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Ikke fjern hetten ennå!

  Vask hendene grundig igjen.
   Velg hvor på kroppen du vil injisere legemidlet.  

Magen (bortsett fra området rundt navlen) eller låret er best.
  Unngå å injisere der du har sår, blåmerker eller arr, eller der 

   Rengjør injeksjonsstedet med en spritserviett, og la det tørke. 
  Ikke berør området igjen før du injiserer.

4   VELG INJEKSJONSSTED OG RENGJØR HUDEN

5  TA FORSIKTIG AV DEN KLARE KANYLEHETTEN

    Det er normalt at noen få dråper væske kommer ut av kanylen.

   Hvis du likevel tar av hetten før du er klar til å injisere, må du 
ikke sette kanylehetten på igjen.

   Vask hendene, og legg pennen og spritservietter på en 

1  VASK HENDENE OG FINN FREM UTSTYR

    Vent 15–30 minutter, slik at legemidlet får romtemperatur. 
Da er det mer behagelig å få injeksjonen.

2  VENT TIL LEGEMIDLET HAR NÅDD ROMTEMPERATUR

Ikke fjern hetten ennå!

Ikke fjern hetten ennå!

lmraldi® i ferdigfylt penn

Kort brukerveiledning
Denne brukerveiledningen er en forkortet versjon av pakningsvedlegget.  
Les brukerveiledningen og pakningsvedlegget før du begynner å bruke Imraldi®.

3  UNDERSØK LEGEMIDLET OG SJEKK UTLØPSDATOEN

  Ingen partikler 
  Klar
  Fargeløs
   Ikke utgått på dato

  Hvis legemidlet ikke er klart, ikke er 
fritt for partikler eller er utgått på 
dato, må du ikke bruke det.
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lmraldi® i ferdigfylt penn
Kort brukerveiledning

6  INJEKSJONEN 

Plasser den grønne basen rett (90 grader vinkel) til huden 
og trykk ned den forhåndsfylte pennen skikkelig 
for å starte injeksjonen.

   Når du trykker ned, starter injeksjonen.
Du kan høre et første klikk.

7  FORTSETT Å HOLDE PÅ

   Hold pennen mot huden til den den gule indikatoren fyller 
medisinvinduet og slutter å bevege seg.

  Noen sekunder senere kan du hør et andre klikk.

8   SJEKK AT INJEKSJONEN ER FULLFØRT, OG KAST 
PENNEN SOM ANVIST

  Du har fått dosen du skal ha, hvis…
    hele vinduet er gult
   det ikke lekket ut legemiddel (en liten dråpe er OK)

   Kast den brukte pennen som anvist. Hvis du er usikker på 
om du har fått hele dosen, kan du kontakte legen din, en 
sykepleier eller apoteket.

BIOGEN NORWAY AS

Besøksadresse: Vitaminveien 1 a, 0485 Oslo, Norway

Postadresse: Postboks 4305 - Nydalen, 0402 Oslo

Phone: +47 23 400 100
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