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ERELZI® SensoReady®-ferdigfylt penn (50 mg)

Skjult kanyle1

Inspeksjonsvindu1

2-trinns injeksjon1

Hette

Lydsignaler og visuelle indikatorer1

ERELZI® SensoReady®-ferdigfylt penn
EN DEMONSTRASJONSPAKKE FOR HELSEPERSONELL
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FOR HELSEPERSONELL
    Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell 

bes melde enhver mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema: http://www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Referanser: 1. Pakningsvedlegg til Erelzi®: informasjon til brukeren 2019. 



Slik bruker du demonstrasjonseneheten for SensoReady®-pennen

• Denne enheten inneholder ingen kanyle, men har i stedet en hvit plastdel som gjør det  
mulig å demonstrere injeksjonsprosessen uten å penetrere huden.

• Forklar pasienten at injeksjonsstedet må renses med en spritserviett.1

• Skru av hetten i pilens retning.1

• Finn et egnet injeksjonssted på pasientens kropp.1 
• Forklar pasienten hva som er egnede injeksjonssteder.1

•  Hold pennen loddrett (90 º vinkel).1

• Press pennen fast mot pasientens hud for å starte injeksjonen. Fortsett å holde pennen fast mot huden.1

• Under injeksjonen skal du høre to klikk: Det første klikket betyr at injeksjonen har startet,  
og det andre klikket betyr at injeksjonen nesten er ferdig.1

• Forklar pasienten hva disse klikkene betyr.

• Sjekk at den grønne indikatoren fyller vinduet og har sluttet å bevege seg.1 Pennen kan nå fjernes.
• Forklar pasienten hvordan SensoReady®-pennen skal kastes, og understrek at enheten aldri må brukes  

mer enn én gang.1

• Når du skal tilbakestille demoversjonen i denne boksen, setter du ganske enkelt hetten på igjen.  
Pennen tilbakestilles når du tar av hetten.

Hei!
Denne pakken inneholder en demonstrasjonsversjon av Erelzi™ 

SensoReady®-pennen. Den er laget for at du skal kunne vise 

pasientene hvordan de bruker enheten til å gi seg selv en injeksjon. 

Du kan tilbakestille enheten etter bruk, slik at du kan foreta flere 

pasientdemonstrasjoner. SensoReady®-pennen er en enhet som 

injiserer Erelzi™ (etanercept) subkutant. Pennen finnes til injeksjon 

for 50 mg.1

Denne demonstrasjonsenheten for SensoReady®-pennen 
inneholder verken legemiddel eller kanyle og er derfor 
trygg for pasientene å øve med. Demonstrasjonsenheten 

utløper etter 3 år. Kontakt din lokale Sandoz-representant hvis 

demonstrasjonsenheten slutter å fungere.

• Forklar alltid pasienten hvordan legemidlet skal administreres, 

for å redusere risikoen for medisineringsfeil. 

• Be pasienten lese gjennom pakningsvedlegget og alltid ha med 

seg pasientkortet som ligger i pakningen. 

• Be pasienten følge det legen har forskrevet. 

• Be pasienten kontakte lege, sykepleier eller apotek hvis 

vedkommende har spørsmål under behandlingen.

ERELZI® må ikke brukes på barn og ungdom som veier under 62,5 kg.

FØR OG ETTER DEMONSTRASJON AV SENSOREADY®-PENNEN

FØR

Forsikre pasienten om at dette er en demonstrasjonsenhet.  

Formålet med demonstrasjonen er imidlertid at pasienten skal 

bli kjent med enheten, slik at det å gi seg selv en injeksjon skal 

oppleves som enkelt og ikke forbindes med stress.

Husk å forklare sikkerhetssjekken nedenfor, slik at pasienten lærer 

gode sikkerhetsvaner. Pasienten må gå gjennom disse punktene ved 

injisering av aktiv Erelzi:

• Sjekk at pennen ikke har passert utløpsdatoen.1

• Sjekk at væsken er klar eller lett blakket, fargeløs eller 

 svakt gulaktig. Den kan inneholde små hvite eller nesten   

 gjennomsiktige proteinpartikler.1

• Sjekk at forseglingen ikke er brutt.1

Hvis pennen ikke består én eller flere av disse sjekkene,  

må pasienten returnere den til apoteket.1


