
INSTRUKTIONER

CETROTIDE ®



VAD CETROTIDE ÄR OCH 
VAD DET ANVÄNDS FÖR
Cetrotide® används för att förhindra för tidig ägglossning hos 
patienter som genomgår styrd ovalulationsstimulering följd av 
ägguttagning och assisterad reproduktionsteknik.



CETROTIDE® PULVER OCH VÄTSKA TILL 
INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING. 

FÖRVARING 
 
Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C); i originalförpackningen. Ljuskänsligt.  
Oöppnat läkemedel kan förvaras i originalförpackningen vid 
rumstemperatur (vid högst 30°C) i upp till 3 månader.



Ta av skyddet från 
den förfyllda sprutan.

Ta av plasthatten från flaskan 
med Cetrotide.

Skruva fast den gulmärkta nålen 
på sprutan och ta av nålskyddet.

Före injektionen,läs alltid bruksanvisningen noggrant. Läs ävenbipacksedeln iförpackningennoggrant.

FÖRBERED INJEKTIONSPENNAN 
FÖR INJEKTION 
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Stick ner nålen i flaskan. Injicera 
långsamt vattnet i flaskan. Cetrotide 
får endast lösas upp med vattnet i den 
förfyllda sprutan. 

Låt sprutan sitta kvar i flaskan. 
Snurra flaskan försiktigt tills lösningen 
är klar och fri från partiklar. Om 
lösningen innehåller partiklar eller är 
grumlig får den inte användas. 

Vänd flaskan upp och ned. 
Dra sedan tillbaka kolven försiktigt för 
att dra upp läkemedlet från 
injektionsflaskan till sprutan.  
Se till att inte dra ut kolven med 
kolvproppen helt. 

Dra ut nålen ur flaskan, sätt på 
nålskyddet och ta av nålen från 
sprutan. Släng nålen i en behållare         
där den inte kan skada någon.



Sätt fast den gråmärkta nålen på sprutan. 
Ta av nålskyddet. 

Injicera strax nedanför naveln på höger
eller vänster sida eller enligt instruktion 
från din läkare. Du bör byta stickområde 
från dag till dag. Injicera långsamt hela 
sprutans innehåll. Dra ut nålen. 

Sätt på nålskyddet. Släng nålen i en 
behållare där den inte kan skada någon. 
Sprutan och nålen får endast användas 
en gång. 

ANVÄND DEN FÄRDIGBLANDADE 
LÖSNINGEN OMEDELBART. 

INJEKTION
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Läs bipacksedeln före användning
Cetrotide® (cetrorelix) 0,25 mg pulver och vätska till 
injektionsvätska, lösning. Farmakoterapeutisk grupp: 
gonadotropinantagonister. Receptbelagt. Indikation: förebyggande 
av för tidig ägglossning hos patienter som genomgår styrd 
ovulationsstimulering följd av ägguttagning och assisterad 
reproduktionsteknik. I kliniska prövningar användes Cetrotide 
tillsammans med humant menopaus gonadotropin (HMG), begränsad 
erfarenhet med rekombinant follikelstimulerande hormon (FSH) 
tyder emellertid på likartad effekt. Varningar och försiktighet: 
speciell försiktighet bör iakttagas för kvinnor med tecken och 
symtom på en pågående allergisk reaktion eller med allergi i 
anamnesen. Behandling med Cetrotide avråds för kvinnor med svår 
allergi. Ingår i förmånssystemet. För aktuell information och pris se 
fass.se. Datum för översyn av produktresumén 07/2019.
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Merck AB
Box 3033, 169 03 Solna 

Tel 08-562 44 500
www.merck.se


