Injektionsguide
för patienter

Din läkare har ordinerat dig
behandling med Pelgraz®
(pegfilgrastim), ett läkemedel
för behandling av neutropeni
(lågt antal vita blodkroppar)
Neutropeni är vanligt vid behandling
med kemoterapi (cellgifter) och ökar
risken för infektioner. Pelgraz® innehåller
pegfilgrastim som hjälper till att öka
produktionen av vita blodkroppar i
benmärgen och hjälper din kropp att
bekämpa infektioner.
Denna broschyr innehåller information
om hur du ger dig själv en injektion med
Pelgraz® förfylld injektor eller förfylld
spruta. Före din första injektion är det
viktigt att du har fått instruktioner och
träning av din läkare eller sjuksköterska.
Om du är osäker på hur du ska göra eller
har andra frågor, tveka inte att fråga din
läkare eller sjuksköterska om hjälp.

Innehåll
Bruksanvisning för dig som använder
Pelgraz förfylld injektor
Sid 3-4
Bruksanvisning för dig som använder
Pelgraz förfylld spruta
Sid 5-7

		

För fullständig information om Pelgraz®, läs
bipacksedeln som finns inuti förpackningen eller på
www.fass.se

Pelgraz®
förfylld injektor

Scanna QR kod för Pelgraz®
instruktionsfilm. Finns på
www.medicininstruktioner.se

BRUKSANVISNING
SÅ HÄR ANVÄNDER DU
PELGRAZ® FÖRFYLLD INJEKTOR

ATT TÄNKA PÅ INNAN SUBKUTAN
INJEKTION MED PELGRAZ®

Använd alltid Pelgraz® i enlighet med din
läkares ordination. Om du är osäker, kontakta
din läkare eller sjuksköterska. Vanlig dos är
en 6 mg subkutan injektion (injektion under
huden) med en förfylld injektor. Dosen bör
ges minst 24 timmar efter din sista dos av
kemoterapi i slutet av varje kemoterapicykel.

• 	 Ta ut Pelgraz® förfylld injektor ur kylskåpet.
• 	 Skaka inte den förfyllda injektorn eftersom
kraftigt skakande kan förstöra läkemedlet.
• 	 Se till så att bottenlocket finns kvar på
injektorn fram tills allt är klart för injektionen.
• 	 Kontrollera utgångsdatum på den förfyllda
injektorns etikett (EXP). Använd den inte om
den sista dagen i den månad som anges på
etiketten har passerat, inte heller om den
förvarats utanför kylskåp längre än 72
timmar eller är obrukbar på annat sätt.

Pelgraz® tas genom att du ger dig själv en
injektion i vävnaden under huden. Det kallas
för en subkutan injektion.

• 	 Injektionen känns behagligare om du låter
den förfyllda injektorn ligga framme i
30 minuter för att uppnå rumstemperatur
eller värmer den försiktigt i din hand under
några minuter. Värm inte Pelgraz® på något
annat sätt (t.ex. inte i mikrovågsugn eller hett
vatten).

PELGRAZ® FÖRFYLLD INJEKTOR
– DENNA UTRUSTNING BEHÖVER DU
För att kunna ge dig själv en injektion behöver
du följande:
• E n förfylld injektor med Pelgraz®
• E n spritkompress

• 	Uppsök en bekväm, ren plats med god
belysning och se till att du har allt du
behöver (förfylld injektor och spritkompress)
inom räckhåll.

Handtag

Orangefärgad
kropp

RAPPORTERA BIVERKNINGAR
Om du får några biverkningar, tala
direkt med din läkare, sjuksköterska eller
apotekspersonal. Detta gäller alla typer
av biverkningar, även sådana som inte
står i bipacksedeln. Genom att rapportera
biverkningar kan du bidra till att öka
informationen om läkemedlets säkerhet.

Fönster
Spritkompress
Nålskydd
Bottenlock
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FÖRBEREDELSER

INJICERA

TVÄTTA HÄNDERNA

PLACERA INJEKTORN
PÅ HUDEN

Tvätta händerna med tvål under
rinnande varmt vatten.

Placera injektorn rakt mot
injektionsstället (cirka 90°
vinkel mot huden).

LÄMPLIGA INJEKTIONSSTÄLLEN
De lämpligaste injektionsställena är följande:

90˚

• Högst upp på låren,
eller på buken, förutom
området kring naveln.

TRYCK NER HANDTAGET

• Om någon annan ger
dig injektionen kan hon
eller han också använda
utsidan av dina armar.

Tryck handtaget rakt nedåt.
Läkemedlet kommer att
injiceras medan du trycker.
Gör detta med en hastighet
som känns bekväm för dig.

Genom att byta injektionsställe varje gång
undviker du att det uppstår obehag på ett ställe.

Lyft inte injektorn
medan du injicerar.

RENGÖR INJEKTIONSSTÄLLET
Rengör injektionsstället
med en spritkompress.
Låt lufttorka.

SLUTFÖR INJEKTIONEN
Injektionen är slutförd
när handtaget är
fullständigt nedtryckt,
du hör ett “klick” och
injektorns orangefärgade
kropp inte längre syns.

INNAN DU INJICERAR
KONTROLLERA VÄTSKAN
Kontrollera utseendet hos
Pelgraz®. Det måste vara
en klar och färglös vätska.
Om vätskan är grumlig eller
innehåller partiklar ska du inte
använda den.

KLICK!

LYFT UPP INJEKTORN
Fönster

Det gula bandet
indikerar att nålskyddet
är låst.

Gult band

TA BORT BOTTENLOCKET
Ta bort bottenlocket genom att
vrida det moturs och dra samtidigt.
Undvik att beröra nålskyddet med
händerna när bottenlocket är avlägsnat. Sätt inte på bottenlocket
igen. Om du tappar injektorn
efter att bottenlocket har avlägsnats ska injektorn kasseras.

KASSERA ANVÄND INJEKTOR
Kassera injektorn enligt anvisningar du
har fått av din läkare, sjuksköterska eller
apotekspersonal.

Injicera inom 5 minuter efter
att du har tagit bort bottenlocket.

Släng inte injektorn i hushållsavfallet.
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Pelgraz®
förfylld spruta

Scanna QR kod för Pelgraz®
instruktionsfilm. Finns på
www.medicininstruktioner.se

BRUKSANVISNING
SÅ HÄR ANVÄNDER DU
PELGRAZ® FÖRFYLLD SPRUTA

ATT TÄNKA PÅ INNAN SUBKUTAN
INJEKTION MED PELGRAZ®

Använd alltid Pelgraz® i enlighet med din
läkares ordination. Om du är osäker, kontakta
din läkare eller sjuksköterska. Vanlig dos är
en 6 mg subkutan injektion (injektion under
huden) med en förfylld spruta. Dosen bör
ges minst 24 timmar efter din sista dos av
kemoterapi i slutet av varje kemoterapicykel.

• 	 Ta ut Pelgraz® förfylld spruta ur kylskåpet
• 	 Skaka inte den förfyllda sprutan eftersom
kraftigt skakande kan förstöra läkemedlet.
• 	 Se till så att nålhylsan finns kvar på sprutan
fram tills allt är klart för injektionen.
• 	Kontrollera utgångsdatum på den förfyllda
sprutans etikett (EXP). Använd den inte om
den sista dagen i den månad som anges på
etiketten har passerat, inte heller om den
förvarats utanför kylskåp längre än 72 timmar
eller är obrukbar på annat sätt.

Pelgraz® tas genom att du ger dig själv en
injektion i vävnaden under huden. Det kallas
för en subkutan injektion.

• 	Kontrollera utseendet hos Pelgraz®. Det måste
vara en klar och färglös vätska. Om vätskan är
grumlig eller innehåller partiklar ska du inte
använda den.

PELGRAZ® FÖRFYLLD SPRUTA
– DENNA UTRUSTNING BEHÖVER DU
För att kunna ge dig själv en injektion behöver
du följande:

• 	Injektionen känns behagligare om du låter
den förfyllda sprutan ligga framme i 30
minuter för att uppnå rumstemperatur eller
värmer den försiktigt i din hand under några
minuter. Värm inte Pelgraz® på något annat
sätt (t.ex. inte i mikrovågsugn eller hett
vatten).

• En förfylld spruta med Pelgraz®
• En spritkompress

• 	 Uppsök en bekväm, ren plats med god
belysning och se till att du har allt du behöver
(förfylld spruta och spritkompress) inom
räckhåll.
RAPPORTERA BIVERKNINGAR
Om du får några biverkningar, tala
direkt med din läkare, sjuksköterska eller
apotekspersonal. Detta gäller alla typer
av biverkningar, även sådana som inte
står i bipacksedeln. Genom att rapportera
biverkningar kan du bidra till att öka
informationen om läkemedlets säkerhet.
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FÖRBEREDELSER

INJICERA

TVÄTTA HÄNDERNA

SÅ HÄR INJICERAR DU

Tvätta händerna med tvål under
rinnande varmt vatten.

• 	Rengör injektionsstället med en spritkompress. Nyp ihop huden mellan tummen
och pekfingret, utan att klämma den (se bild 4).

INNAN DU INJICERAR PELGRAZ®
Gör följande:
• 	Håll i sprutcylindern och ta varsamt av
nålhylsan från nålen utan att vrida. Dra rakt ut
på det sätt som visas på bild 1. Rör inte nålen.
Tryck inte på sprutkolven.

Bild 4

• 	 Stick in nålen i huden som läkaren eller
sjuksköterskan visat dig (se bild 5).
Bild 1

•D
 et kan finnas en liten luftbubbla i den
förfyllda sprutan. Du behöver inte ta bort
luftbubblan före injektionen. Det är riskfritt att
injicera lösningen med luftbubblan.
•N
 u kan du använda den förfyllda sprutan.
Bild 5

LÄMPLIGA INJEKTIONSSTÄLLEN

• 	Drag lätt i kolven för att kontrollera att nålen
inte träffat ett blodkärl. Om du ser blod i
sprutan, dra ut nålen och stick in den på ett
annat ställe.
• 	 Behåll greppet om hudvecket och tryck in
kolven med ett långsamt, jämnt tryck medan
du håller ett fast grepp om kragen, tills hela
dosen injicerats och kolven är intryckt så långt
det går. Håll kolven intryckt! (se bild 6).

De lämpligaste injektionsställena är följande:
• Högst upp på låren, eller på buken, förutom
området kring naveln (se bild 2).
• 	 Om någon annan ger dig injektionen kan hon
eller han också använda utsidan av dina armar
(se bild 3).
Genom att byta injektionsställe varje gång
undviker du att det uppstår obehag på ett
ställe.

Bild 2

Bild 6

Bild 3
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• 	 När vätskan injicerats, håll sprutan i samma
vinkel och håll kolven intryckt medan du drar
ut nålen och släpper taget om hudvecket.
Nålskyddet täcker automatiskt nålen och ett
tydligt “klick”-ljud talar om att skyddet
aktiverats (se bild 7). För att nålskyddet ska
aktiveras måste hela dosen ha injicerats.

Bild 7

KASSERA ANVÄND SPRUTA
Kassera sprutan enligt anvisningar från din
läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.
Släng inte sprutan i hushållsavfallet.

KOM IHÅG
Om du får problem, använt för stor mängd eller
glömt att ta din dos av Pelgraz® fråga din läkare
eller sjuksköterska om råd och hjälp.
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Pelgraz (pegfilgrastim) 6 mg injektionsvätska, lösning, förfylld injektor eller förfylld spruta. Receptbelagt läkemedel.
Användning: Din läkare har gett dig Pelgraz för att hjälpa din benmärg (den del i skelettet där blodkroppar bildas) att bilda fler vita blodkroppar som hjälper din kropp att bekämpa infektioner. Pelgraz är avsett att användas av vuxna från 18 års ålder.
Varningar och försiktighet: Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du drabbas av
• allergi mot latex. Den grå nålhylsan på den förfyllda sprutan innehåller ett latexderivat och kan ge allvarliga allergiska reaktioner.
• allergisk reaktion, vilket kan yttra sig som en svaghetskänsla, blodtrycksfall, andningssvårigheter, svullnad i ansiktet (anafylaxi),
rodnad och vallningar, utslag och hudområden med klåda.
• plötsliga tecken på allergi, som utslag, klåda eller nässelutslag, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen,
andfåddhet, väsande andning eller andningssvårigheter. Dessa kan vara tecken på en svår allergisk reaktion.
• hosta, feber och andningssvårigheter. Detta kan vara tecken på akut andnödsyndrom.
• en eller flera av följande biverkningar: svullnad eller vätskeansamling, som kan förekomma samtidigt som du kissar mer sällan än vanligt;
andningssvårigheter; svullen buk och en känsla av övermättnad; allmän trötthetskänsla. Detta kan vara symtom på ett tillstånd som kallas
kapillärläckagesyndrom, vilket gör att blod läcker ut från de små blodkärlen.
• smärta i övre delen av buken på vänster sida eller spetsen av vänster skulderblad. Detta kan vara ett tecken på mjältproblem
(splenomegali).
Undvik kraftig omskakning av Pelgraz eftersom detta kan påverka effekten.
Graviditet/amning: Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Pelgraz har inte prövats av gravida kvinnor.
Om du inte får andra anvisningar av läkaren måste du sluta amma om du använder Pelgraz.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Läs bipacksedeln noga (finns i förpackningen och på www.fass.se).
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