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DETTA ÄR INJEXATE® (METOTREXAT)
  
Injexate är en förfylld injektor eller förfylld spruta som innehåller 
metotrexat lösning. 

Metotrexat är ett cytostatikum (cellgift) som räknas till 
gruppen sjukdomsmodifierande läkemedel eller DMARDs 
(Disease Modifying AntiRheumatic Drugs). Metotrexat används 
bland annat för behandling av inflammatoriska sjukdomar 
såsom reumatoid artrit, psoriasis och Cronhs sjukdom. 
Behandlingen verkar genom att hämma inflammationen och 
därigenom bromsa sjukdomsförloppet.

Metotrexat är ett välbeprövat läkemedel. Behandlingen 
kombineras ofta med andra läkemedel för att förstärka 
effekten vid olika inflammatoriska sjukdomstillstånd. 

I denna broschyr får du lära dig hur du injicerar Injexate 
(metotrexat) lösning. 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  
Injexate förfylld injektor Sid 3-4

Bruksanvisning för dig som använder  
Injexate förfylld spruta Sid 5-7
 
 
 

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



Injexate®
förfylld injektor
BRUKSANVISNING 

Viktig information!  
Injexate förfylld injektor med metotrexat 
lösning tas som en injektion subkutant (under 
huden).

Injexate förfylld injektor doseras endast en 
gång per vecka. Det är viktigt att välja en 
bestämd veckodag. 

Fyll i din veckodag här ………………………. 
och utanpå din läkemedelsförpackning. 

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

Denna injektionsguide ersätter inte den 
information som finns i bipacksedeln.

Innan du injicerar själv behöver du ha tränat 
på injektionstekniken tillsammans med läkare 
eller sjuksköterska.

Injexate förfylld injektor ska förvaras utom syn- 
och räckhåll för barn och vid en temperatur 
under 30°C. Förvara injektorn i ytterkartongen 
för att skydda läkemedlet från ljus.

Kontrollera utgångsdatumet på förpackningen 
eller på injektorn. Använd inte injektorn om 
utgångsdatumet har passerats.

Handtag

Orangefärgad 
kropp

Nålskydd

Fönster

Genom- 
skinligt lock

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

Viktig varning angående doseringen 
av Injexate: Vid behandling av reumatoid 
artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, 
psoriasis och Crohns sjukdom får Injexate 
endast användas en gång i veckan. 
Användning av för stor mängd Injexate 
(metotrexat) kan vara livshotande. Läs 
avsnitt 3 i bipacksedeln mycket noga. 
Om du har några frågor, tala med läkare 
eller apotekspersonal innan du använder 
läkemedlet.
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FÖRBEREDELSER 
Välj en ren, väl upplyst och plan arbetsyta.
Ta fram de saker du behöver innan du börjar: 
En förfylld injektor och en sprittork.

Tvätta händerna
Tvätta händerna noga med tvål och vatten.

Välj injektionsställe
På buken eller låret om du 
injicerar själv, alternativt 
på baksidan av överarmen 
om du får hjälp av 
sjukvårdspersonal. 

Byt injektionsställe för varje injektion för att 
minska risken för irritation vid injektionsstället. 

Injicera aldrig i hud som är öm, har blåmärken, 
är röd, hård, ärrad eller där du har bristningar. 
Om du har psoriasis ska du försöka att inte 
injicera direkt i upphöjda, tjocka, röda eller 
fjälliga hudfläckar eller hudskador.

FÖRE INJEKTIONEN
Rengör injektionsstället
Torka rent med en sprittork och 
låt området lufttorka i minst 60 
sekunder.

Inspektera vätskan 
genom fönstret  
Kontrollera att det inte före-
kommer förändringar i färg, 
grumlighet eller stora partiklar.

Ta bort det genomskinliga locket  
Vrid och dra bort locket. Undvik att låta 
händerna komma nära nålskyddet när du har 
tagit bort locket. Sätt inte tillbaka locket, utan 
kassera det omedelbart. Injicera inte om du 
tappar den förfyllda injektorn efter att du har 
tagit bort locket.

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

INJICERA LÖSNINGEN 
 Placera injektorn rakt på huden med cirka  

 90 graders vinkel.

 Tryck det vita hand- 
 taget rakt ned. 
 Gör detta med en  
 hastighet som  
 känns bekväm för dig.  
 Läkemedlet injiceras  
 när du trycker. 

 Lyft inte upp injektorn  
 under injektionen.

 Injektionen är avslutad när du  
 har tryckt ned det vita hand-
 taget så långt det går, du
 hör ett klickljud och den
 orangefärgade delen av
 injektorn inte längre syns.

 Lyft rakt upp: Det gula  
 bandet indikerar att  
 nålskyddet är låst.

KASSERING & HANTERING
Kassera använd Injexate förfylld injektor: 
Omedelbart efter att injektorn använts ska 
den kasseras i en behållare godkänd för vassa 
föremål. Hantering och kassering måste 
överensstämma med den för andra cytostatika 
i enligt med lokala krav. Förskrifterna varierar 
mellan olika områden. Fråga läkare eller 
apotekspersonal om korrekta instruktioner 
för kassering. Kasta inte injektorn i 
hushållsavfallet.

Metotrexat bör inte komma i kontakt med ytor 
på hud eller slemhinnor. Om detta händer, 
skölj omedelbart området med vatten i rikliga 
mängder. Om du eller någon i din närhet 
skadas av nålen, använd inte den förfyllda 
injektorn, utan kontakta läkare omedelbart. 
Gravid sjukvårdspersonal ska inte hantera och/
eller administrera Injexate förfylld injektor. 

KLICK!



Injexate®
förfylld spruta
BRUKSANVISNING 

Viktig information!  
Injexate förfylld spruta med metotrexat 
lösning tas som en injektion subkutant (under 
huden).

Injexate förfylld spruta doseras endast en 
gång per vecka. Det är viktigt att välja en 
bestämd veckodag. 

Fyll i din veckodag här ………………………. 
och utanpå din läkemedelsförpackning. 

För fullständig information om Injexate, läs 
bipacksedeln som finns inuti förpackningen 
eller på www.fass.se. Denna injektionsguide 
ersätter inte den information som finns i 
bipacksedeln.

Innan du injicerar själv behöver du ha tränat 
på injektionstekniken tillsammans med läkare 
eller sjuksköterska.

Injexate förfylld spruta ska förvaras utom syn- 
och räckhåll för barn och vid en temperatur 
under 30°C. Förvara sprutan i ytterkartongen 
för att skydda läkemedlet från ljus.

Kontrollera utgångsdatumet på förpackningen 
eller på sprutan. Använd inte sprutan om 
utgångsdatumet har passerats.

Färgkodad 
krage

Kolvstång

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

Nålskydd
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.

Viktig varning angående doseringen 
av Injexate: Vid behandling av reumatoid 
artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, 
psoriasis och Crohns sjukdom får Injexate 
endast användas en gång i veckan. 
Användning av för stor mängd Injexate 
(metotrexat) kan vara livshotande. Läs 
avsnitt 3 i bipacksedeln mycket noga. 
Om du har några frågor, tala med läkare 
eller apotekspersonal innan du använder 
läkemedlet.



FÖRBEREDELSER 
Välj en ren, väl upplyst och plan arbetsyta.
Ta fram de saker du behöver innan du börjar: 
En  förfylld spruta och sprittork. 

Tvätta händerna
Tvätta händerna noga med tvål och vatten.

Välj injektionsställe
Om du injicerar själv, välj övre delen av låren 
eller på buken (förutom runt naveln).
Om du får hjälp av sjukvårdspersonal 
kan injektionen även ges på baksidan av 
överarmarna.

Byt injektionsställe för varje injektion 
för att minska risken för att irritation vid 
injektionsstället. 

Injicera aldrig i hud som är öm, har blåmärken, 
är röd, hård, ärrad eller där du har bristningar. 
Om du har psoriasis ska du försöka att inte 
injicera direkt i upphöjda, tjocka, röda eller 
fjälliga hudfläckar eller hudskador.

FÖRE INJEKTIONEN
1. Förbered injektionen

 Ta ut den förfyllda sprutan ur förpackningen.

2. Rengör injektionsstället
Rengör injektionsstället med 
en sprittork och låt området 
lufttorka i minst 60 sekunder.

3. Säkerställ att sprutan är hel/oskadad
 Ta ut sprutan ur förpackningen och  

 kontrollera den för synliga defekter (eller  
 sprickor) före användning. 

Använd inte sprutan:
 Om noterar en skada (trasig spruta, trasigt  

 nålskydd) eller att delar saknas.

 Om sprutan är låst i säkerhetsposition före  
 användning (se punkt 7) eftersom det tyder  
 på att sprutan redan har använts.

 Om sprutan inte överensstämmer med bilden  
 ovan ska den kasseras i en behållare för vassa  
 föremål.
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INJICERA LÖSNINGEN
4. Ta av skyddslocket 

 Håll sprutan i ena handen 
 med nålens ände pekande 
 bort från dig och utan att 
 vidröra kolvstången. 

 Dra skyddslocket rakt 
 ut med den andra 
 handen. 

 Kasta skyddslocket 
 i en behållare för vassa föremål.

5. Tryck in nålen
 Nyp ihop huden vid 

 injektionsstället något
 med ena handen.

 Med den andra handen 
 trycker du in nålen på
 injektionsstället utan 
 att vidröra kolvstångens 
 huvud (90 graders vinkel).

6. Injektion
 Placera tummen på kolv-

 stångens huvud.

 Tryck ned kolvstången och 
 tryck ordentligt i slutet av 
 injektionen för att säkerställa 
 att sprutan är helt tömd. 
 Håll fast huden ordentligt 
 tills injektionen är avslutad.

7. Nålsticksskydd
Säkerhetssystemet aktiveras när kolvstången 
är helt nedtryckt:

 Håll sprutan stilla och ta långsamt bort  
 tummen från kolvstångens huvud.
 Kolvstången rör sig uppåt med 
 tummen och fjädern drar tillbaka 
 nålen från injektionsstället och 
 in i nålskyddet.

KASSERING & HANTERING
Kassera sprutan: 
Omedelbart efter att sprutan använts ska 
den kasseras i en godkänd behållare för vassa 
föremål. Hantering och kassering måste 
överensstämma med den för andra cytostatika 
i enligt med lokala krav. Förskrifterna varierar 
mellan olika områden. Fråga läkare eller 
apotekspersonal om korrekta 
instruktioner för kassering.  
Kasta den inte i hushålls- 
avfallet. 

Metotrexat bör inte komma i kontakt med ytor 
på hud eller slemhinnor. Om detta händer, 
skölj omedelbart området med vatten i rikliga 
mängder.

Om du eller någon i din närhet skadas av 
nålen, kontakta läkare omedelbart och använd 
inte den förfyllda sprutan.

Gravid sjukvårdspersonal ska inte hantera och/
eller administrera Injexate förfylld spruta.

90˚
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Accord Healthcare AB
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna, Sweden 

Tel: +46 8 624 00 25 
sweden@accord-healthcare.com
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www.accord-healthcare.com/se

Injexate (metotrexat) 50 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld injektor eller förfylld spruta. Folsyraanalog. Receptbelagt läkemedel.

Användning: 1. Reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter. RA är en kronisk sjukdom som kännetecknas av inflammation i ledhinnor. Dessa 
hinnor producerar en vätska som fungerar som ett smörjmedel för många leder. Inflammationen gör att hinnan förtjockas och leden svullnar.
2. Polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit när behandling med NSAID preparat (icke steroida antiinflammatoriska läke-
medel) inte har hjälpt. Juvenil artrit drabbar barn och ungdomar under 16 år. 3. Svår psoriasisartrit hos vuxna patienter (psoriasisartrit är en 
typ av artrit med sår eller förändringar (lesioner) på huden och naglarna, speciellt vid lederna på fingrar och tår). 4. Svår psoriasis när andra 
typer av behandlingar inte har fungerat (psoriasis är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kännetecknas av röda fläckar täckta av tjocka, torra, 
silvriga, fastsittande fjäll). 5. Crohns sjukdom hos vuxna patienter (Crohns sjukdom är en typ av inflammatorisk tarmsjukdom som orsakar 
symtom som buksmärta, diarré, kräkningar eller viktminskning). Metotrexat som finns i Injexate kan också vara godkänt för att behandla 
andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har 
ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Dosering: Viktig varning angående doseringen av Injexate (metotrexat): Injexate får endast användas en gång i veckan vid behandling av 
reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, psoriasis och Crohns sjukdom. Användning av för stor mängd Injexate (metotrexat) 
kan vara livshotande. Läs avsnitt 3 i bipacksedeln mycket noga. Om du har några frågor, tala med läkare eller apotekspersonal innan du 
använder läkemedlet.

Använd inte Injexate: Använd inte Injexate om du är allergisk mot metotrexat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se 
avsnitt 6 i bipacksedeln), om du har svåra lever- eller njursjukdomar eller blodsjukdomar regelbundet dricker stora mängder alkohol, om du 
har en svår infektion, t.ex. tuberkulos, hiv eller andra immunbristsyndrom, har sår i munnen, magsår eller sår i tarmarna, om du samtidigt ska 
vaccineras med levande vacciner eller om du är gravid eller ammar (se nedan).

Varningar och försiktighet: Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Injexate om du är äldre eller om du känner dig allmänt 
sjuk och svag, om du har problem med leverfunktionen eller lider av uttorkning (vätskeförlust). Kontakta omedelbart läkare om du under be-
handlingen med Injexate får symtom som blod i saliv eller blodiga upphostningar. Förstorade lymfkörtlar (lymfom) kan uppstå och då måste 
behandlingen stoppas. Diarré kan vara en toxisk effekt av Injexate och kräver avbrott i behandlingen. Om du har diarré bör du kontakta läkare.

Graviditet/amning: Använd inte Injexate under graviditet eller om du försöker bli gravid. Hos fertila kvinnor måste graviditet uteslutas 
genom lämpliga åtgärder, t.ex. ett graviditetstest före behandlingsstart. Du måste undvika att bli gravid medan du tar metotrexat och i 
minst 6 månader efter avslutad behandling genom att använda tillförlitliga preventivmetoder under denna tid. Om du blir gravid under 
behandlingen eller misstänker att du kan vara gravid ska du tala med din läkare så snart som möjligt. Om du är man ska du undvika att göra 
en kvinna gravid och att donera sperma medan du tar metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad behandling. Amning måste upphöra 
före och under behandling med Injexate.

Denna bipacksedel ändrades senast: 2020-11-23.

Läs bipacksedeln noga (finns i förpackningen och på www.fass.se). 


