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9. Viajar
Todos os países e instituições poderão ter diferentes
regulamentos relativamente à administração de terapia com
imunoglobulinas. Siga as suas diretrizes locais e nacionais.

Viagem curta por terra

Garanta que o doente foi informado para transportar a imunoglobulina
devidamente e o equipamento consigo. Certifique-se de que têm conhecimento
das restrições de temperatura para armazenamento dos produtos de
imunoglobulina.

Viajar para o estrangeiro
Garanta que o doente foi informado para transportar a imunoglobulina
devidamente e o equipamento consigo. Certifique-se de que têm conhecimento
das restrições de temperatura para armazenamento dos produtos de
imunoglobulina.
Informe o doente que deverá obter um Cartão de Seguro de Saúde Europeu
(EHIC), assim como um seguro de viagem privado. O doente também necessitará
de um atestado médico que declare a necessidade de trazer as suas
imunoglobulinas e equipamentos, e um atestado médico para as autoridades de
segurança e/ou alfandegárias.
É aconselhável fornecer ao seu doente um cartão de identificação de doente
internacional.
As cartas de viagem ou documentos estã o disponı́veis para diferentes empresas e
centros de infusã o.

Viajar por via aérea
O doente deverá ser informado que não deve embalar as imunoglobulinas na sua
mala despachada, mas deverá transportá-las na sua bagagem de mão; caso
contrário, as imunoglobulinas poderão congelar no porão do avião e ficarão
destruídas. O doente necessitará de um atestado médico que declare a
necessidade de trazer as suas imunoglobulinas e equipamentos, e um atestado
médico para as autoridades de segurança e/ou alfandegárias. Peça aos doentes
para contactar a companhia aérea e segurança aeroportuária antes do voo para
esclarecer quaisquer dúvidas antecipadamente.

Administração antecipada de imunoglobulina

As doses de imunoglobulina podem ser administradas antecipadamente: por
exemplo, um doente que normalmente receba imunoglobulina subcutâ nea (SCIG)
e nã o pretenda viajar com o equipamento, pode receber uma dose de
imunoglobulina dupla antes de uma viagem de duas semanas. Peça conselhos ao
seu mé dico em relaçã o a todas as possibilidades.
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Um especialista na web!

O doente pode encontrar um Imunologista Especialista na Jeffrey Model
Foundation (JMF) (http://www.info4pi.org/). Alguns centros fornecem aos seus
doentes as imunoglobulinas para infusão localmente num outro país. Consulte a
sua diretriz local.
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