pen

Patientinformation
Till dig som behandlas med
metojectpen® eller metoject®

Metotrexat
Du har blivit förskriven lågdosbehandling med
metotrexat. Metotrexat är en vanlig medicin för flera
olika autoimmuna sjukdomar, så som reumatoid artit,
psoriasis och crohns sjukdom. Din läkare kan också ha
förskrivit metotrexat till dig för annan sjukdom än de
som nämns här.
Metotrexat tillhör gruppen Disease Modifying AntiRheumatic Drugs (DMARDs), det vill säga ett
sjukdomsmodifierande läkemedel som kan förändra
sjukdomens utveckling. Metotrexat påverkar sjukdomsförloppet genom att dämpa immunförsvaret, vilket gör
att inflammationen minskar. Detta gör så att de symtom
man har reduceras och man mår bättre.
Vanligtvis dröjer det ett par veckor innan man ser effekt
av behandlingen och därefter en successiv förbättring
under de närmsta månaderna. Behandlingen kan sedan
i många fall pågå under lång tid.
Metotrexat kan användas som ensam behandling, men
kan också kombineras med andra läkemedel för att
ytterligare förbättra effekten.
Ett plötsligt avbrytande av behandlingen ger ofta ett
försämrat sjukdomstillstånd.

Vad är metojectpen®/metoject®?
metojectpen® är en förfylld injektionspenna och
metoject® är en förfylld spruta.
Båda innehåller metotrexat och tas som en injektion i
underhudsfettet (subkutant) en gång per vecka.
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Dosering
Vilken dos du får beror på din sjukdomsaktivitet, hur du
mår och andra individuella faktorer som kan vara av
betydelse. Dosen bestäms av din läkare i samråd med
dig.
metojectpen®/metoject® injiceras 1 gång per vecka,
samma veckodag varje gång. Injektionen tas subkutant
(under huden) i magen eller låret, enligt avsnittet om
injektionsställen längre fram i denna broschyr.
Du kan också se våra instruktionsfilmer på
www.medicininstruktioner.se

Injektion 1 gång per vecka
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Eventuella biverkningar
Liksom många andra läkemedel kan metojectpen®/
metoject® ge biverkningar.
De vanligast förekommande biverkningarna vid lågdosbehandling med metotrexat är illamående, huvudvärk
och trötthet. Genom att ta tillskott av folsyra under din
metotrexatbehandling kan du minimera förekomsten
av biverkningar.
Ett tips för att minska eventuellt illamående kan vara
att ta ditt metotrexat på kvällen (efter middag och innan
sänggående). På så vis kan du ”sova bort” eventuella
besvär som kan uppkomma efter intag av medicinen.
Det är inte ovanligt med viss påverkan på levern, något
som kontrolleras via blodprover.
Påverkan på lungorna såsom andfåddhet och hosta är
relativt ovanligt, men om dessa biverkningar uppträder
ska du kontakta din läkare.
Mer information om biverkningar finner du i bipacksedeln.

Kontroller
Regelbunden effekt- och biverkningskontroll krävs så
länge metotrexatbehandlingen pågår. Blodprovskontroller är av yttersta vikt under hela behandlingstiden. Vid eventuell leverpåverkan kan dosen behöva
justeras. Kontrollerna sker vanligtvis oftare i början
av behandlingen, och sedan mer sällan. Hittar man
ett avvikande provsvar blir du kontaktad för förnyad
provtagning.
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Vaccination, infektioner
På grund av metotrexats effekt på immunsystemet kan
det försämra svaret på vaccinationer och påverka
resultatet av immunologiska tester.
Vaccination med levande vacciner får inte utföras under
metotrexatbehandling. Om du behöver vaccinera dig,
rådfråga alltid din läkare eller sjuksköterska innan.
Vid allvarligare infektioner med hög feber, andningsproblem eller ihållande rethosta, kontakta din läkare
eller akutmottagning för konsultation om behandlingen
eventuellt behöver pausas.

Om du ska opereras
Diskutera med din läkare om du ska göra ett uppehåll med
metojectpen®/metoject® i samband med operationen.
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Doser
metojectpen®/metoject® finns i flera olika doser.
Varje dos har en unik färgkod (se färgtabell nedan) som
underlättar identifiering av de olika doserna.

7,5 mg

10 mg

12,5 mg

15 mg

17,5 mg

20 mg

22,5 mg

25 mg

27,5 mg

30 mg

0,15 ml
0,25 ml
0,35 ml
0,45 ml
0,55 ml

0,2 ml
0,3 ml
0,4 ml
0,5 ml
0,6 ml

10 mg
0,2 ml

15 mg
0,3 ml

20 mg
0,4 ml

25 mg
0,5 ml

6

Graviditet
Metotrexat kan orsaka missfall och missbildningar på
foster. Såväl kvinnor som män i fertil ålder ska därför
använda säkra preventivmetoder under metotrexatbehandling och i minst 6 månader efter avslutad behandling. Informera din läkare om du planerar att skaffa
barn.
Då metotrexat utsöndras i bröstmjölken ska medicinen
inte användas under tiden man ammar.

Livsstil
Såväl metotrexat som alkohol påverkar levern. Rådgör
med din läkare om hur du ska förhålla dig till alkohol
under behandlingstiden.
För mycket koffein kan göra så att effekten av metotrexat
minskar. Du bör därför vara lite återhållsam med koffeinhaltiga drycker, framför allt den dagen du tar ditt
metotrexat.
Rökare får oftare problem med irritation i luftrören/
rethosta än de som inte röker. Rökning har även visats
kunna ha en negativ inverkan på sjukdomsförloppet
samt minska chanserna till att få en bra effekt av sin
behandling.

Interaktioner med andra läkemedel/substanser
Både effekten och biverkningar av metojectpen®
och metoject® kan påverkas vid samtidigt intag av
andra läkemedel och substanser.
Rådgör med din läkare.

Folsyra
Folsyra finns i både receptbelagda och receptfria
läkemedel, till exempel i olika vitaminpreparat, och kan
minska effekten av metotrexat. Därför är det viktigt att
man rådgör med läkare innan användning av sådana
preparat.
Det är däremot vanligt att läkaren ordinerar folsyra
under din metotrexatbehandling för att motverka och
lindra biverkningar som kan uppkomma av metotrexat.
Man tar då inte folsyra samma dag som metotrexat.
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1

2
3

4

1

Injektionsknapp/avtryckare för att starta
injektionen

2

Visningsfönster för att kontrollera injicering
av läkemedlet

3 	 Automatiskt nålskydd för att förhindra

skador orsakade av nålstick

4

Skyddshätta, som avdrages innan
användning
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metojectpen®
Vi rekommenderar att följande punkter uppmärksammas vid användning av metojectpen®;
Innan du trycker på startknappen, kontrollera att
pennan är ordentligt tryckt mot huden, så att
nålskyddet skjuts in i pennan. Annars kommer inte
knappen att låsas upp och injektionen kan inte startas.
Efter att injektionen har startat, håll pennan stadigt
mot huden i ca 5 sekunder, så att injektionsprocessen
avslutas ordentligt.

Säkerhet
Efter avslutad injektion av metojectpen®, åker ett
automatiskt nålskydd ner över nålen och låses på plats,
för att förhindra att patienter och sjukvårdspersonal
råkar ut för oavsiktliga nålstick.

Injektionsställen
Rekommenderade injektionsställen för både penna
och spruta är magen (ej omkring naveln) och utsidan av
låren. Man bör variera injektionsställe varje vecka för
att undvika hudreaktioner. Injicera aldrig i hud som är
öm, röd, hård eller där du har ärr, blåmärken eller
hudbristningar.
Tvätta händerna noggrant och rengör ditt valda
injektionsställe med tvål och vatten, innan du injicerar
metojectpen® eller metoject®.
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Förvaring av metojectpen®/metoject®
De förfyllda pennorna/sprutorna förvaras vid högst 25
grader och ska, på grund av ljuskänslighet, förvaras
i ytterkartongen. Förvara alltid pennorna/sprutorna
utom räckhåll för barn.
Det går bra att förvara metojectpen®/metoject® i
kylskåp, men observera att pennorna/sprutorna
inte får frysas. Ta fram pennan/sprutan för att rumstemperera den en stund innan du tar din injektion.

Rekommendationer vid resa
När du flyger bör metojectpen®/metoject® alltid
transporteras i handbagaget. På grund av ökade
restriktioner inom flyget, bör du ta med dig ett ifyllt
resecertifikat.
E-mail
Website

info@medac.se
www.medac.se

For further information please
contact Medac Scandinavia:

Travel Certificate
Certification to carry metojectpen®/metoject®
(methotrexate) pre-filled pens/syringes
for medical treatment.

pen

Avfall
Råden vad gäller avfall och hur använda pennor/sprutor skall
kasseras skiljer sig mellan kommuner. Pennorna/sprutorna
skall kasseras enligt gällande riktlinjer. Eftersom metojectpen®/
metoject® innehåller ett cellhämmande medel (metotrexat) ska
man vara försiktig när man tar hand om de använda pennorna/
sprutorna.
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Injektion

Nedan följer viktiga steg i injektionen med metojectpen®
1

Dra av skyddshättan

Håll injektionspennan med
skyddshättan pekande uppåt.
Dra försiktigt skyddshättan rakt
upp. Böj eller skruva inte!

3

90 graders vinkel

Placera pennan mot huden i
90 graders vinkel.

5

Starta injektionen

2

Greppa huden

Greppa tag om huden vid
injektionsstället.

4

Tryck pennan stadigt
mot huden

Tryck pennan stadigt mot huden
för att låsa upp injektionsknappen.

6

Avlägsna pennan

sek
Starta injektionen genom att
trycka på den gula knappen.
Ett klick-ljud indikerar att
injektionen startat.
Håll pennan stadigt mot huden
tills allt läkemedel har injicerats
(ca 5 sekunder).

När all vätska är tömd, avlägsnar
du pennan från huden.
Nålskyddet åker nu automatiskt
ner över nålen och låses på plats.
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Injektion

Nedan följer viktiga steg i injektionen med metoject®
1

Dra av skyddshättan

Håll sprutan med skyddshättan
pekande uppåt. Dra försiktigt
skyddshättan rakt upp.

3

90 graders vinkel

Håll sprutan mot huden i 90
graders vinkel och stick in
nålen med en snabb rörelse.

5

2

Greppa huden

Greppa tag om huden vid
injektionsstället.

4

Injicera

Injicera långsamt allt läkemedel.

Avlägsna sprutan

När all vätska injicerats, släpp
greppet om huden och dra
därefter försiktigt nålen rakt ut.
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Mina kontakter

Namn: ___________________________________
Klinik: ___________________________________
Tel:

___________________________________

Mobil: ___________________________________
E-post: ___________________________________
Namn: ___________________________________
Klinik: ___________________________________
Tel:

___________________________________

Mobil: ___________________________________
E-post: ___________________________________
Övriga kontakter:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Metotrexat informationsfilm
En informationsfilm för dig som får metotrexatbehandling.
Skanna QR-koden för att se filmen.
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Hemsidor
Reumatikerförbundet
www.reumatiker.se

Unga reumatiker		
www.ungareumatiker.se

Psoriasisförbundet

www.psoriasisforbundet.se

Ung Psoriasis

www.ungmedpsoriasis.se

Mag- och tarmförbundet
www.magotarm.se

FASS			
www.fass.se

1177 Vårdguiden

Hemsida: www.medac.se | E-post: info@medac.se

SE 603/112021

www.1177.se

