
 pen

Instruktionsguide
För vårdpersonal

Instruktionsfilm för subkutan injektion 
av metojectpen® 50 mg/ml finner du på 
www.medicininstruktioner.se eller genom att 
skanna QR-koden.

Metotrexat informationsfilm 
En informationsfilm för patienter som får 
metotrexatbehandling. Skanna QR-koden 
för att se filmen.

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
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Om metojectpen®

Förfylld och färdig att använda

Koncentration 50 mg/ml

Liten injektionsvolym1

Injektionstid ca 5 sek1

Sortiment med 10 olika doser

Användarvänlig2

Automatiskt nålskydd

Mindre smärta jämfört med spruta3

Föredras av både patienter och 
sjukvårdspersonal2

Förvaring

  24 månaders hållbarhet
   Förvaras vid högst 25 grader

 Kan förvaras i kylskåp. Vid kylskåpsförvaring, 
rumstemperera pennan innan injektion

 - OBS! Pennan får inte frysas!  
Förvaras i ytterkartongen pga ljuskänslighet

Referenser;
1) Produktresumé, Metojectpen® 7,5-30 mg injektionsvätska, lösning i förfylld 
injektionspenna (metotrexat), 2020-10-15.. 
2) Demary W et al. Subcutaneously administered methotrexate for rheumatoid          
arthritis, by prefilled syringes versus prefilled pens: patient preference and comparison. 
3) Berteau C et al. Evaluation of performance, safety, subject acceptance, and 
compliance of a disposable autoinjector for subcutaneous injections in healthy 
volunteers. Patient Preference and Adherence 2010:4 379-388.
of the self-injection experience. Patient Preference and Adherence 2014:8 1061-1071.

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

Avfall



Använd tvål och vatten för rengöring av 
injektionsstället 

metojectpen®

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

metojectpen® är en förfylld injektionspenna (auto-
injektor) med metotrexat, för engångsbruk.

Pennan finns i tio olika doser. Varje dos har en egen 
färgkod som underlättar identifieringen av doserna 
(se nedan).

Pennorna innehåller metotrexatlösning i koncen- 
trationen 50 mg/ml. Tack vare den höga  
koncentrationen är injektionsvolymen av de olika 
doserna liten (0,15-0,6 ml).

Injektion sker en gång per vecka

Injektionen tar ca. 5 sekunder

Automatiskt nålskydd som skyddar mot  
oavsiktliga nålstick

metojectpen® är försedd med en säkerhetsmekanism 
som gör att pennan inte kan startas oavsiktligt. Först 
när pennan trycks ordentligt mot huden, så att 
nålskyddet glider in inuti pennan, låses startknappen 
upp och kan aktiveras.

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

Injektion 
Nedan följer viktiga steg i injektionen med metojectpen®

Greppa tag om huden vid 
injektionsstället.

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

Greppa hudenDra av skyddshättan1 2

När all vätska är tömd, avlägsnar 
du pennan från huden. 

Nålskyddet åker nu automatiskt 
ner över nålen och låses på plats.

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).

5 Starta injektionen Avlägsna pennan6

Tryck pennan stadigt mot huden 
för att låsa upp injektionsknappen.

Placera pennan mot huden i 
90 graders vinkel.
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Tryck pennan stadigt 
mot huden
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