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Instruktion till dig
som ska anv nda
GONAL - f®

Förfylld injektionpenna

N gra punkter innan du kommer ig ng Med
GONAL - f ® F Ö rfyLLD INJEKTIONSPenna
Denna broschyr r en steg-för-steg guide till dig som har ordinerats
GONAL-f ® förfylld injektionspenna av din läkare.
GONAL-f ® är ett läkemedel som används vid fertilitetsbehandling. Den innehåller
substansen follitropin alfa och finns som injektionslösning i förfylld penna.
Före injektion, läs alltid bruksanvisningen noggrant. Läs även bipacksedeln i
förpackningen eller på www.fass.se
Om du har några frågor om GONAL-f ® förfylld injektionspenna, kontakta läkare eller
annan personal på kliniken.
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GONAL - f ® FO rfylld injektionspenna
°°

Översikt över din injektionspenna
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4.

Skyddshylsa
Gängad nålanslutning
Läkemedelsbehållare
Kolv

5.
6.
7.
8.

Dosdisplay
Dosinställningsknapp
Inre nålskydd
Avtagbar nål
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9. Yttre nålskydd
10. Avdragbar förslutning

° °

°

°

SAtt pA nAlen
f Ö Rbered din penna

1. Ta bort skyddshylsan.

0

2. Kontrollera att doseringsfönstret är inställt på ‘0’.
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°

F Ö rbered NAlen

°

3. Tag bort skyddspappret från yttre nålskyddet.
°°

°

°

SAtt pA nAlen

4. Skruva fast den gängade spetsen på injektionspennan på det yttre
nålskyddet tills du känner ett lätt motstånd.
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°

ta bort det yttre nAlskyddet
5. Ta bort det yttre nålskyddet.
Lägg det åt sidan för senare
användning.

6. Håll pennan med nålen pekande uppåt. Ta försiktigt bort det gröna inre skyddet och kasta det.
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°°

StAll in dosen

1. Vrid dosinställningsknappen framåt tills

din ordinerade dos visas i doseringsföntret.

150

2. Om du ställt in för hög dos, vrider du

tillbaka dosinställningsknappen till rätt
dos.

125

°°

°°

°°
Kontrollera att dosen du stAllt in Overenstammer
med den dos din
°°
lAkare har ordinerat
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injiCera dosen
Välj injektionsställe enligt instruktion
från din läkare eller sjuksköterska
1. Stick in nålen långsamt i huden.

2. Tryck sedan in dosknapppen så långt det går. Håll
dosknappen intryckt minst 5 sekunder för att säkerställa
att du injicerat hela dosen.
Den dossiffra som visas i doseringsfönstret återgår till 0.

3. Dra ut nålen samtidigt som du håller
dosinställningsknappen intryckt.
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efter injektionen
kontrolllera att du givit en
°°
fullstAndig injektiOn
0

1. Kontrollera att “0” visas i doseringsfönstret.

2. Om en siffra som är högre än 0 visas i doseringsfönstret är injektionspennan tom och du har
inte fått den fullständiga ordinerade dosen.
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Den mängd som saknas och som du måste
injicera med en ny injektionspenna visas i
doseringsfönstret.

avsluta en delinjektion
( bara vid behov )
Upprepa steg 1 för att förbereda din nya
injektionspenna. Ställ sedan in dosen på den
mängd som saknas på den nya injektionspennan och injicera.
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°

TA bort nAlen
°

°

NAlen mAstE tas bort efter varje injektion

1. Sätt tillbaka det yttre nålskyddet

3. Sätt tillbaka skyddshylsan

2. Skruva av nålen genom att vrida
nålskyddet motsols.
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°°

fOrvarING
<

KYLSK P

2-80 C
Förvara alltid GONAL-f ® förfylld injektionspenna med skyddshylsan på. Obruten förpackning
förvaras i kylskåp (2°C - 8°C ). Får ej frysas. Ljuskänsligt.
Efter öppnandet kan GONAL-f ® förvaras i maximalt 28 dagar vid högst 25°C. Anteckna gärna
första användningsdatum på den förfyllda injektionspennan.
Innan förpackningen öppnas och inom hållbarhetstiden, kan läkemedelet tas ut från kylskåpet
och förvaras i tre månader vid högst 25o C utan att förvaras i kylskåp igen.
GONAL-f® måste kasseras om den inte har använts inom tre månader.
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