Patientens
anteckningsbok
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Enbrel patientminnesbok åt patienten som ordinerats Enbrel medicinering.
Ges via läkaren, som ordinerat medicinen eller via egenskötaren.
Bekanta dig med bipacksedeln innan du injiserar Enbrel. Du hittar där
viktig information om möjliga allergiska reaktioner ock biverkiningar
samt situationer i vilka Enbrel inte ska användas.
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Enbrel
Inledning
Följande avsnitt innehåller anvisningar om hur du bereder och injicerar
Enbrel. Läs anvisningarna noggrant och följ dem steg för steg. Din läkar
eller sjuksköterska kommer att lära dig teknik för att injicera dig själv eller
hur du ger en injektion till ett barn. Injicera inte dig själv eller ditt barn
innan du är säker på att du gör rätt. Blanda inte Enbrel-lösningen med
någon annan medicin.
ENBREL, etanercept
Enbrel är ett läkemedel som är framställt av två humanproteiner. Det
binder till ett annat protein som orsakar inflammation och blockerar dess
aktivitet. Denna blockering minskar inflammationen som är förknippad
med sjukdomen.
Enbrel används för behandling av måttlig eller svår plaquepsoriasis och de
reumatiska sjukdomar såsom måttlig eller svår aktiv reumatoid artrit, axial
spondylartrit (svår aktiv ankyloserande spondylit (= ryggradsreumatism)
och svår icke-radiografi sk axial spondylartrit), barnreumatism (polyartrit,
utvidgad oligoartrit, psoriasisartrit, entesitrelatered artrit) och aktiv och
progressiv psoriasisartrit. Enbrel används också för behandling av kronisk
svår plaquepsoriasis hos barn och ungdomar. Enbrel blockerar inflammationsreaktionen i kroppen och minskar sålunda även symptomen.
Biverkningar under Enbrel-behandlingen
Liksom alla läkemedel kan Enbrel ha biverkningar men alla användare
behöver inte få dem.
Mycket vanliga biverkningar är infektioner inklusive snuva, luftvägsinfektioner, bronkit, urinvägsinfektion, hudinfektion, allergiska reaktioner (klåda,
utslag) och feber. Reaktioner vid injektionsstället är mycket vanliga men
avtar ofta efter den första behandlingsmånaden.
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Allvarliga biverkningar
Om du eller ditt barn observerar något av följande symptom ska sjukvård
omedelbart uppsökas.
• Symptom på en allvarlig infektion, såsom hög feber som eventuellt är
förknippad med hosta, andningssvårighet, frossa, svaghetskänsla eller
en varm, röd och spänd hudyta eller vid en led.
• Symptom på någon blodsjukdom, såsom blödning, blåmärke eller blekhet.
• Symptom på någon neurologisk sjukdom, såsom känslobortfall och en
stickande känsla, synförändringar eller muskelsvaghet i armar eller ben.
• Symptom på hjärtsvikt eller försämrad hjärtsvikt, såsom trötthet eller andningssvårigheter vid ansträngning, svullna anklar, en känsla av uppsvälld nacke och
buk, svårtatt andas på natten, hosta eller blåaktig färg på naglar eller läppar.
• Allergiska reaktioner: Om du eller ditt barn får allergiska reaktioner,
exempelvis andnöd, pip i bröstet, yrsel eller utslag, sluta injicera Enbrel
och kontakta omedelbart din eller ditt barns läkare.
Du kommer väl ihåg att uppdatera Enbrel-säkerhetskortet som du fått av
läkaren eller din sjuksköterska och ha med kortet vid behov.
Se tilläggsuppgifter i bipacksedeln.
Biverkningar som jag själv har observerat:
I vidstående tabell kan du anteckna biverkningar som du själv eventuellt har
observerat. Anteckna symptomen och meddela alltid din läkare om du får
biverkningar under behandlingen med Enbrel.
Datum

Läkemedel

Tid

Hur länge

(morgon, kväll) (varaktighet)

Vilken

typ av biverkning

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Du kan också rapportera biverkningar för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
(webbplats: www.fimea.fi Rapportering av biverkningar) eller per telefon till Pfizer Oy
(09-430 040) eller via e-post FIN.AEReporting@pfizer.com
PP-ENB-FIN-0215-05122018
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Vanliga frågor
om Enbrel
Vad händer om jag glömmer min injektion?
Ta injektionen så fort du kommer ihåg det, om inte nästa planerade dos ska tas nästa
dag, då ska du hoppa över den missade dosen. Fortsätt sedan att injicera läkemedlet
på den vanliga planerade dagen. Ta inte två doser på samma dag för att kompensera
den dos du glömde.
Förvaring och åkning
Enbrel måste förvaras i kylskåp. Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C). Läkemedlet får inte frysa.
Enbrel förpackningar kan förvaras utanför kylskåp vid temperaturer upp till maximalt
25°C under en enstaka period upp till fyra veckor, varefter den inte bör förvaras i
kylskåp igen. Enbrel ska kasseras om det inte används inom fyra veckor efter uttag
från kylskåp. Det rekommenderas att du antecknar datumet som Enbrel tas ut ur
kylskåpet och datumet när Enbrel ska kasseras (inte längre än 4 veckor efter uttag
från kylskåpet).
Innan du far med flyg, ta reda på om hur Enbrel ska hanteras. Ha din recept med dig
alltid när du reser.
Vad bör jag beakta?
Om du misstänker att du har en allvarlig infektion ska du alltid kontakta din läkare.
Infektionen kan kräva vård och därför är det alltid klokast att ta kontakt, om än bara
för säkerhets skull. Din läkare bestämmer om behandlingen ska fortsättas.
Nålskyddet på MYCLIC pennan är gjort av latex (torrt naturgummi). Kontakta din
läkare innan du använder Enbrel, om du har eller kan tänkas ha allergi mot latex.
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Fertila kvinnor
Fertila kvinnor bör rådas att använda lämpligt preventivmedel för att undvika
att bli gravida under behandlingen med Enbrel och i tre veckor efter avslutad
behandling.
Graviditet
Användningen av Enbrel rekommenderas inte under graviditet. Du avråds
från att bli gravid under användningen av Enbrel. Om du blir gravid, skall
du kontakta din läkare.
Om mamman har fått Enbrel under graviditeten så kan hennes barn löpa en
större risk för att få en infektion. Det är viktigt att du berättar spädbarnets läkare
eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om Enbrel använts under graviditet
innan spädbarnet vaccineras.
Amning
Du bör inte amma under användningen av Enbrel eftersom Enbrel går över
i bröstmjölk.
Vaccinationer
Om det är möjligt skall barn ha fått alla vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet innan behandling med Enbrel påbörjas. Vissa vacciner bör inte
tas samtidigt som behandlingen med Enbrel pågår. Kontrollera med din eller
ditt barns läkare innan du eller ditt barn får någon vaccination.

PP-ENB-FIN-0215-05122018
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Injicering
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Instruktioner för
injicering av Enbrel
• Enbrel 25 mg injektionsvätska, lösning i färfylld injektionspenna (MYCLIC)
• Enbrel 50 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (MYCLIC)
• Enbrel 25 mg och 50 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
• Enbrel 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Användning av
MYCLIC injektionspenna
för att injicera Enbrel
Bild 1
MYCLIC förfylld injektionspenna
Grå aktiveringsknapp (25 mg penna)
Grön aktiveringsknapp (50 mg penna)

Genomskinligt inspektionsfönster

Vitt nålskydd
Utgångsdatum

PP-ENB-FIN-0215-05122018
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Förberedelser inför en Enbrel-injektion
1. Välj en ren, väl upplyst, plan arbetsyta
2. Samla ihop de saker som du behöver för din injektion och placera
dem på den valda ytan:
a.
		
		
b.

En MYCLIC förfylld injektionspenna och en alkoholkompress
(ta dessa från kartongen med injektionspennor som du har i ditt
kylskåp). Skaka inte injektionspennan.
En bomullstuss eller gasbinda

3. Kontrollera utgångsdatumet (månad/år) på pennan. Om datumet has
passerat ska du inte använda pennan utan kontakta apotekspersonal.
4. Inspektera lösningen i den förfyllda injektionspennan genom att titta
genom det genomskinliga inspektionsfönstret. Den ska vara klar eller
lätt opalskimrande, färglös eller till blekt gul eller ljusbrun och kan 		
innehålla små vita eller nästan genomskinliga partiklar av protein.
Detta utseende är normalt för Enbrel. Använd inte lösningen om den
är missfärgad, grumlig eller om andra partiklar än de som beskrivs
ovan förekommer. Om du är oroad över lösningens utseende ska du
kontakta apotekspersonal för hjälp.
5. Låt det vita nålskyddet sitta kvar och vänta ungefär 15 - 30 minuter för
att Enbrel-lösningen i injektionspennan ska anta rumstemperatur.
Värm inte upp Enbrel på något annat sätt. Förvara alltid injektionspennan utom syn- och räckhåll för barn.
Under tiden du väntar på att injektionspennan ska anta rumstemperatur,
läs följande text för att välja ett injektionsställe.

Ett hjälpsamt tips
Injektionen kan kännas behagligare om
du låter lösningen uppnå rumstemperatur.
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Att välja ett ställe att injicera på (se bild 2)
1. Rekommenderade injektionsställen är mitten på framsidan av låren.
I praktiken kan injektionen underlättas genom att du sitter och sträcker
benet framåt så att lämuskeln är avslappnad. Du kan alternativt använda
buken, men försäkra dig om att du väljer ett ställe som är minst 5 cm från
naveln. Om det är någon annan än du själv som injicerar kan också yttre
delen av överarmen användas.

Bild 2

Rekommenderat
injektionsställe:
framsida av låren

Någon annan injicerar dig:
yttre delen av överarmen

5 cm

5 cm

Alternativt:
buken, minst 5 cm
från naveln

2. Varje ny injektion bör ges minst 3 cm från det tidigare injektionsstället.
Injicera inte på sådana ställen där huden är öm, blå eller hård. Undvik
ställen med ärr eller bristningar. (Det kan vara praktiskt att föra bok
över vilka injektionsställen som har använts.)
3. Om du har psoriasis, försök undvika att injicera i hudfläckar som är
förhöjda, tjocka, röda eller fjällar.

PP-ENB-FIN-0215-05122018
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Att injicera Enbrel-lösningen
1. Efter ungefär 15 - 30 minuter när lösningen i injektionspennan har
antagit rumstemperatur, tvätta dina händer med tvål och vatten.
2. Rengör injektionsstället med den alkoholfuktade kompressen. Använd
cirkelformade rörelser och vänta på att hudytan torkar. Vidrör inte den
rengjorda hudytan före injektionen.
3. När hudytan har torkat, ta upp injektionspennan och avlägsna det
vita nålskyddet genom att dra det rakt ut (se bild 3). För att undvika att
skada nålen inuti injektionspennan, böj inte det vita nålskyddet när du
avlägsnar det och sätt inte tillbaka det igen när det en gång har tagits
av. När nålskyddet avlägsnats kommer du att se ett lila säkerhetshölje
sticka ut en liten bit från injektionspennan. Nålen förblir skyddad i
pennan tills pennan är aktiverad. Använd inte pennan om du tappar
den när nålskyddet är avtaget.
4. Om man klämmer ihop huden försiktigt runt injektionsstället med
tummen och pekfingret med den fria handen så kan injiceringen
bli lättare och mer bekväm.

Ett hjälpsamt tips
Genomför injektionen genast när du har
avlägsnat det vita nålskyddet på nålen.
Bild 3
Vitt nålskydd

Lila säkerhetshölje
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5. Tryck pennans mynning i en rät vinkel (90 °) mot huden på injektionsstället.
Tryck med ett fast grepp, den öppna delen av pennan nedåt mot huden så att
säkerhetshöljet är fullständigt intryck i pennan. Tryck inte ännu på den gråa
(25 mg penna) eller gröna (50 mg penna) aktiveringsknappen i andra
ändan av pennan. En lätt nedsänkning i huden kommer att ses (se Bild 4).
Pennan kan endast aktiveras när nålhöljet är fullständigt intryckt i pennan.

Ett hjälpsamt tips
Den gråa eller gröna aktiveringsknappen förblir i låst
läge ända tills lila säkerhetshöljet har tryckts in i MYCLIC
fullständigt.
Bild 4
Lila säkerhetshöljet försvinner
in i injektionspennan

90o
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6. Samtidigt som injektionspennan hålls tryckt mot injektionsstället,
tryck in mitten av den gråa eller gröna knappen på toppen av pennan
med din tumme för att starta injektionen (se bild 5). När knappen trycks
ner kommer du att höra ett ”klick”. Fortsätt att hålla injektionspennan
tryckt mot huden tills dess att du hör ett andra ”klick” eller under 10
sekunder efter det första klicket (oberoende på vilket som inträffar först).
Om du inte kan starta injektionen enligt beskrivningen ska du trycka
pennan hårdare mot huden och trycka på den gråa eller gröna
knappen igen.

Bild 5

”KLICK”
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7. När du hör det andra klicket (eller om du inte hör några andra klick och
det har gått 10 sekunder) är injectionen genomförd (se bild 6). Nu kan du
ta bort injektionspennan från huden (se bild 7). När du lyfter upp injektionspennan kommer det lila säkerhetshöljet automatiskt att skjutas ut för
att täcka nålen.

Ett hjälpsamt tips
Håll MYCLIC tryckt mot injektionsstället för att
försäkra att du får hela dosen.

Bild 6
10 s

Bild 7

”KLICK”

Inspektionsfönstret blir
lilafärgat

Det lila säkerhetshöljet
skjuts ut för att
täcka nålen

PP-ENB-FIN-0215-05122018
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8. Injektionspennans inspektionsfönster kommer nu att bli helt lila vilket
bekräftar att dosen har blivit korrekt injicerad. Om fönstret inte är
helt lila, kontakta din sjuksköterska eller apoteket för hjälp eftersom
injektionspennan kanske inte har injicerat Enbrel-lösningen fullständigt.
Försök inte att använda samma penna igen. Använd inte heller en
annan penna innan du blir frågat om råd av en sköterska eller av
apotekspersonalen.
9. Om du upptäcker lite blod vid injektionsstället, tryck en bomullstuss
eller gasbinda mot injektionsstället i 10 sekunder. Gnugga inte mot
injektionsstället.

Destruktion av använd MYCLIC injektionspenna
• Den förfyllda injektionspennan är endast för engångsbruk. Den ska
aldrig återanvändas. Följ anvisningarna från läkare, sjuksköterska eller
apoteket för hur du ska kassera den använda injektionspennan.
Om du har några frågor kontakta läkare, sjuksköterska eller apoteket
som har kunskap om Enbrel.

17

PP-ENB-FIN-0215-05122018

Enbrel 25 mg och 50 mg
injektionsvätska, lösning
i förfylld spruta
Förberedelser inför en injektion:
1. Välj en ren, väl upplyst, plan arbetsyta
2. Ta ut Enbrelkartongen innehållande de förfyllda
sprutorna ur kylskåpet och lägg den på den plana
arbetsytan. Ta ut en förfylld spruta och en kompress
med alkohol och lägg dem på arbetsytan. Skaka inte
den förfyllda sprutan med Enbrel. Lägg tillbaka kartongen
innehållande kvarvarande förfyllda sprutor i kylskåpet.
3. Vänta 15 - 30 minuter för att Enbrel-lösningen i sprutan skall anta rums-		
temperatur. Ta INTE av nålskyddet innan den förfyllda sprutan har antagit rumstemperatur. Värm inte upp Enbrel på något sätt (t ex värm inte Enbrel i mikrovågs-		
ugn eller varmt vatten).
4. Samla ihop de extra saker du behöver för din injektion. Dessa inkluderar en kom-		
press med alkohol och en bomullstuss eller gasbinda.
5. Tvätta dina händer med tvål och varmt vatten.
6. Inspektera lösningen i sprutan. Den ska vara klar eller lätt opalskimrande, färglös
eller blekt gul och kan innehålla små vita eller nästan genomskinliga partiklar 		
av protein. Använd inte lösningen om den är missfärgad, grumlig eller om andra
partiklar än de som beskrivs ovan förekommer. Om du är oroad över lösningens 		
utseende ska du kontakta apotekspersonal för hjälp.
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Att välja ett ställe att injicera på
1. Det finns tre rekommenderade injektionsställen för Enbrel då förfylld spruta
används: mitt på framsidan av låren; buken, förutom 5 cm precis runt naveln;
och den yttre delen av överarmen. Om du injicerar dig själv, bör du inte
använda yttre delen av överarmen.

5 cm

5 cm

2. Använd ett nytt injektionsställe för varje ny injektion. Varje ny injektion bör ges
minst 3 cm från ett tidigare injektionsställe. Injicera inte på sådana ställen där
huden är öm, blå, röd eller hård. Undvik ställen med ärr och bristningar. (Det
kan vara praktiskt att föra bok över vilka injektionsställen som har använts.)
3. Om du eller ditt barn har psoriasis, försök undvika injicera i hudfläckar som är
förhöjda, tjocka, röda eller fjälliga (”hudlesioner av psoriasistyp”).
Att injicera Enbrel-lösningen
1. Rengör injektionsstället där Enbrel ska injiceras med en alkoholfuktad kompress. Använd
cirkelformade rörelser. Vidrör INTE den rengjorda hudytan innan injektionen är given.
2. Ta bort nålskyddet genom att med fast hand dra det rakt ut från sprutan.
Var försiktig så att du inte böjer eller vrider nålskyddet när du tar
bort det, eftersom detta kan skada nålen.
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När du tar bort nålskyddet kan det bli en droppe vätska vid nålspetsen, detta är
normalt. Rör inte nålen eller låt den inte komma i kontakt med någon yta. Rör
eller stöt inte till kolven. Det kan orsaka att vätskan läcker ut.
3. När den rengjorda hudytan torkat, nyp tag om huden och håll den stadigt
med ena handen. Håll sprutan som en penna med den andra handen.
4. Tryck med en snabb kort rörelse in nålen hela
vägen genom huden i en vinkel mellan 45°
och 90°. Med tiden kommer du att hitta den
vinkel som känns bäst för dig. Var försiktig så
att du inte trycker in nålen för långsamt, eller
med för stor kraft.

90°

45°

5. Släpp huden som du håller i när nålen är helt och hållet intryckt i huden.
Håll med din lediga hand i sprutans nedre del för att hålla den stadig.
Tryck sedan ner kolven så att all vätska injiceras i en långsam, jämn fart.
6. När sprutan är tom, dra ut nålen ur huden.
Se till att den dras ut med samma vinkel som den stacks in. Det kan blöda
lite vid injektionsstället. Du kan trycka en bomullstuss eller gasbinda mot
injektionsstället i 10 sekunder. Gnid inte injektionsstället. Om det behövs,
kan du lägga om injektionsstället med förband.
Destruktion av materialet
• Den förfyllda sprutan är endast för engångsbruk. Sprutan och nålarna får
ALDRIG användas flera gånger. Sätt ALDRIG på nålskyddet igen. Följ anvisningarna från läkare, sjuksköterska eller apoteket för hur du ska hantera de använda nålarna och sprutorna.
Om du har några frågor kontakta läkare, sjuksköterska eller
apoteket som har kunskap om Enbrel.
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Enbrel 25 mg pulver och vätska
till injektionsvätska, lösning
C) Nål

E) Kompresser med alkohol

B) Förfylld spruta
D) Adapter

A) Enbrel-flaska

Förberedelser inför en injektion
• Tvätta händerna ordentligt.
• Se till så att du har en ren, väl upplyst, plan arbetsyta.
• Dosbrickan skall innehålla följande artiklar: (Om något saknas, använd inte
brickan och kontakta apoteket.) Använd endast de artiklar som finns på listan.
Använd INTE någon annan spruta.
A) 1 Enbrel-flaska, innehåller pulver
B) 1 Förfylld spruta med klar, färglös vätska
		 (vatten för injektionsvätskor)
C) 1 Nål
D) 1 Adapter
E) 2 Kompresser med alkohol
• Se efter vilka utgångsdatum som finns angivna på flaskans och sprutans
etiketter. De skall inte användas efter den angivna månaden och året.
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Att göra i ordning den dos av Enbrel som skall injiceras
• Töm brickan.
• Ta loss plastlocket från Enbrel-flaskan. Ta INTE bort den gråa proppen eller
aluminiumringen kring toppen på flaskan.
• Använd en ny kompress med alkohol för att göra ren den gråa proppen på
Enbrel-flaskan. När proppen har gjorts ren får den inte beröras med fingrarna
eller komma i kontakt med någon yta.
• Ställ flaskan stående upprätt på en ren plan yta.
• Ta bort skyddspapperet från baksidan av adapterförpackningen.
• Placera adaptern på toppen av Enbrel-flaskan så att adapterns spets är centrerad på toppen av proppen medan den fortfarande är inpackad i skyddsplasten.
• Håll flaskan stadigt med en hand placerad på den plana ytan. Tryck adapterförpackningen RAKT NER med den andra handen, tills du känner att adapternålen har trängt igenom proppen på flaskan, och KÄNNER OCH HÖR ATT
ADAPTERNS LOCK ÄR PÅ PLATS. Tryck INTE ner adaptern i vinkel med
flaskan. Det är viktigt att spetsen på adaptern har penetrerat proppen
fullständigt.
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• Håll flaskan i en hand och ta bort skyddsplasten
från adaptern.
• Ta bort gummiproppen på sprutspetsen genom
att bryta den vita proppen längs perforeringen.
Det gör du genom att hålla runt den vita proppen
medans du vickar änden på den med den andra
handen och böjer den upp och ner tills den bryts.
Ta INTE bort den vita ringen som sitter kvar på
sprutan.
• Använd inte sprutan om perforeringen redan
är bruten utan börja då om på nytt med en ny
dosbricka.
• Håll i glasdelen på sprutan (håll inte i den vita
ringen) i den ena handen och adaptern (inte flaskan) i den andra, fäst sprutan på adaptern genom
att sticka in spetsen i öppningen och vrida
medsols tills den sitter stadigt.
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Tillsats av spädningsvätska
• Håll flaskan stående på en plan yta. Tryck
MYCKET LÅNGSAMT in kolven tills all vätska
överförts till flaskan. Långsam rörelse minskar
tendensen till att det bildas skum.
• När vätskan överförs till Enbrel kan det hända
att kolven åker upp av sig själv. Detta beror på
lufttrycket i flaskan och är inte något att bry
sig om.
• Med sprutan fortfarande fastsittande på flaskan,
rör försiktigt flaskan i cirklar, så att pulvret
löser sig. Flaskan skall INTE skakas. Vänta tills
allt pulver har löst sig (normalt mindre än 10
minuter). Lösningen skall vara klar och färglös eller till blekt gul eller ljusbrun, utan klumpar, flingor eller partiklar. En viss förekomst av vitt skum i
flaskan är normalt. Använd INTE Enbrel om pulvret i flaskan inte har löst sig
inom 10 minuter utan börja då om på nytt med en ny dosbricka.
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Att dra upp Enbrel-lösningen ur flaskan
• Låt sprutan sitta kvar i flaskan och adaptern.
Håll injektionsflaskan upp och ned i ögonhöjd.
Tryck in kolven helt i sprutan.

• Dra därefter försiktigt ut kolven, så att vätskan
sugs in i sprutan. Till vuxna patienter, sugs hela
volymen ut. Till barn, sugs endast den mängd
vätska ut, som ditt barns läkare har anvisat.
Efter att du har dragit upp Enbrel lösningen från
flaskan, kan det finnas lite luft kvar i sprutan.
Det gör inget eftersom luften kommer att
avlägsnas i ett senare steg.
• Med sprutan upp och ner, ta loss sprutan från
flaskan genom att vrida motsols.
• Placera den fyllda sprutan på den rena, plana
ytan. Försäkra dig om att spetsen inte vidrör
någonting. Var försiktig så att inte kolven trycks in.
Obs: När dessa steg är klara kan en liten
mängd vätska finnas kvar i flaskan. Det är helt
normalt.
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Placera nålen på sprutan
• För att hålla nålen steril är den förpackad i en plastbehållare.
• För att öppna plastförpackningen, håll den korta, vida änden i en hand.
Håll den andra handen på den längre delen av förpackningen.
• För att bryta förseglingen, vicka den långa änden upp och ner tills den bryts.
När förseglingen är bruten, avlägsna den korta vida änden från plastförpackningen.
• Nålen kommer fortfarande att vara kvar i den långa delen av förpackningen.
• Håll nålen och förpackningen i en hand, ta upp sprutan och sätt fast sprutans
spets i nålöppningen.
• Fäst sprutan på nålen genom att vrida den medsols
tills den sitter helt fast.

• Ta bort nålskyddet genom att dra det rakt ut från
sprutan. Var noggran med att inte beröra nålen
eller låta nålen komma i kontakt med någon yta. Var
försiktig så att du inte böjer eller vrider nålskyddet
när du tar bort det, eftersom detta kan skada nålen.
• När sprutan hålls upprätt, avlägsna eventuella
luftbubblor genom att försiktigt trycka in kolven
tills luften har försvunnit.
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Att välja ett ställe att injicera på
1. De tre injektionsställen som rekommenderas är: mitt på framsidan av låren,
buken, förutom ett 5 cm stort område precis runt naveln, och den yttre delen
av överarmen. Om du injicerar dig själv bör du inte använda yttre delen av
överarmen.

2. Använd ett nytt injektionsställe för varje
ny injektion. Varje ny injektion bör ges
minst 3 cm från ett tidigare injektionsställe.
Injicera inte på sådana ställen där huden
är öm, blå, röd eller hård. Undvik ställen
med ärr eller bristningar. (Det kan vara
praktiskt att föra bok över vilka injektionsställen som har använts.)

5 cm

5 cm

3. Om du eller ditt barn har psoriasis, försök undvika att injicera i hudfl äckar som
är förhöjda, tjocka, röda eller fjälliga (”hudlesioner av psoriasistyp”).
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Att förbereda ett ställe för injektion och att injicera Enbrel-lösningen
1. Rengör ytan där Enbrel skall injiceras med en alkoholfuktad kompress.
Använd cirkelformade rörelser. Vidrör INTE den rengjorda hudytan innan
injektionen är given.
90°
45°
2. När den rengjorda hudytan har torkat, nyp tag
om huden och håll ett stadigt grepp med ena
handen. Håll sprutan som en penna med den
andra handen. Tryck med en snabb kort rörelse
in nålen hela vägen genom huden i en vinkel
mellan 45° och 90°. Med tiden kommer du eller
ditt barn att hitta den vinkel som känns bäst för dig. Var försiktig så att du
inte trycker in nålen i huden för långsamt, eller med för stor kraft.

3. Släpp huden som du håller i när nålen är helt och
hållet intryckt i huden. Håll med din lediga hand
i sprutans nedre del för att hålla den stadig. Tryck
sedan in kolven så att all vätska injiceras i en
långsam, jämn fart.
4. När sprutan är tom dras nålen ut ur huden. Se till
att den dras ut med samma vinkel som den stacks in.
5. Håll en bomullstuss mot injektionsstället i 10 sekunder. Det kan blöda lite.
Gnid INTE injektionsstället. Du kan använda plåstret om det behövs.
Destruktion av materialet
• Sprutan och nålarna får ALDRIG användas flera gånger. Följ anvisningarna
från läkare, sjuksköterska eller apoteket för hur du ska hantera de använda
nålarna och sprutorna. Om du har några frågor kontakta läkare, sjuksköterska eller apoteket som har kunskap om Enbrel.
Källor:
Enbrel-produktresumé 30.7.2018
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Allmänt
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Jag använder följande
mediciner:
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Egna frågor:

Egna anteckningar:
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Egna anteckningar:
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Egna anteckningar:
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Uppföljning av
Enbrel-behandlingen
Namn

Enbrel-beredning, som du har blivit ordinerad
q 25 mg q 50 mg
q lösning i förfylld injektionspenna (MYCLIC)
q injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
q pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Kontaktuppgifter:
Sjuksköterska

Läkare
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Tilläggsinformation
om Enbrel
Alla dina frågor relaterade till Enbrel besvaras av läkare, sjukskötare eller
apotekspersonal med kännedom om Enbrel.
Tilläggsinformation om Enbrel hittas även på internet
www.terveydentukena.fi
För att kunna se sidans innehåll behöver du Vnr-numret, som finns
på Enbrel förpackningens baksida.

Man loggar in sig på
www.terveydentukena.fi –hemsidan
med Vnr-numret, som finns på Enbrel
förpackningens baksida.
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