BENEPALI®
KORT BRUKERVEILEDNING

Benepali®
Ferdigfylt sprøyte
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å
oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.
Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning,
se www.legemiddelverket.no/pasientmelding.
(PFSyringe) NO v 2.0
05 / 2017

B. Injeksjonstrinn

Finn frem utstyret ditt

1. Sjekk den ferdigfylte sprøyten:

(PFSyringe) NO v 2.0

Finn en ren, godt opplyst overflate og legg frem alt
du trenger:

Ikke forsøk å sette injeksjonen på deg selv med mindre
lege eller sykepleier har vist deg hvordan dette skal gjøres.

Før du setter en injeksjon med Benepali®,
les bruksanvisningen og pakningsvedlegget
for viktig informasjon du bør merke deg.
Dette omfatter informasjon om mulige
allergiske reaksjoner, bivirkninger og andre
omstendigheter der Benepali® ikke bør brukes.

Les bruksanvisningen og pakningsvedlegget. Der finner
du viktig informasjon du bør merke deg før du begynner
å bruke Benepali®. Gjør dette også hver gang du henter
nye pakninger på apoteket. Det kan ha kommet nye
opplysninger.

Hvordan du injiserer Benepali®
med den ferdigfylte sprøyten

Denne veiledningen er laget for å gi en rask
innføring i hvordan du trygt og effektivt setter en
injeksjon.

A. Før du begynner

Stempel

Ikke inkludert i pakningen:

Trinn 1:

Trinn 2:

Trinn 3:

Trinn 4:

Trinn 5:

Trinn 6:

Trykk stempelet sakte inn for å
injisere hele Benepali®-oppløsningen.

Når sprøyten er tom, må du trekke
kanylen ut av huden med samme
vinkel som den ble stukket inn.

Sjekk utløpsdatoen på sprøytens etikett.
Ikke bruk den ferdigfylte sprøyten etter utløpsdatoen.

45˚

Ikke bruk den ferdigfylte sprøyten hvis den har falt ned på et hardt underlag.
Delene i den ferdigfylte sprøyten kan være ødelagt.
Ikke bruk den ferdigfylte sprøyten dersom kanylehetten mangler eller ikke er
godt festet.

2. Undersøk legemidlet:

Fingergrep

Se på legemidlet i den ferdigfylte sprøyten.

1 stk. spritserviett

Vask hendene med såpe og vann.

Legemidlet bør være klart eller lett blakket, fargeløst eller svakt gult, og kan
inneholde små, hvite eller nesten gjennomsiktige proteinpartikler.

Vask huden på injeksjonsstedet med
en spritserviett.
Se avsnittet ”Velg et injeksjonssted”
for veiledning vedrørende valg av
injeksjonssted.

Ikke bruk legemidlet dersom det er misfarget, uklart eller dersom det
inneholder andre partikler enn de som er nevnt ovenfor.

Ikke berør dette området igjen før du
setter injeksjonen.

Bomullsdott
eller kompress

Vent 30 minutter

Dette er viktig for å gjøre det enklere og mer
behagelig å sette injeksjonen.

En ferdigfylt sprøyte til engangsbruk

Ikke bruk varmekilder, som mikrobølgeovn eller
varmt vann, til å varme opp Benepali®.

Ikke rist den ferdigfylte sprøyten.

Avfallsbeholder for
skarpe gjenstander

Ikke ta av kanylehetten før du er klar til å sette
injeksjonen.

buken

Vent i 30 minutter
før du bruker
legemidlet

Rådfør deg med helsepersonell for
instruksjoner om hvordan en full
avfallsbeholder for skarpe gjenstander
skal kastes. Avfallsbeholder for skarpe
gjenstander fås kjøpt på det lokale
apoteket.

Benepali® ferdigfylt sprøyte er til subkutan injeksjon (dvs. injiseres
under huden). Injeksjonen bør settes i låret, buken, eller på baksiden
av overarmen (se bilde til venstre).
Bytt sted for hver injeksjon.

Ikke sett injeksjonen på områder som er røde, harde, har blåmerker eller
som er ømme.
Ikke sett injeksjonen på arr eller strekkmerker.
Dersom du har psoriasis, må du ikke sette injeksjonen på hevede, tykke,
røde eller skjellete hudområder eller på skadet hud.

forside

Du kan slippe hudfolden du har holdt
i etter at kanylen er ført helt inn.

Kasting:

Dersom du setter injeksjonen i buken, skal du velge et sted som er minst
5 cm fra navlen.

lår

Sett aldri hetten tilbake på kanylen
igjen. Dette kan føre til stikkskade.

Sett aldri hetten tilbake på kanylen
igjen.

4. Velg et injeksjonssted:

baksiden av
overarmen

Klem forsiktig sammen en hudfold på
det rengjorte injeksjonsstedet. Hold
den ferdigfylte sprøyten 45 grader
mot huden. Med en hurtig, målrettet
bevegelse fører du kanylen helt inn
i huden.

Ikke berør stempelet når du fjerner
kanylehetten.

Ta én ferdigfylt sprøyte fra kjøleskapet og la den ligge
i romtemperatur i minst 30 minutter før injeksjon.

En ny Benepali®ferdigfylt sprøyte

Se avsnittet ”Velg et injeksjonssted”
for veiledning vedrørende valg av
injeksjonssted.
Ikke vri eller bøy kanylehetten når
du fjerner den, da dette kan skade
kanylen.

3. La legemidlet romtempereres:
Kanylehette

Trekk kanylehetten rett av og
kast den i søppelbøtta eller i
avfallsbeholderen for skarpe
gjenstander.

Kast hele sprøyten i en godkjent
avfallsbeholder for skarpe
gjenstander.

C. Pleie av injeksjonssted
Spørsmål?
Trykk en bomullsdott eller kompress
mot injeksjonsstedet dersom det
blør.

Ikke kast avfallsbeholder for skarpe
gjenstander i husholdningsavfallet.

Ikke gni injeksjonsstedet.

Skal ikke resirkuleres.

Ved behov kan injeksjonsstedet
dekkes til med et plaster.

Ikke bruk
flere ganger.

Benepali® ferdigfylt

Oppbevar alltid beholderen
utilgjengelig for barn.

sprøyte

Snakk med lege eller
sykepleier.
Sjekk bruksanvisningen.
Dersom lege eller sykepleier
ikke kan svare på spørsmålene
dine, se pakningsvedlegget for
telefonnumre til lokale
representanter med medisinsk
informasjon og detaljer om
hvordan bivirkninger skal
rapporteres.

bakside
Z-CARD

Les bruksanvisningen før du begynner å bruke
Benepali® og hver gang du henter nye pakninger
på apoteket. Det kan ha kommet nye opplysninger.
Denne korte brukerveiledningen erstatter ikke
disse instruksjonene.
Ikke forsøk å sette injeksjonen på deg selv med mindre
lege eller sykepleier har vist deg hvordan du skal sette
injeksjonen.
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