
INSTRUKTIONER

GONAL- F 
FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA

®



VAD GONAL-F ÄR OCH 
VAD DET ANVÄNDS FÖR

GONAL-f® innehåller ett läkemedel som kallas 
follitropin alfa. Follitropin alfa är en typ av 
”follikelstimulerande hormon” (FSH), som tillhör 
hormonfamiljen ”gonadotropiner”. Gonadotropiner 
är involverade i fortplantning och fertilitet.



HOS VUXNA KVINNOR ANVÄNDS GONAL-F:

HOS VUXNA MÄN ANVÄNDS GONAL-F:

För att hjälpa till att frigöra ett ägg från äggstocken (ägglossning) 
hos kvinnor som inte har ägglossning och som inte svarat på 
behandling med ett läkemedel som kallas ”klomifencitrat”.

Tillsammans med ett annat läkemedel som kallas ”lutropin alfa” 
(”luteiniserande hormon” eller LH) för att hjälpa till att frigöra 
ett ägg från äggstocken (ägglossning) hos kvinnor som inte har 
ägglossning på grund av att deras kropp producerar mycket 
liten mängd gonadotropiner (FSH och LH).

För att hjälpa till att utveckla flera folliklar (varje innehåller ett 
ägg) hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning (åtgärder 
som kan hjälpa dig att bli gravid) såsom ”in vitro-fertilisering”, 
”gametöverföring till äggledare” eller ”zygotöverföring till ägg-
ledare”.

Tillsammans med ett annat läkemedel som kallas ”humant 
koriongonadotropin” (hCG) för att främja produktion av sperma 
hos män som är ofruktsamma på grund av låg nivå av vissa 
hormoner.
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FÖRVARING 
 

Förvara alltid GONAL-f® förfylld injektionspenna med 
skyddshylsan på. 

Obruten förpackning förvaras i kylskåp (2o C-8o C). 
Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Efter öppnandet kan GONAL-f® förvaras i maximalt 
28 dagar vid högst 

25o C. Anteckna gärna första användningsdatum på 
den förfyllda injektionspennan. 

Innan förpackningen öppnas och inom 
hållbarhetstiden, kan läkemedlet 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. 



Före injektionen, läs alltid bruksanvis-ningen noggrant. Läs även bipacksedeln i förpackningen noggrant. 

FÖRBERED INJEKTIONSPENNAN 
FÖR INJEKTION 

Tag bort 
skyddspappret från 
det yttre nålskyddet. 

Tag sedan bort 
det yttre nålskyddet.

Tryck in injektionspennans gängade
spets i det yttre nålskyddet och 
skruva på det yttre nålskyddet tills 
det sitter fast ordentligt.
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STÄLL IN DOSEN

Ställ in den dos du behöver genom att vrida dosinställnings-
knappen tills du kan läsa den dos som din läkare har ordinerat 

på dosdisplayen. 

Kontrollera dosen du har ställt in innan du går vidare till nästa 
steg. Dosdisplayen ska nu visa den dos som din läkare har 

ordinerat dig. (Se exempel 75 IE). 
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Om du 

ställt in en 

för hög dos, vrider 

du bara tillbaka 

dosinställnings-

knappen till 

rätt dos. 



Välj injektionsställe enligt instruktion från din läkare eller sjuk-
sköterska. Rengör huden. 

Tag försiktigt av det inre nålskyddet. 

Stick in nålen långsamt i huden och tryck sedan in dosinställ-
ningsknappen så långt det går. Låt nålen vara kvar i huden med 
dosinställningsknappen intryckt i ca 5 sekunder. 

Behåll dosinställningsknappen intryckt när du drar ut nålen ur 
huden. 
 
Siffran som visas i dosdisplayen återgår till 0. Detta indikerar att 
hela dosen har givits. 

INJICERA DOSEN
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Om det inte finns tillräcklig dos i pennan så visas den rest-erande mängd som behövs för full dos i dosfönstret. Detta är den dos du måste 
injicera med en ny förfylld injektionspenna. 



EFTER ATT DU INJICERAT
 

TA AV NÅLEN EFTER 
VARJE INJEKTION!

Sätt tillbaka det yttre nålskyddet på nålen 
 

Skruva av nålen genom att vrida nålskyddet motsols 

Sätt nu tillbaka skyddshylsan på injektionspennan 



GONAL-f® 900 IE/1,5 ml
inklusive 20 nålar för subkutant bruk 

GONAL-f® 150 IE-IU/0,25 ml
inklusive 4 nålar för subkutant bruk 

varunummer: 016892 Gonal-f 900 IE

varunummer: 483844 Gonal-f 150 IE

GONAL-f® 450 IE/0,75 ml
inklusive 12 nålar för subkutant bruk 

varunummer: 016938 Gonal-f 450 IE

GONAL-f® 300 IE/0,5 ml
inklusive 8 nålar för subkutant bruk 

varunummer: 016927 Gonal-f 300 IE

GONAL-f® förfylld injektionspenna finns i 
900 IE, 450 IE , 300 IE & 150 IE-IU



GONAL-f® (follitropin alfa), Rx, ATC-kod: G03GA05 - Könshormoner och 
modulatorer av reproduktionssystemet,  gonadotropiner.  Beredningsform 
och förpackningar: Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 150 
IE/0,25 ml (motsvarande 11 mikrogram), 300 IE/0,5 ml (motsvarande 22 
mikrogram), 450 IE/0,75 ml (motsvarande 33 mikrogram) och 900 IE/1,5 
ml (motsvarande 66 mikrogram). Indikation: Stimulering av anovulatoriska 
kvinnor (inklusive polycystiskt ovariesyndrom, PCOS) som ej svarat på 
behandling med klomifencitrat. Stimulering av multipel follikelutveckling hos 
patienter som genomgår superovulation för assisterad reproduktionsteknologi 
(ART), som in vitro-fertilisering (IVF), gametöverföring till äggledare och 
zygotöverföring till äggledare. GONAL-f tillsammans med ett preparat 
innehållande luteiniserande hormon (LH) rekommenderas för stimulering 
av follikelutvecklingen hos kvinnor med uttalad LH och FSH-brist. I kliniska 
studier definieras dessa patienter som de vars endogena serumnivåer av LH 
var <1,2 IE/l. GONAL-f är indicerat för stimulering av spermatogenesen hos 
män med kongenital eller förvärvad hypogonadotrop hypogonadism under 
samtidig behandling med humant koriongonadotropin (hCG).  Varningar och 
försiktighet: De mest frekvent rapporterade biverkningarna är huvudvärk, 
ovariella cystor och lokala reaktioner på injektionsstället. Rapporter om 
milt eller måttligt ovariellt hyperstimuleringssyndrom har varit vanliga och 
ska anses som en inneboende risk förknippad med stimuleringsproceduren. 
Uttalat OHSS är mindre vanligt. Tromboembolism kan förekomma i mycket 
sällsynta fall, vanligtvis i samband med uttalat OHSS. För mer information, 
vänligen se www.fass.se. Omfattas av läkemedelsförmånen förutom vid 
äggfrysning av sociala skäl. Datum för översyn av produktresumén 12/2019. 
Merck AB, Box 3033, 169 03 Solna. Tel: 08-562 445 00.
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Merck AB
Box 3033, 169 03 Solna 

Tel 08-562 44 500
www.merck.se


