
Patientinformation
Injektionspenna (SureClick)
får endast distribueras via vårdpersonal

FÖRVARING
• Aranesp® förvaras vid 2 °C till 8 °C (i kylskåp) och får inte 

frysas.

• Aranesp® är ljuskänsligt och ska förvaras i 
originalförpackningen.

• När en injektionspennas har tagits ut ur kylskåpet 
och antagit rumstemperatur (högst 25 °C) måste den 
användas inom 7 dagar.

• Förvaras utom räckhåll för barn.

• Efter användning skall injektionspennan kasseras enligt 
anvisning från apotek eller sjukvårdspersonal.

BIVERKNINGAR
Biverkningar av Aranesp® som högt blodtryck, smärta 
vid injektionsstället och överkänslighetsreaktioner kan 
förekomma.

Dessa biverkningar är vanligtvis övergående men om något 
av symtomen kvarstår ska du tala om det för din läkare eller 
sjuksköterska. 

Gustav III:s Boulevard 54, 169 27 Solna, 
08 -695 11 00, www.amgen.se

Aranesp® (darbepoetin alfa) Rxs (F) injektionsvätska, lösning 
förfylld spruta 10 – 500 µg samt injektionspennor 20, 40, 60, 
80, 100, 150, 300 samt 500 μg. ATC kod: B03XA02. 

Indikationer: Behandling av symptomgivande anemi hos 
vuxna och barn med kronisk njursvikt (CRF). Behandling av 
symptomgivande anemi hos vuxna cancerpatienter med icke-
myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi. 

Kontraindikation: Använd inte Aranesp® vid otillräckligt 
kontrollerad hypertoni (högt blodtryck). Biverkningar av 
Aranesp® som högt blodtryck, smärta vid injektionsstället och 
överkänslighetsreaktioner kan förekomma. 

För mer information läs alltid bipacksedeln som medföljer 
förpackningen alternativt online på FASS allmänhet  
(www.fass.se) Datum för översyn av bipacksedel: februari 
2021. www.amgen.se
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SÅ HÄR ANVÄNDER DU SURECLICK 

ARANESP® FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA - LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING

VAD ÄR ANEMI?
Doktorn säger anemi och på vardagssvenska kallas det 
blodbrist. 

Två ord för samma sak, nämligen brist på röda blodkroppar. 
I den röda blodkroppen finns det röda färgämnet hemoglobin. 
Det är hemoglobinet som ger blodet dess röda färg och som 
transporterar syre till kroppens vävnader. Om blodet har för låg 
halt hemoglobin minskar förmågan att transportera syre till t 
ex muskler och hjärnan. Symtomen som därvid uppträder är 
trötthet, sänkt koncentrationsförmåga och muskelsvaghet.

Njuren deltar aktivt i bildningen av röda blodkroppar genom att 
producera ett hormon som kallas erytropoietin. Vid avancerad 
njursjukdom uppstår brist på detta hormon. Detta är den 
viktigaste orsaken till att njursvikt ger upphov till anemi. Anemi 
konstateras genom ett vanligt blodprov som kontrollerar 
hemoglobinhalten (Hb-värdet) i blodet.

DIN LÄKARE HAR ORDINERAT ARANESP® FÖR 
BEHANDLING AV ANEMI
Aranesp® verkar på samma sätt som det naturliga hormonet 
erytropoietin och tas vanligtvis 1-4 gånger per månad.

Vid behandling med Aranesp® kan det ta upp till 4 veckor 
innan Hb-värdet stiger och du känner dig piggare.

FÖRBEREDELSER INFÖR INJEKTION
Ta ut injektionspennan ur kylskåpet. Låt den ligga framme 
ca 30 minuter då  injektionen känns behagligare om 
injektionsvätskan är rumstempererad. 

OBS! Skaka inte den förfyllda  injektionspennan. Tvätta händerna!

Kontrollera utgångsdatum och se efter så att injektions-
vätskan är klar och färglös eller svagt pärle   mor skim  rande 
(om den är grumlig eller innehåller  partiklar ska den inte 
användas).

Referens: Aranesp® (darbepoetin alfa) bipacksedel, Amgen februari 2021, 
www.fass.se

1. Välj injektionsställe. Lämpliga injektionsställen är:

 • Utsidan av överarmen  (endast om någon 
 annan ger injektionen)

 • Buken (förutom i en cirkel om 5 cm närmast 
 naveln)

 • Framsidan av låret (rekommenderas) 

2. Dra av det grå skyddshylsan först när du är redo att injicera.

 Håll injektionspennan ovanför 
inspektionsfönstret med ena 
handen och dra skyddshylsan rakt 
ut med den andra handen.

 Kassera skyddshylsan.

3. Sträck ut eller nyp ihop huden runt injektionsstället för att få 
en spänd yta. 

 

 Viktigt: Det är viktigt att fortsätta sträcka ut eller nypa ihop 
huden under hela injektionen.

4. Placera injektionspennan vinkelrätt (90º) mot huden. Den 
röda startknappen skall vara riktad uppåt och skyddshylsan 
skall vara av. Tryck bestämt injektionspennan mot huden 
tills det tar stopp. Håll kvar. 

5. Börja injicera. När du är redo att injicera tryck ner den 
röda startknappen. Du kommer att höra ett första klick. 

6. Fortsätt trycka ner injektionspennan mot huden tills det 
hörs ett andra klick. Injektionen tar ca 15 sekunder. 

7. Efter injektionen. Kontrollera att 
inspektionsfönstret har blivit gult. 

 Lyft bort injektionspennan. Nålen täcks 
automatiskt.

 Kassera pennan i särskilt avsedd 
behållare. 

eller

‘klick’

‘klick’

15 sekunder

Fönstret blir gult
när injektionen är klar

Gult säkerhetsskydd 
tillbakadraget


