Patientinformation
Til dig, som behandles med
metex® Pen eller metex®
for psoriasis

Om psoriasis
Psoriasis er en arvelig, inflammatorisk og ikke-smitsom
hudsygdom, karakteriseret ved en hurtig nydannelse af
hudceller og en betændelse i huden.
Ved psoriasis dannes nye hudceller meget hurtigere
end normalt i de berørte hudområder, hvilket forårsager en ”fortykkelse” af huden. De overskydende
hudceller ophobes på en afgrænset overflade og flages
derefter væk. Psoriasis kan forekomme næsten overalt på kroppen, oftest på albuer, knæ, nederste del af
ryggen og i hovedbunden, men kan også danne større
overflader på for eksempel maven.
Psoriasis går almindeligvis i dvale, hvilket betyder, at
der er perioder med ingen eller lettere symptomer,
for siden at vende tilbage som en mere aktiv sygdom.
Disse intervaller varierer i længde og sværhedsgrad
fra person til person.
Psoriasis er en kronisk hudsygdom, der ikke kan helbredes, men med effektiv behandling og gode levevaner
kan symptomerne lindres.
Lægemiddelbehandlingen har til formål at reducere
symtomerne så meget som muligt, og i nogle tilfælde
går sygdommen i remission, hvilket betyder, at man er
uden symptomer.
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Methotrexat
Du er blevet ordineret lavdosisbehandling med
methotrexat for din psoriasis. Methotrexat er en af de
mest almindelige medikamenter i verden ved systemisk
behandling af psoriasis og har været brugt i mange år.
Methotrexat tilhører gruppen Disease Modifying
AntiRheumatic Drugs (DMARDs), det vil sige et
sygdomsmodificerende lægemiddel, der kan ændre
sygdommens
udvikling.
Ved
psoriasis
virker
methotrexat ved at undertrykke betændelse i huden
og dermed den hurtige nydannelse af hudceller.
Effekten af methotrexat kommer gradvist over 2-6
uger, hvorefter der vil ske en gradvis forbedring i de
næste par måneder. Behandlingen kan i mange tilfælde
fortsætte i lang tid.
Methotrexat kan bruges som en enkelt behandling,
men kan også kombineres med andre lægemidler for
yderligere at forbedre effekten.
Pludselig afbrydelse af behandlingen giver ofte en
forværret sygdomstilstand.

Hvorfor får jeg metex® Pen/metex®?
metex® Pen er en forfyldt pen med methotrexat, og
metex® er en forfyldt sprøjte med methotrexat.
Bivirkninger i form af kvalme kan forbedres eller
forsvinde, hvis du tager methotrexat som en injektion i
stedet for i tabletform. Der kan også findes andre
årsager til, at man vælger injektionsbehandling til dig.
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Dosering
Den dosis, du modtager, afhænger af din sygdomsaktivitet, hvordan du har det og andre individuelle
faktorer, der kan være relevante. Dosis bestemmes af
din læge i samråd med dig.
metex® Pen/metex® injiceres 1 gang om ugen på
samme ugedag hver gang. Injektionen tages subkutant
(under huden) i maven eller låret, som beskrevet i
afsnittet om injektionssteder senere i denne brochure.
Du kan også se vores instruktionsvideoer på
www.medicininstruktion.dk

Injektion foregår 1 gang om ugen
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Eventuelle bivirkninger
Ligesom mange andre lægemidler kan metex® Pen/
metex® give bivirkninger.
De mest almindelige bivirkninger af lavdosisbehandling
med methotrexat er kvalme, hovedpine og træthed.
Ved at tage et kosttilskud af folinsyre under din
methotrexatbehandling kan du minimere forekomsten
af bivirkninger.
Et tip til at reducere mulig kvalme kan være at tage din
methotrexat om aftenen (efter middagen og inden
sengetid). På denne måde kan eventuelle symptomer,
der kan opstå efter indtagelse af medicinen, ”soves
væk”.
Det er ikke ualmindeligt med en vis påvirkning af leveren,
noget som kan konstateres via blodprøver.
Påvirkningerne af lungerne såsom åndenød og hoste
er relativt sjældne, men hvis disse bivirkninger opstår,
skal du kontakte din læge.
Mere information om bivirkninger kan findes på indlægssedlen.

Kontrol
Regelmæssig effekt- og bivirkningskontrol er påkrævet,
så længe behandlingen foregår. Blodprøvekontroller
er af allerstørste betydning gennem hele behandlingsperioden. I tilfælde af leverpåvirkninger kan det være
nødvendigt at justere dosis. Kontrollen finder normalt
sted oftere i begyndelsen af behandlingen og derefter
sjældnere. Finder man et afvigende prøvesvar, vil du
blive kontaktet med henblik på en ny prøvetagning.
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Vaccination, infektioner
På grund af methotrexats virkning på immunsystemet
kan det forringe effekten af vaccinationer og påvirke
resultaterne af immunologiske tests.
Vaccination med levende vacciner må ikke udføres
under methotrexatbehandling. Hvis du behøver at
blive vaccineret, skal du altid kontakte din læge eller
sygeplejerske på forhånd.
I tilfælde af mere alvorlige infektioner med høj feber,
åndedrætsproblemer eller vedvarende hoste skal du
kontakte din læge eller akutklinik for konsultation, hvis
behandlingen eventuelt skal sættes på pause.

Hvis du skal opereres
Drøft med din læge, hvis du ønsker at stoppe midlertidigt
med metex® Pen/metex® i forbindelse med operationen.
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Doser
metex® Pen/metex® findes i flere forskellige doser.
Hver dosis har en unik farvekode (se farvetabel nedenfor),
der letter identificering af de forskellige doser.

7,5 mg

10 mg

12,5 mg

15 mg

17,5 mg

20 mg

22,5 mg

25 mg

0,15 ml

0,2 ml

0,25 ml

0,3 ml

0,35 ml

0,4 ml

0,45 ml

0,5 ml

30 mg
0,6 ml
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Graviditet
Methotrexat kan forårsage aborter og misdannelser
af fostre. Såvel kvinder som mænd i den fødedygtige
alder skal derfor bruge sikre præventionsmidler ved
behandling med methotrexat i mindst seks måneder
efter afsluttet behandling. Fortæl det til din læge, hvis
du planlægger at få børn.
Da methotrexat udskilles i brystmælken, må man ikke
bruge medicinen, mens man ammer.

Livsstil
Såvel methotrexat som alkohol påvirker leveren. Rådfør
dig med din læge om, hvordan du skal forholde dig
med hensyn til alkohol i behandlingsperioden.
For meget koffein kan reducere effekten af methotrexat.
Du bør derfor være lidt tilbageholdende med koffeinholdige drikkevarer, især den dag du tager din methotrexat.
Rygere har oftere problemer med irritation af luftrøret/
kighoste end dem, der ikke ryger. Rygning kan øge
risikoen for mere alvorlige tilbagefald og andre sygdomme og kan også forårsage psoriasisbehandlingen
virker dårligere.

Interaktioner med andre lægemidler/stoffer
Både effekten og bivirkningerne af metex® Pen og
metex® kan blive påvirket af samtidig indtagelse af andre
lægemidler og stoffer.
Rådfør dig med din læge.

Folinsyre
Folinsyre findes i både håndkøbsmedicin og receptpligtige lægemidler, for eksempel i forskellige vitaminpræparater, og kan mindske effekten af methotrexat.
Derfor er det vigtigt, at man rådfører sig med lægen,
inden man bruger sådanne præparater.
Det er dog almindeligt, at din læge ordinerer folinsyre
under din methotrexatbehandling for at modvirke og
lindre bivirkninger, der kan forekomme fra methotrexat.
Folinsyre må ikke indtages samme dag som methotrexat.
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1 	Injektionsknap/udløser til at starte

injektionen

2 	Visningsvindue for at kontrollere injiceringen

af lægemidlet

3 	Automatisk nålebeskyttelse for at forhindre

skader forårsaget af nålestik

4 	Beskyttelseshætte der trækkes af

før anvendelse
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metex® Pen
Vi anbefaler, at følgende punkter bemærkes, når du
bruger metex® Pen:
Før du trykker på startknappen, skal du kontrollere,
at pennen er trykket fast mod huden, så nålebeskyttelsen skydes ind i pennen. Ellers låses knappen
ikke op, og injektionen kan ikke startes.
Når injektionen er startet, skal du holde pennen fast
mod huden i ca. 5 sekunder, så injektionsprocessen
kan afsluttes korrekt.

Sikkerhed
Efter at have afsluttet injektionen af metex® Pen sænkes
en automatisk nålebeskyttelse over nålen og låses på
plads for at forhindre patienter og sundhedspersonale
i at få utilsigtede nålestik.

Injektionssteder
Anbefalede injektionssteder for både pen og sprøjte er
maven (ikke omkring navlen) og ydersiden af lårene. Injektionsstedet bør varieres ugentligt for at undgå hudreaktioner. Injicer aldrig ind i hud, der er øm, rød, hård,
eller hvor du har ar, blå mærker eller strækmærker. Må
ikke injiceres i områder med psoriasisplak.
Vask dine hænder grundigt og rengør dit valgte
injektionssted, før du injicerer metex® Pen eller metex®

10

Injektion

Nedenfor følger vigtige trin i injektionen med metex® Pen
1

Træk beskyttelseshætten af

Hold injektionspennen med
beskyttelseshætten pegende
opad. Træk forsigtigt
beskyttelseshætten lige op.
Bøj eller skru ikke!

3

90 graders vinkel

Placer pennen mod huden i
en 90 graders vinkel.

5 Start injektionen

2

Tag fat i huden

Tag fat om huden på
injektionsstedet.

4

Tryk pennen fast mod
huden

Tryk pennen fast mod huden for
at låse injektionsknappen op.

6 Fjern pennen

sek
Tryk på den gule knap for at
starte injektionen. En kliklyd
indikerer, at injektionen er
startet.
Hold pennen fast mod huden,
indtil al medicinen er injiceret
(ca. 5 sekunder).

Når al væsken er tømt ud, skal
du fjerne pennen fra huden.
Nålehætten kører automatisk
ned over nålen og låses på plads.
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Injektion

Nedenfor følger vigtige trin i injektionen med metex®
1

Træk beskyttelseshætten af

2

Tag fat i huden

Hold sprøjten med beskyttelses- Tag fat om huden på
hætten pegende opad. Træk
injektionsstedet.
forsigtigt beskyttelseshætten
lige op.

3 90 graders vinkel

Hold sprøjten mod huden i en
90 graders vinkel og indsæt
nålen med en hurtig
bevægelse.

5

4

Injicér

Injicer langsomt al medicinen.

Fjern sprøjten

Når al væsken er injiceret, skal du
løsne grebet om huden og derefter
forsigtigt trække nålen lige ud.
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Opbevaring af metex® Pen/metex®
De forfyldte penne/sprøjter opbevares ved højst 25
grader og bør på grund af lysfølsomhed opbevares i
yderemballagen. Hold altid penne/sprøjter uden for
børns rækkevidde.
Det er muligt at opbevare metex ® Pen/metex ® i
køleskabet, men vær opmærksom på, at pennene/
sprøjter ikke må fryses. Tag pennen/sprøjten ud til
stuetemperatur i et stykke tid, før du tager injektionen.

Anbefalinger ved rejser
Under flyvning skal metex® Pen/metex® altid
transporteres i håndbagagen. På grund af de øgede
restriktioner for håndbagage skal du medtage et
udfyldt rejsecertifikat (se nedenunder).

Affald
Rådene om affald og hvordan brugte penne/sprøjter skal
kasseres er forskellige fra kommune til kommune. Pennene/
sprøjterne skal kasseres i henhold til gældende retningslinjer.
Da metex® Pen/metex® indeholder et cellehæmmende middel
(methotrexat), skal man være forsigtig, når man håndterer de
brugte penne/sprøjter.
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Mine kontakter

Navn: ___________________________________
Klinik: ___________________________________
Tlf:

___________________________________

Mobil: ___________________________________
E-mail: ___________________________________
Navn: ___________________________________
Klinik: ___________________________________
Tlf:

___________________________________

Mobil: ___________________________________
E-mail: ___________________________________
Andre kontakter:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Hjemmesider
Gigtforeningen
www.giftforeningen.dk

Psoriasisforeningen
www.psoriasis.dk

Lægemiddelkataloget
www.min.medicin.dk

Hjemmeside: www.medac.dk | E-mail: info@medac.dk

DK 164/032021

Instruktionsfilm for subkutan injektion
af metex® Pen og metex® 50 mg/ml finder
du på www.medicininstruktion.dk
eller ved at skanne QR-koden.

