
BEHANDLINGS-
INSTRUKTION 
- ett hjälpmedel vid 

injicering med 
Injexate® (metotrexat) 

förfylld spruta.

Autoimmune

Autoimmune

- Välj en ren, väl upplyst och plan arbetsyta. 
- Ta fram en förfylld spruta Injexate® ur förpackningen och kontrollera att den
  är hel och oskadad samt kontrollera att utgångsdatum inte har passerat.
- Läs bipacksedeln noggrant.
- Tvätta händerna noggrant. 

De bästa ställena för injektion är:

Övre delen av låren.
Buken (förutom runt naveln).

Om någon hjälper dig med injektionen 
kan han/hon också ge injektionen på baksidan 
av armarna, precis nedanför axeln.

Byt injektionsställe för varje injektion. 
Detta kan minska risken för att irritation 
ska uppstå 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 
� älliga hud� äckar eller hudskador.

Läs noggrant igenom anvisningarna nedan innan du börjar med injektionen 
och använd alltid den injektionsteknik som läkare, sjuksköterska eller 
apotekspersonal har rekommenderat.

Injexate ges subkutant (under huden) som en injektion endast en gång per vecka. 
Det ges av eller under överinseende av en läkare eller vårdpersonal. Tillsammans med 
läkaren bestämmer du en passande veckodag varje vecka då du får/tar injektionen.

Vid problem eller frågor, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

BRUKSANVISNING FÖR 
ADMINISTRERING AV INJEXATE® me to t r e x a t

Injexate (metotrexat) 50 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld 
spruta. Folsyraanalog. Rx. F. L04AX03. Indikationer: 1. Behandling 
av aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter. 2. Behandling av poly-
artritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit, när behand-
ling med NSAID-preparat (icke-steroida antiin� ammatoriska läke-
medel) gett inadekvat svar. 3. Behandling av svår terapiresistent han-
dikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer 
såsom fototerapi, PUVA och retinoider, och svår psoriasisartrit hos 
vuxna patienter. 4. Behandling av lindrig till måttlig Crohns sjukdom, 
antingen ensamt eller i kombination med kortikosteroider, hos vuxna 
patienter refraktära eller intoleranta mot tiopuriner. Kontraindika-
tioner: Överkänslighet mot metotrexat eller något av hjälpämnena 
natriumklorid och natriumhydroxid, svår leverinsu�  ciens, alkohol-
missbruk, svårt nedsatt njurfunktion, be� ntlig bloddyskrasi, allvar-
liga akuta eller kroniska infektioner, sår i munhålan och känd aktiv 
magsårssjukdom, graviditet och amning, samtidig vaccinering med 
levande vacciner. Varningar och försiktighet: Patienter måste få 
tydlig information om att behandlingen ska administreras en gång 
i veckan, inte varje dag. Patienter som får behandling bör över-
vakas på lämpligt sätt så att tecken på toxiska e� ekter eller biverk-
ningar kan upptäckas och bedömas med minsta tänkbara dröjsmål. 

Därför bör metotrexat endast administreras av, eller under överin-
seende av, läkare med kunskaper om och erfarenhet av användning 
av behandling med antimetaboliter. På grund av risken för allvarliga 
eller till och med dödliga toxiska reaktioner bör patienten få fullstän-
dig information av läkaren om de risker som � nns och de rekommen-
derade säkerhetsåtgärderna. Användning till barn < 3 år rekommen-
deras inte på grund av otillräckliga data avseende säkerhet och e� ekt 
för denna population. Förpackningstyp och innehåll: Förpack-
ning: Förfyllda sprutor av färglöst glas (typ I) som rymmer 1 ml och 
har en fast nål med ett styvt nålskydd. Förpackningsstorlekar: För 0,15 
ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml och 
0,60 ml: förpackningsstorlekar innehållande 1 förfylld spruta med 
fast nål och styvt nålskydd. Vnr: 059844, 531168, 385756, 466454, 
579820, 567809, 532232, 486559, 090032. För 0,15 ml; 0,20 ml, 0,30 
ml, 0,40 ml och 0,50 ml: förpackningsstorlekar innehållande 6 för-
fyllda sprutor med fast nål och styvt nålskydd. Vnr: 191211, 572382, 
495996, 453185, 499637. För fullständig information (SPC) samt pris, 
se: www.fass.se. Datum för senaste uppdaterad SPC: 2019-04-12. 
Accord Healthcare AB, Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna, 
www.accord-healthcare.com/se
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Område för subkutan injektion

Förberedelse

Scanna QR koden för Injexate 
instruktionsfilm. Finns på 
www.medicininstruktioner.se



Välj ett injektionsställe och desin� cera det med en sprittork.  
Låt desinfektionsmedlet torka i minst 60 sekunder.

Ta ut den förfyllda sprutan Injexate® ur förpackning i rumstemperatur. 
Läs bipacksedeln noggrant. 
Tvätta händerna.

1. Förberedelser:

2. Desinfektion

Om du noterar en skada (trasig spruta, 
trasigt nålskydd) eller att delar saknas.

Om nålskyddet är i säkerhetsposition före 
användning, som visas på bild 7 eftersom 
detta tyder på att sprutan redan har använts. 

I allmänhet ska sprutan inte användas om den 
inte överstämmer med � guren till höger. Om det 
inte gör det, kassera sprutan i en behållare för 
biologiskt riskavfall (vassa föremål).

Använd inte produkten:

3. Säkerställ att sprutan är hel/oskadad

4. Ta av skyddslocket
Håll nålskyddet i ena handen med nålens 
ände pekande bort från dig och utan att 
vidröra kolvstången.

Dra nålskyddets lock rakt ut med den 
andra handen.

Efter borttagande, kasta nålskyddet 
i en behållare för biologiskt riskavfall 
(vassa föremål).

7. Nålsticksskydd

8. Kassera sprutan

Säkerhetssystemet aktiveras när kolvstången 
är helt nedtryckt:

Omedelbart efter att sprutan använts ska nålskyddet 
kasseras i en behållare för biologiskt riskavfall 
(vassa föremål). 

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

HANTERING OCH KASSERING
Hantering och kassering måste 
överensstämma med den för andra 
cytotoxiska preparat i enlighet med lokala 
krav. Gravid sjukvårdspersonal ska inte 
hantera och/eller administrera Injexate®.

Injexate® ska inte komma i kontakt med 
ytor på hud eller slemhinnor. 
Vid kontaminering ska det drabbade 
området omedelbart sköljas med rikligt 
med vatten.

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

5. Trycka in nålen

6. Injektion

Kasta inte den använda sprutan 
i hushållsavfallet.

INJICERA LÖSNINGEN

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).

Placera tummen på kolvstångens 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.

90˚

Placera tummen på kolvstångens huvud.


