodium 
phosphate, Water for injections, Metacresol, 
Mannitol.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: 
התכשיר מגיע באריזות של מחסנית בודדת או מחסנית 
בעט מוכן מראש )גו-קוויק(. כל מחסנית דו-מדורית מכילה 
אבקה להזרקה במדור אחד וממס להמסת האבקה במדור 

השני.
התכשיר מיועד להזרקה תת-עורית באמצעות שימוש 

בעט גנוטרופין בלבד.

יצרן: NV/SA פורס, בלגיה.
בעל הרישום: פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ, שנקר 

9, הרצליה פיתוח 46725.

עלון זה נבדק ואושר על-ידי משרד הבריאות בתאריך: 
01.2016

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד 
הבריאות:

גנוטרופין 5.3 מ"ג: 111.08.26780.22

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. 
אף על זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

GENO 5.3MG SOL PL SH 080418

PATIENT PACKAGE INSERT IN 
ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS’ 

REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986
The medicine is dispensed with a  

doctor’s prescription only

GENOTROPIN® 5.3 mg 
Powder and solvent for preparation of a 
solution for subcutaneous injection. 
Each Genotropin 5.3 mg cartridge/injection 
pen contains:
Somatropin recombinant 5.3 mg
A list of inactive and allergenic ingredients in the 
preparation is in section 6.
Read this leaflet carefully in its entirety before 
using the medicine. This leaflet contains concise 
information about the medicine. If you have further 
questions, refer to the doctor or pharmacist.
This medicine has been prescribed to treat you. 
Do not pass it on to others. It may harm them even 
if it seems to you that their medical condition is 
similar to yours.
What do I have to know about Genotropin?
∙ Before using the medicine, you need to undergo

training on preparation and injection of the
medicine by authorized medical staff.

For information on side effects, please refer to 
section 4.
1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?
In children:
∙ Treatment of growth problems in children,

caused by non-secretion or inadequate
secretion of pituitary growth hormone.

∙ Growth problems arising from Turner
syndrome.

∙ Growth retardation in children, due to renal
insufficiency.

∙ Prader-Willi syndrome.
∙ Children born small for gestational age (SGA).
In adults:
∙ For adults who have suffered from growth

hormone deficiency since childhood.
∙ For adults suffering from growth hormone

deficiency due to a pituitary problem.
Therapeutic group:
Growth hormone.
2. BEFORE USING THE MEDICINE

Do not use the preparation if:
x Do not use the medicine if you are sensitive 

(allergic) to the active ingredient or to any of the 
other ingredients contained in the medicine.

x Do not use the medicine in patients with 
evidence of a tumor; if a tumor has been 
diagnosed, therapy must be completed before 
commencing treatment with Genotropin.

x Do not use the medicine in patients with an 
active intracranial tumor.

x Do not use in patients suffering from critical 
complications after open-heart surgery, 
abdominal surgery, multisystem trauma, 
failure of the respiratory system and similar 
conditions.

x Do not use the medicine to promote growth 
in children with closed epiphyses.

x In patients with chronic renal disease, stop 
treatment with Genotropin before kidney 
transplantation.

x Do not use the medicine if you are a kidney 
transplant recipient.

x Do not use the medicine in Prader-Willi 
syndrome patients who suffer from severe 
obesity and from severe respiratory 
disturbances.

x Do not use this medicine if you have diabetic 
retinopathy (disease of the retina of the eye).

Do not use the medicine without consulting a 
doctor before commencing treatment:
∙ Consult the doctor before starting treatment if

you are pregnant or breastfeeding. Inform the
doctor immediately if you discover that you
are pregnant, suspect you are pregnant or if
you are planning to become pregnant or to
breastfeed.

∙ If you suffer, or have suffered in the past,
from impaired function of: the kidney, thyroid
gland.

∙ If you suffer, or have suffered in the past, from
diabetes.

Special warnings regarding use of the 
medicine
! If you are sensitive to any food or medicine,

inform the doctor before taking the medicine.
! If, during the course of treatment, you become

critically ill (e.g., heart and abdominal surgery,
respiratory failure, multisystem trauma, etc.),
inform the doctor.

! In children born with a short stature, other
medical reasons for growth disturbances must
be ruled out before commencing treatment with
the medicine.

! In SGA patients (children born small for
gestational age) blood glucose and fasting
insulin levels tests should be performed before
starting treatment with the preparation and
every year thereafter, as well as insulin-like
growth factor 1 (IGF-I) test before treatment
and twice a year during treatment.

! Prader-Willi syndrome patients must undergo
evaluation for upper airway obstruction and
sleep apnea before commencing treatment
with Genotropin; in these patients, treatment
with the preparation must be combined with
an appropriate diet (see also section 2 “Do not
use the preparation if”).

! Prader-Willi syndrome patients must be
monitored for signs of airway infection, such as
onset or exacerbation of snoring and scoliosis
in children.

! There is limited information regarding treatment
of patients over the age of 60 and regarding 
prolonged treatment in adults and in Prader-
Willi syndrome patients. 

! Patients at risk for diabetes (e.g., family
history of diabetes, obesity, insulin resistance, 
abnormal pigmentation of the skin) should 
undergo a glucose tolerance test.

! In certain cases, growth hormone may increase 
the blood sugar level; therefore, caution should 
be exercised when using Genotropin in diabetic 
patients. Continuous monitoring of sugar level 
and close supervision are necessary in these 
cases.

! If you have been diagnosed in the past with
a tumor, you must undergo frequent tests to
detect recurrence of the tumor.

! Treatment with corticosteroids above a certain
dose may inhibit growth. The dosage of the
corticosteroid substitute must be carefully
adjusted for patients concomitantly suffering
from ACTH deficiency, to prevent its inhibitory
effect on growth.

! Make sure that thyroid function is balanced
before commencing treatment with Genotropin.
Likewise, periodic monitoring of thyroid function
should be performed during the treatment. The
doctor and parents must be alert to development
of limping or any complaint of pain in the thigh
or knee. It is recommended to perform eye
examinations in case of recurrent headaches,
nausea, vomiting or visual disturbances.
If you are taking, or have recently taken,

other medicines, including non-prescription 
medicines and nutritional supplements, tell 
the doctor or pharmacist.
∙ It is especially important to inform the doctor or

pharmacist if you are taking a medicine from the
following groups: sex hormones, corticosteroids,
medicines for epilepsy, cyclosporin, medicines
for treatment of diabetes and medicines to treat
thyroid function disorders, since in combination
with Genotropin, the level of these medicines
in the blood decreases.

Pregnancy and breastfeeding
If you are pregnant or breastfeeding, consult 
the doctor before starting treatment. Inform the 
doctor immediately if you discover that you are 
pregnant, suspect you are pregnant or if you are 
planning to become pregnant or to breastfeed.
3. HOW SHOULD yOU USE THIS MEDICINE?
Always use according to the doctor’s instructions!
Check with the doctor or pharmacist if you are
not sure.
The dosage and treatment regimen will be
determined by the doctor only! This should be
done after the first injection of the medicine
in the doctor’s clinic, under his supervision,
and individual adjustment of the dosage for
each patient.
The medicine is intended for subcutaneous
injection.
you must undergo training on preparation and
injection of the medicine by authorized medical
staff.
At each injection, inject the medicine into a
different site of the body.
Complete the treatment as recommended by the
doctor. Do not exceed the recommended dose.
If you have accidentally taken a higher dosage,
proceed immediately to a hospital emergency
room and bring the package of the preparation
with you.
Even if there is an improvement in your health,
do not discontinue treatment with the medicine
without consulting a doctor or pharmacist.
Discontinuation of the medicine impairs the
efficacy of the treatment.
4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Genotropin may
cause side effects in some users. Do not be
alarmed when reading the list of side effects, you
may not suffer from any of them.
Stop treatment and refer to a doctor immediately if: 
You are suffering from muscle pain and/or 
unusual pain at the injection site, limping in one 
leg, severe or recurring headaches, vision 
disturbances, nausea and/or vomiting, 
symptoms of upper airway obstruction 
(onset or exacerbation of snoring), if you 
became critically ill.
Continue treatment and refer to a doctor as 
soon as possible if:
You are suffering from excessive thirst, increased 
urine output, fatigue (signs which may indicate 
type 2 diabetes mellitus), severe abdominal 
pain.
Side effects occurring frequently:
In children: Temporary redness, itchiness or pain 
at the injection site, joint pain.
In adults: Edema of the hands and legs, stiffness 
of the arms and legs, muscle pain, joint pain, 
numbness or tingling sensation, painful or burning 
sensation in the hands or underarms (carpal 
tunnel syndrome).
These effects usually occur at the beginning of 
treatment and usually pass following the period 
of adaptation to the medicine or with dosage 
reduction; but, if the above effects persist and/or 
are bothersome, refer to a doctor.
Addit ional  s ide effects  occurr ing 
infrequently:
In children: Edema of the hands and legs.
Additional side effects occurring rarely:
In children: Numbness or tingling sensation, 
leukemia, increased intracranial pressure (which 
will manifest in symptoms such as severe 
headaches, visual disturbances or vomiting), 
muscle pain.
Additional side effects of unknown 
frequency:
Type 2 diabetes, pancreatitis (rare). In addition, 
Genotropin causes changes in blood hormone 
levels (e.g., insulin, cortisol), decrease in blood 
cortisol levels.
In children: Stiffness of the arms and legs.
In adults: Increased intracranial pressure (which 
will manifest in symptoms such as severe 
headaches, visual disturbances or vomiting), 
redness, tingling or pain at the injection site.
Additional side effects: 
Formation of antibodies to the medicine, uneven 
or lumpy skin around the injection site (this can 
be prevented if each injection is administered into 
a different place).
A rare side effect that can be caused by the 
preservative of the medicine, metacresol, is 
inflammation of the muscles near the injection 
site. If the doctor confirms that you have this side 
effect, use the medicine that does not have this 
preservative.
There have been very rare cases of sudden death 
in patients with Prader-Willi syndrome; however, 
no link to treatment with the medicine has been 
proven.

Discomfort or pain in the hip or knee.
High blood sugar levels, low levels of thyroid 
hormone - the doctor will send you to perform 
tests, and if necessary, will provide you with the 
appropriate treatment.
If a side effect occurs, if any of the side effects 
worsen, or if you suffer from a side effect not 
mentioned in this leaflet, consult the doctor.
Side effects can be reported to the Ministry of 
Health by clicking on the link “Report Side Effects 
of Drug Treatment” found on the Ministry of Health 
homepage (www.health.gov.il) that directs you to 
the online form for reporting side effects, or by 
entering the link:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/get 
sequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@
moh.gov.il
5. HOW SHOULD THIS MEDICINE BE

STORED?
Avoid poisoning! This medicine and any other 
medicine must be kept in a closed place out 
of the reach of children and/or infants to avoid 
poisoning. Do not induce vomiting without explicit 
instruction from the doctor.
Do not use the medicine after the expiry date 
(exp. date) that appears on the package. The 
expiry date refers to the last day of that month.
Storage before mixing the powder and solvent 
(reconstitution):
Store in a refrigerator (2°C-8°C) and protect from 
light.
Before opening, the preparation can be taken 
out of the refrigerator without returning it, for a 
maximum period of one month, at a temperature 
not exceeding 25°C. However, it should then be 
discarded.
Do not freeze!
Storage after mixing the powder and solvent 
(reconstitution):
Store in a refrigerator (2°C-8°C) and protect from 
light for up to 28 days.
Do not freeze!
6. FURTHER INFORMATION
In addition to the active ingredient, the medicine
also contains:
Glycine, Sodium dihydrogen phosphate, Disodium
phosphate, Water for injections, Metacresol,
Mannitol.
What the medicine looks like and the contents 
of the package:
The preparation is provided in packages of a 
single cartridge or a cartridge in a prefilled pen 
(GoQuick). Each two-chamber cartridge contains 
powder for injection in one chamber and a solvent 
for reconstitution of the powder in the other.
The preparation is intended for subcutaneous 
injection using the Genotropin pen only.
Manufacturer: NV/SA, Puurs, Belgium.
License holder: Pfizer Pharmaceuticals Israel 
Ltd., 9 Shenkar St., Herzliya Pituach 46725.
This leaflet was checked and approved by the 
Ministry of Health in: 01.2016
Registration number of the medicine in the 
National Drug Registry of the Ministry of Health:
Genotropin 5.3 mg: 111.08.26780.22
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Source Code

Throw away
זרוק

Save
שמור

מחזיק המחט 
הפנימי

Inner needle 
holder

Without needle 
guard

With needle 
guard

 עם מסתיר המחט

ללא מסתיר המחט

Doses do not match
מינונים לא מתאימים

Black rod

Grey dial
White pointer

חוגה אפורה

ציר שחור

חץ לבן

שמור
Save

Throw away
זרוק

Cartridge holder tip
קצה מחזיק המחסנית

White cap
Black cap
מכסה שחור

מכסה לבן

ללא מסתיר המחט

כיסוי המחט החיצוני

Without needle guard

Outer needle cover

With needle guard

Outer needle cover

Needle shield

עם מסתיר המחט

כיסוי המחט החיצוני

מגן המחט

בדוק שהמינונים מתאימים
Check that doses match

חוגה אפורה
Grey dial

White pointer
חץ לבן Black ring

טבעת שחורה

מגן המחט
Needle shield

Black release 
button

כפתור שחרור שחור

חוגה אפורה
Grey dial

Needle guard
מסתיר המחט

מסתיר המחט
Needle guard

משוך
Pull off

Attach at this end
חבר בקצה זה

חריץ
Notch

אחוז במחזיק המחסנית
Grasp cartridge holder

Cartridge holder tip
קצה מחזיק המחסנית

Inner needle 
cover

Needle Seal
כיסוי המחט מחט

הפנימי
כיסוי המחט איטום

החיצוני
Outer needle 

cover

Needle (not included)
מחט )לא כלול(

Needle Guard (not included) with needle shield released
מסתיר המחט )לא כלול( עם מגן מחט משוחרר

Black cap Needle shield Black release button
מכסה שחורמגן מחט כפתור שחרור שחור White pointer

Grey dial

ציר שחור
Black rod

חוגה אפורה
חץ לבן

כפתור הזרקה כחול

ללא מסתיר המחט

Needle guard

Blue injection 
button

Without needle guard

מסתיר המחט

Cartridge holder tip
קצה מחזיק המחסנית

טבעת שחורה

חלון זיכרון

לוגו כחול כפתור הזרקה כחול

White pen cap

Cartridge holder tip

Cartridge holder

Notch Blue logo White pointer

Memory window

Blue injection 
button

Grey dialBlack ring

Black rod

חוגה אפורה

ציר שחור

חץ לבן
חריץ

מכסה לבן של העט מחזיק המחסנית

קצה מחזיק המחסנית

Routine Use of GoQuick
1. Pull the black cap from the needle guard or the white cap from the 

pen.
2. Attach a new needle.
∙ With the needle guard:
∙ If the needle shield releases, push it back into place.
∙ Attach a new needle to the cartridge holder tip.

∙ Without the needle guard:
∙ Attach a new needle to the cartridge holder tip.

3. Remove both needle covers. Save the outer needle cover.
4. If you use the needle guard, press the black release button to extend 

the needle shield.
5. To draw up the dose, turn the grey dial until it stops clicking.
6. Make sure that the dose you drew up is the same as the dose you 

set in the memory window.
∙ If the dose you drew up is too small, the pen will not have a full dose 

of Genotropin.
∙ In the event that the pen does not have the full dose, follow the

instructions you received from your doctor or nurse.
7. Prepare the injection site as you were explained by your doctor or 

nurse.
8. Inject
∙ Push the pen down to insert the needle into the skin.
∙ Push the blue injection button down until it stops clicking.
∙ Count for 5 seconds before pulling the needle out of the skin. Keep

light pressure on the button with your thumb while you count.
∙ Pull the pen straight out from the skin.
9. Remove the needle
∙ With the needle guard:
∙ Use the outer needle cover to push the needle shield until it locks 

into place.
∙ Without the needle guard:
∙ Carefully cap the needle with the outer needle cover.

∙ Use the outer needle cover to unscrew the needle. Throw the needle 
away in a container appropriate for used needles.

10. Cap the needle guard or pen and store it in the refrigerator.

ADDITIONAL INFORMATION
Storage
∙ See the GoQuick storage instructions on the other side of the leaflet.
∙ After 4 weeks, dispose of the pen even if there is some medicine left 

inside.
∙ Do not freeze GoQuick.
∙ Do not use GoQuick after its expiry date.
∙ Discard your GoQuick pen in accordance with local health and safety 

laws. Ask your doctor or nurse, if you are not sure.
Handling
∙ Do not mix the powder and liquid of GoQuick unless a needle is attached

to the pen.
∙ Do not store GoQuick with the needle attached. The Genotropin may 

leak from the pen and air bubbles may form in the cartridge. Always 
remove the needle and attach the pen cap or needle guard before 
storing.

∙ Take care not to drop your GoQuick.
∙ If you do drop the pen, another prime must be done as described in 

Step 5 (Setting Up and Using a New GoQuick Pen). However, if one of 
the parts of your GoQuick pen breaks or is damaged, do not use the 
pen. Contact your doctor or nurse for another pen.

∙ Clean your pen and needle guard with a damp cloth. Do not put the
pen in water.

Needles
∙ Use a new needle for each injection.
∙ Put all used needles in an appropriate sharps container, in accordance 

with local health and safety laws. Ask the doctor or nurse if you are not 
sure what to do.

∙ Do not share your pen or needles.
General
∙ The numbers and lines on the cartridge can help you estimate how

much Genotropin is left in the pen.
∙ If in routine use Step 6 the pen does not have a full dose of Genotropin, 

the scale on the black rod (with the numbers) indicates the amount of 
medicine remaining in the pen.

∙ Patients who are blind or who do not see well should only use GoQuick 
with the help of someone trained to use the pen.

∙ Follow your doctor or nurse’s instructions in regards to cleaning your 
hands and skin when preparing and injecting the medicine.

∙ Do not discard your needle guard; to remove it from the pen, twist it 
off. Save it to use with a new pen.

∙ If you have questions about how to use Genotropin GoQuick, refer to 
your doctor or nurse.

QUESTIONS AND ANSWERS
Question Answer

What should I do if I see 
more than a small drop of 
liquid on the needle after 
giving the injection?

The next time you inject, wait 5 full 
seconds before removing the needle 
from the skin. If you still notice liquid 
drops after you take out the needle, hold 
in for a little longer next time.

Do air bubbles in the 
cartridge indicate a 
problem?

No, small amounts of air may be present 
in the cartridge during normal use.

What should I do if I see 
Genotropin leaking from 
the pen?

Make sure that the needle has been 
attached correctly.

What should I do if the pen 
that I am using was not 
stored in the refrigerator 
overnight?

Discard the pen and use a new GoQuick 
pen.

What should I do if I can’t 
turn the black ring?

You have probably accidentally turned 
the grey dial. If you have turned the grey 
dial, the pen will prevent you from turning 
the black ring so that your dose does not 
change during your injection. To release 
the black ring, press the blue injection 
button until it stops. Note that liquid will 
come out of the needle. Then continue to 
set your dose using the black ring.

What if the doctor 
changes the dose after 
I have already started 
using the pen?

Set the new dose by turning the black 
ring.

What should I do if I inject 
the wrong dose?

Refer to your doctor or nurse immediately 
and follow their instructions.

What if my pen was not 
primed (e.g., if liquid did 
not appear in step 5g)?

Refer to your doctor or nurse and follow 
their instructions.

Which doses can my pen 
inject?

The pen can inject from 0.1 mg to 1.5 mg 
of Genotropin. Each click of the black 
ring changes the dose by 0.05 mg.

INSTRUCTIONS FOR PREPARATION AND USE OF  
GENOTROPIN GoQuick 5.3 mg

Important Information
Read the instructions in their entirety before using Genotropin GoQuick.
If you have any questions about your dosage or your treatment with 
Genotropin, contact your doctor or nurse.
About GoQuick
GoQuick is a prefilled, multidose, disposable injection pen that contains 
5.3 mg somatropin. 
The Genotropin in the pen has been reconstituted once, when you started 
using a new pen. 
A pen can be used up to 28 days after the day of reconstitution. Cartridges 
do not have to be changed. When the pen is empty, throw it out and start 
using a new pen.
The pen has dose memory. The dose is set once for each new pen. The 
pen then shows the same dose for each injection. The pen can be used 
with or without the needle guard.
Before you start using GoQuick
∙ You need to undergo training by the doctor or nurse.
∙ Know your dosage. Know the pen parts.
∙ Make sure you have the pen with the blue injection button.
∙ Wash your hands.
Setting Up and Using a New GoQuick Pen
Step 1. Attaching the Needle
a. Pull the white pen cap straight off the pen.
b. Peel the seal from a new needle.
c. Firmly grasp the cartridge holder (Figure 1).
d. Push the needle onto the cartridge holder tip.
e. Gently screw the needle onto the pen. Do not overtighten.
f. Leave both needle covers on the needle.
Step 2. Reconstituting Genotropin
a. Hold the pen with the needle end pointing up and the letter A facing 

you (Figure 2).
b. Firmly twist the cartridge holder into the pen until the letter B is in the 

notch and a click is heard.
∙ Gently tilt the pen from side to side. Do not shake the pen. Shaking 

may damage the growth hormone.
c. Check that the liquid in the cartridge is clear. All the powder should be 

dissolved.
∙ If not, gently tilt the pen from side to side a few more times.

d. Check the liquid again. Make sure it is clear.
∙ If the liquid is clear, go to Step 3.
∙ If the liquid is still cloudy or has powder in it, use a new pen.
Step 3. Removing the Air
a. Pull the outer needle cover off. Save it for re-capping of the needle later

on (Figure 3a).
b. Leave the inner needle cover on.
c. Hold the pen with the needle-end pointing up (Figure 3b).
d. Tap the cartridge holder gently to release trapped air bubbles.
e. Firmly twist the cartridge holder into the pen until the letter C enters

the notch and a click is heard.
∙ Some liquid may appear around the inner needle cover.
Step 4. Attaching the Needle Guard (Optional)
a. Pull the black cap off the needle guard (Figure 4a).
∙ If the needle shield slides out, push it back into the needle guard until 

it is positioned into place.
b. Hold the pen in one hand, below the blue logo. With the other hand, 

hold the needle guard below the needle shield (Figure 4b).
c. Line up the black logo on the needle guard with the blue logo on the 

pen. Carefully push the needle guard onto the pen until it snaps into 
place.

Step 5. Priming the Pen
a. Pull the inner needle cover off. Throw it away (Figure 5a).
b. Make sure that the memory window is set to 0.1 mg.
c. Turn the grey injection dial in the direction of the arrows until it stops 

clicking (Figure 5b).
d. Hold the pen with the needle pointing up (Figure 5c with and without 

needle guard).
e. Push the blue injection button until liquid appears.
f. If liquid does not appear at Step “e”, repeat Steps b-e in this section 

up to two more times.
g. If liquid still does not appear, do not use the pen.
∙ See the “Questions and Answers” section below for more

information.
h. If you are using the needle guard, press the black button to release the 

needle shield (Figure 5d).
Step 6. Setting the Dose
∙ Use the black ring to set the dose. Be careful not to turn the grey dial 

while setting the dose.
a. Hold the black ring as shown in Figure 6.
b. Turn the ring until the white pointer points to the dose set for you. Your 

doctor or nurse has told you your dose.
c. If you turn your dose past the white pointer, turn the black ring back 

until reaching the correct dose.
d. Once your dose has been set, do not change it unless your doctor or 

nurse tells you to.
Note: If you cannot turn the black ring, press the blue injection button 
until it stops clicking. Then continue to set your dose using the black 
ring. (For further information, see section “Questions and Answers”).

Step 7. Drawing up the Dose
a. Turn the grey dial in the direction of the arrows until the clicking stops 

(Figure 7a).
b. Your dose on the black rod (with the numbers) should line up with the 

white pointer.
c. Check that the dose you drew up on the black rod (with the numbers) is 

the same as the dose you set in the memory window. Figure 7b shows 
an example.

d. If the doses do not match, make sure you have turned the grey dial in 
the direction of the arrows until it does not click anymore.

Step 8. Giving the Injection
a. Prepare the injection site as your doctor or nurse has told you to.
b. Hold the pen over the injection site.
c. Push the pen down to insert the needle into the skin.
d. Using your thumb, press the blue injection button until it stops clicking 

(Figure 8).
∙ Count for 5 seconds before pulling the needle out of the skin. Keep

light pressure on the button with your thumb while you count.
e. Pull the pen straight out from the skin.
Step 9. Removing the Needle; Capping and Storing the Pen
Step 9a: With needle guard
a. Place the outer needle cover into the end of the needle shield

(Figure 9a).
b. Use the needle cover to push in the needle shield until it locks into

place.
c. Use the needle cover to unscrew the needle and put it in a container 

appropriate for used needles.
d. Leave the needle guard on the pen.
e. Place the black cap on the needle guard. Store your pen in the

refrigerator.
Step 9b: Without needle guard
a. Do not touch the needle.
b. Carefully cap the needle with the outer needle cover (Figure 9b).
c. Use the needle cover to unscrew the needle and put it in a container 

appropriate for used needles.
d. Place the white cap on the pen. Store your pen in the refrigerator.

5 sec.

5 sec.

שלב 9ב: ללא מסתיר המחט
אין לגעת במחט. א. 

.)9b כסה בזהירות את המחט בעזרת כיסוי המחט החיצוני )תמונה ב. 
השתמש בכיסוי המחט כדי להבריג החוצה את המחט, ולשים אותה במיכל  ג. 

המתאים למחטים משומשות.
הנח את המכסה הלבן על העט. אחסן את העט במקרר. ד. 

שימוש שגרתי בגו-קוויק
משוך את המכסה השחור ממסתיר המחט, או את המכסה הלבן   .1

מהעט.
חבר מחט חדשה.  .2
עם מסתיר המחט:  ∙

אם מגן המחט השתחרר, דחוף אותו בחזרה למקומו.  ∙
חבר מחט חדשה לקצה מחזיק המחסנית.  ∙

ללא מסתיר המחט:  ∙
חבר מחט חדשה לקצה מחזיק המחסנית.  ∙

הסר את שני כיסויי המחט. שמור את כיסוי המחט החיצוני.  .3
אם הנך משתמש במסתיר המחט, לחץ על כפתור השחרור השחור   .4

בכדי להאריך את מסתיר המחט. 
כדי לכוונן את המנה, סובב את החוגה האפורה עד שהיא מפסיקה   .5

לנקוש.
ודא כי המינון שכווננת זהה למינון בחלון הזיכרון.  .6

אם כווננת מינון נמוך מדי, העט לא יכיל את המינון המלא של גנוטרופין.  ∙
פעל על פי ההוראות שקיבלת מהרופא או מהאחות למקרים בהם העט   ∙

אינו מכיל את המינון המלא.
הכן את אתר ההזרקה כפי שהוסבר לך על-ידי הרופא או האחות.  .7

הזרק  .8
דחוף את העט כלפי מטה כדי להכניס את המחט לתוך העור.  ∙

לחץ על כפתור ההזרקה הכחול עד שהוא מפסיק לנקוש.   ∙
יש לספור 5 שניות לפני הוצאת המחט מהעור. יש להמשיך ללחוץ בעדינות   ∙

על הכפתור באמצעות הבוהן במהלך הספירה.
משוך את העט מהעור ישר כלפי חוץ.  ∙

הסר את המחט  .9
עם מסתיר המחט:  ∙

השתמש בכיסוי המחט החיצוני כדי לדחוף את מגן המחט עד אשר הוא   ∙
ננעל במקומו.

ללא מסתיר המחט:  ∙
כסה בזהירות את המחט בעזרת כיסוי המחט החיצוני.  ∙

השתמש בכיסוי המחט החיצוני כדי להבריג החוצה את המחט. זרוק את   ∙
המחט למיכל המתאים למחטים משומשות.

10. כסה את מסתיר המחט או את העט ואחסן במקרר.

מידע נוסף
אחסון

ראה את הוראות האחסון של גו-קוויק בצד השני של העלון.  ∙
לאחר 4 שבועות, זרוק את העט, אפילו אם נשארה בו תרופה.  ∙

אין להקפיא את גו-קוויק.  ∙
אין להשתמש בגו-קוויק לאחר תאריך התפוגה.  ∙

השלכת עט גו-קוויק תבוצע בהתאם לחוקי הבריאות והבטיחות המקומיים.   ∙
שאל את הרופא או האחות שלך אם אינך בטוח.

טיפול
אין לערבב את האבקה והנוזל של גו-קוויק אלא אם לעט מחוברת מחט.  ∙

אין לאחסן את גו-קוויק כאשר יש בו מחט. הגנוטרופין עלול לדלוף מהעט   ∙
ובועות אוויר עלולות להיווצר במחסנית. הוצא תמיד את המחט, וחבר את 

מכסה העט או מסתיר המחט לפני האחסון.
היזהר לא להפיל את הגו-קוויק שלך.  ∙

במידה והעט נופל, יש צורך לבצע הכנה נוספת כמתואר בשלב 5 )הכנה   ∙
ושימוש בעט גו-קוויק חדש(. אך אם אחד מחלקי גו-קוויק שלך נשבר או 
נפגם, אל תשתמש בעט. צור קשר עם הרופא או האחות לקבלת עט 

חלופי.
נקה את העט ומסתיר המחט שלך בבד לח. אין לשים את העט במים.   ∙

מחטים
יש להשתמש במחט חדשה בכל הזרקה.  ∙

שים את כל המחטים המשומשות במיכל מתאים לחפצים חדים בהתאם   ∙
לחוקי הבריאות והבטיחות המקומיים. שאל את הרופא או האחות אם אינך 

בטוח מה לעשות.
אל תחלוק את העט או את המחטים שלך.  ∙

כללי
המספרים והקווים על המחסנית יכולים לעזור לך להעריך כמה גנוטרופין   ∙

נשאר בעט.
אם בשלב 6 של השימוש השגרתי העט לא מכיל את המינון המלא של   ∙
גנוטרופין, המד על הציר השחור )עם המספרים( מציין את כמות התרופה 

שנשארה בעט.
חולים עיוורים או שאינם רואים היטב צריכים להשתמש בגו-קוויק רק בעזרת   ∙

מישהו שהודרך כיצד להשתמש בעט.
עקוב אחר הוראות הרופא או האחות בנוגע לניקוי הידיים והעור בזמן הכנת   ∙

התרופה והזרקתה.
אין להשליך את מסתיר המחט, כדי להוריד אותו מהעט, יש לסובב אותו   ∙

כלפי חוץ. שמור עליו לצורך שימוש בעט חדש.
אם יש לך שאלות בנוגע לשימוש בגנוטרופין גו-קוויק, פנה לרופא או לאחות   ∙

שלך.

שאלות ותשובות

תשובהשאלה
מה עליי לעשות אם 

אני רואה יותר מטיפה 
קטנה של נוזל על 
המחט לאחר מתן 

הזריקה?

בפעם הבאה שהנך מזריק, חכה למשך 5 שניות 
מלאות לפני הוצאת המחט מהעור. אם הנך עדיין 
מבחין בטיפות נוזל לאחר הוצאת המחט, השאר 

אותה לזמן מעט ארוך יותר בפעם הבאה.

האם בועות אוויר 
במחסנית מעידות על 

בעיה?

לא, יכול להיות מעט אוויר במחסנית בזמן 
שימוש תקין.

מה עליי לעשות אם 
אני רואה שגנוטרופין 

דולף מהעט?

ודא כי המחט מחוברת כראוי.

מה עליי לעשות אם 
העט בו אני משתמש 

לא אוחסן במקרר 
במשך הלילה?

השלך את העט והשתמש בעט גו-קוויק חדש.

מה עליי לעשות אם 
איני יכול לסובב את 

הטבעת השחורה?

כנראה שסובבת בטעות את החוגה האפורה. 
אם סובבת את החוגה האפורה, העט ימנע 

ממך לסובב את הטבעת השחורה כדי שהמינון 
שלך לא ישתנה במהלך ההזרקה. כדי לשחרר 

את הטבעת השחורה, לחץ על כפתור ההזרקה 
הכחול עד לעצירתו. לתשומת ליבך: נוזל יצא 
 מהמחט. לאחר מכן המשך לכוון את המינון 

על-ידי הטבעת השחורה.

מה לעשות במידה 
והרופא משנה את 

המינון לאחר תחילת 
השימוש בעט?

כוון את המינון החדש על-ידי סיבוב הטבעת 
השחורה.

מה לעשות אם אני 
מזריק מינון שגוי?

פנה לרופא או לאחות שלך מיד, ועקוב אחר 
הוראותיהם.

מה אם העט לא הוכן 
)לדוגמא - אם לא 

הופיע נוזל בשלב 5ז'(?

פנה לרופא או לאחות שלך, ועקוב אחר 
הוראותיהם.

איזה מינונים העט שלי 
יכול להזריק?

העט יכול להזריק 0.1 מ"ג עד 1.5 מ"ג של 
גנוטרופין. כל נקישה של הטבעת השחורה משנה 

את המינון ב- 0.05 מ"ג.

הוראות הכנה ושימוש בגנוטרופין גו-קוויק 5.3 מ"ג 
מידע חשוב

יש לקרוא את ההוראות במלואן טרם השימוש בגנוטרופין גו-קוויק.
במידה ויש לך שאלות בנוגע למינון או לטיפול שלך עם גנוטרופין, צור קשר 

עם הרופא או האחות שלך.

אודות גו-קוויק
גו-קוויק הינו עט רב מנתי, במילוי חד פעמי לשימוש חוזר להזרקה, המכיל 

5.3 מ"ג סומטרופין. 
הגנוטרופין שבעט נמהל פעם אחת, בתחילת השימוש בעט חדש.

ניתן להשתמש בעט עד 28 ימים מיום המהילה. אין צורך להחליף מחסנית. 
כאשר העט מתרוקן יש לזרוק אותו ולהתחיל להשתמש בעט חדש.

לעט יש זיכרון מינון. המינון נקבע פעם אחת עבור כל עט חדש. לאחר מכן 
העט יראה בכל פעם את אותו המינון. ניתן להשתמש בעט עם או ללא 

מסתיר מחט.

לפני שאתה מתחיל להשתמש בגו-קוויק
∙ 
∙ 
∙ 

עליך לעבור הדרכה על-ידי הרופא או האחות.
עליך לדעת מהו המינון שלך. עליך להכיר את חלקי העט.

עליך לוודא שיש בידיך את העט בעל כפתור ההזרקה הכחול. 
עליך לשטוף את ידיך. ∙ 

הכנה ושימוש בעט גו-קוויק חדש

.)

שלב 1. חיבור המחט
משוך את המכסה הלבן של העט הישר מהעט. א. 

קלף את האיטום מהמחט החדשה. ב. 
אחוז בחזקה במחזיק המחסנית )תמונה 1 ג. 
דחוף את המחט לקצה מחזיק המחסנית. ד. 

הברג את המחט על העט בעדינות. אל תהדק יותר מדי. ה. 
השאר את שני כיסויי המחט על המחט. ו. 

שלב 2. מהילת הגנוטרופין
החזק את העט כאשר קצה המחט מופנה כלפי מעלה והאות A פונה אליך.  א

תמונה 2(.)
סובב בחזקה את מחזיק המחסנית לתוך העט עד שהאות B נכנסת לתוך.  ב

החריץ ושומעים נקישה. 
הטה את העט מצד לצד בעדינות. אין לנער את העט. ניעור עלול לפגום  ∙ 

בהורמון הגדילה.
בדוק שהנוזל במחסנית צלול. כל האבקה אמורה להתמוסס. ג. 

אם לא, הטה את העט מצד לצד בעדינות עוד מספר פעמים. ∙ 
בדוק שוב את הנוזל. ודא כי הוא צלול. ד. 

אם הנוזל צלול, עבור לשלב 3. ∙
אם הנוזל עדיין עכור או שנראית בו אבקה, יש להשתמש בעט חדש. ∙ 

שלב 3. הוצאת האוויר
משוך החוצה את כיסוי המחט החיצוני. שמור אותו כדי לכסות שוב את  א. 

.) (3a תמונה המחט בהמשך 

.) (  .
השאר את כיסוי המחט הפנימי במקומו. ב. 

3b תמונה החזק את העט כך שקצה המחט פונה כלפי מעלה  ג
הקש בעדינות על מחזיק המחסנית כדי לשחרר בועות אוויר לכודות. ד. 

סובב בחזקה את מחזיק המחסנית לתוך העט, עד שהאות C תכנס לתוך.  ה
החריץ ותשמע נקישה.

מעט נוזל עלול להופיע סביב כיסוי המחט הפנימי. ∙ 

.) (  .
שלב 4. חיבור מסתיר המחט )רשות(

4a תמונה משוך את המכסה השחור ממסתיר המחט  א
אם מגן המחט מחליק החוצה, דחוף אותו בחזרה למסתיר המחט עד שהוא  ∙

יכנס למקומו.
אחוז את העט ביד אחת מתחת ללוגו הכחול. עם היד השנייה, החזק את  ב. 

4b(.)תמונה  מסתיר המחט מתחת למגן המחט 
ישר את הלוגו השחור שעל מסתיר המחט עם הלוגו הכחול שעל העט.  ג. 
דחוף בזהירות את מסתיר המחט על פני העט, עד שהוא ייסגר בנקישה 

במקומו.

.) (  .

.) (
(  .

שלב 5. הכן את העט
5a תמונה משוך את כיסוי המחט הפנימי. זרוק אותו  א

ודא שחלון הזיכרון מכוון ל- 0.1 מ"ג. ב. 
סובב את חוגת ההזרקה האפורה בכיוון החיצים עד שהיא מפסיקה לנקוש  ג. 

5b תמונה
תמונה 5c עם או ללא מסתיר אחוז בעט כך שהמחט פונה כלפי מעלה  ד

המחט(.
דחוף את כפתור ההזרקה הכחול עד שמופיע נוזל. ה. 

אם לא מופיע נוזל בשלב “ה", חזור על השלבים “ב-ה" שבפסקה זו עד  ו. 
פעמיים נוספות.

אם עדיין לא מופיע נוזל, אין להשתמש בעט. ז. 
ראה פסקה “שאלות ותשובות" בהמשך למידע נוסף. ∙ 

אם הנך משתמש במסתיר המחט, לחץ על הכפתור השחור כדי לשחרר  ח. 
5d(.)תמונה  את מגן המחט 

∙ 
שלב 6. קביעת המינון

קבע את המינון על-ידי שימוש בטבעת השחורה. היזהר לא לסובב את 
החוגה האפורה תוך כדי קביעת המינון.

אחוז בטבעת השחורה כפי שמודגם בתמונה 6. א. 
סובב את הטבעת עד שהחץ הלבן מצביע על המינון שנקבע לך. הרופא או  ב. 

האחות שלך אמרו לך מהו המינון עבורך.
אם סובבת את המינון מעבר לחץ הלבן, סובב בחזרה את הטבעת השחורה  ג .

עד למינון הנכון.
לאחר שהמינון נקבע, אין לשנות אותו, אלא אם נאמר לך על-ידי הרופא  ד. 

או האחות.
שים לב: אם אינך יכול לסובב את הטבעת השחורה, לחץ על כפתור ההזרקה 
הכחול עד שהוא מפסיק לנקוש. לאחר מכן המשך לכוון את המינון על-ידי 

שימוש בטבעת השחורה. )ראה פסקה “שאלות ותשובות" למידע נוסף(.

שלב 7. כיוונון המנה
סובב את החוגה האפורה בכיוון החיצים, עד שהנקישות פוסקות )תמונה  א. 

.)7a
המינון שלך על הציר השחור )עם המספרים( צריך להופיע בקו ישר עם  ב. 

החץ הלבן.
בדוק שהמינון שכיוונת בציר השחור )עם המספרים( זהה למינון שקבעת  ג. 

בחלון הזיכרון. תמונה 7b מראה דוגמא.
אם המינונים לא מתאימים, ודא כי סובבת את החוגה האפורה בכיוון החיצים  ד .

עד שהיא אינה נוקשת יותר.

שלב 8. מתן הזריקה
הכן את אתר ההזרקה כפי שנאמר לך על-ידי הרופא או האחות. א. 

.) (

החזק את העט מעל לאזור ההזרקה. ב. 
דחוף את העט כלפי מטה כדי להכניס את המחט לתוך העור. ג. 

בעזרת הבוהן, לחץ על כפתור ההזרקה הכחול עד שהוא מפסיק לנקוש  ד. 
תמונה 8

יש לספור 5 שניות לפני הוצאת המחט מהעור. יש להמשיך ללחוץ בעדינות  ∙ 
על הכפתור באמצעות הבוהן במהלך הספירה.

משוך את העט מהעור ישר כלפי חוץ. ה. 

שלב 9. הסרת המחט, כיסוי ואחסון העט
שלב 9א: עם מסתיר המחט

.) (  .9a תמונה הנח את כיסוי המחט החיצוני בקצה מגן המחט  א
השתמש בכיסוי המחט כדי לדחוף את מגן המחט עד אשר הוא ננעל  ב .

במקומו.
השתמש בכיסוי המחט כדי להבריג החוצה את המחט, ולשים אותה במיכל  ג. 

המתאים למחטים משומשות.
השאר את מסתיר המחט על העט. ד. 

הנח את המכסה השחור על מסתיר המחט. אחסן את העט במקרר. ה. 
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