Handboek Patiënteninformatie
4027 PIF prikinstructie Cetrotide

Wat is Cetrotide® en waarvoor wordt het gebruikt?
Cetrotide® 0,25 mg wordt gebruikt om een voortijdige eisprong te voorkomen tijdens een gecontroleerde
stimulatie van de eierstokken (ovaria) gevolgd door follikelpunctie en kunstmatige voortplantingstechnieken.
(IVF/ICSI)
Cetrotide® moet 1 x per dag worden toegediend, steeds zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip.
Cetrotide® 0,25 mg is een poeder voor oplossing voor injectie. Elke verpakking is voldoende voor één injectie en
bevat:
1 voorgevulde spuit met oplosmiddel (water voor injecties) om het poeder op te lossen in de injectieflacon.
1 injectienaald met een geel merkteken om het water in de injectieflacon te injecteren en om de oplossing uit
de flacon op te zuigen.
1 injectienaald met een grijs merkteken om de oplossing onderhuids te injecteren.
2 alcoholgaasjes om te reinigen.
Bewaar Cetrotide® bij kamertemperatuur (maximaal 25°C ) en buiten het bereik en het zicht van kinderen. Bewaar
de flacon in de originele verpakking om het te beschermen tegen licht.
Het Cetrotide® poeder in de injectieflacon en het oplosmiddel in de voorgevulde spuit hebben dezelfde
vervaldatum. Deze datum staat vermeld op de etiketten en op de verpakking.
Na bereiding moet de oplossing onmiddellijk worden toegediend. Gebruik Cetrotide® niet als u enige zichtbare
tekenen van bederf constateert.

Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Cetrotide® bijwerkingen hebben.
Bijwerkingen die zelden voorkomen:
•Pijn op de injectieplaats, roodheid, zwelling, jeuk en blauwe plekken, vooral gedurende de eerste dagen van de
behandeling.
•Overreactie van de eierstokken, waardoor zich te veel eicellen ontwikkelen. Dit kan ernstige klachten geven, met
onder andere kans op trombose. De verschijnselen van deze overreactie merkt u na de eisprong: ernstige buikpijn,
diarree, braken, plotselinge gewichtstoename van meer dan twee kilo, kortademigheid, niet of heel weinig
plassen. Waarschuw bij deze verschijnselen meteen uw arts.
Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen:
•Huiduitslag, jeuk en galbulten door overgevoeligheid voor dit middel. Meld deze bijwerkingen aan uw arts. Deze
zal de behandeling stopzetten, en kan soms proberen of u voor een ander preparaat niet overgevoelig bent. Bij
ernstige benauwdheid meteen uw arts raadplegen.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere
bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt

Het klaarmaken van de injectie
1. Was uw handen. Het is erg belangrijk dat uw handen en alles wat u verder gebruikt goed gereinigd zijn.
2. Leg op een goed gereinigd oppervlak alles klaar wat u nodig hebt (1 injectieflacon,
1 voorgevulde spuit, 1 injectienaald met een geel merkteken, 1 injectienaald met een grijs merkteken en 2
alcoholgaasjes). (figuur a)
3. Verwijder het plastic dopje van de injectieflacon. Neem de aluminiumring en de rubberen stop af met een
alcoholgaasje. (figuur b)
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1. Was uw handen. Het is erg belangrijk dat uw handen en alles wat u verder gebruikt goed gereinigd zijn.
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3. Verwijder het plastic dopje van de injectieflacon. Neem de aluminiumring en de rubberen stop af met een
alcoholgaasje. (figuur b)

a.
b.
4. Haal de injectienaald met het gele merkteken uit de verpakking. Neem de voorgevulde spuit en verwijder de
beschermende huls. Zet de naald op de spuit en verwijder de huls van de naald. (figuur c)
5. Druk de naald door het midden van de rubberen stop van de injectieflacon. Injecteer het water in de
injectieflacon door zachtjes op de zuiger van de spuit te drukken. (figuur d)

c.

d.

e.

6. Laat de spuit in de injectieflacon zitten. Beweeg de flacon zachtjes heen en weer tot de oplossing helder is en
het poeder volledig is opgelost. Zorg ervoor dat tijdens het oplossen geen luchtbellen worden gevormd.
(figuur e)
7. Zuig de volledige inhoud van de flacon op in de spuit. Als er oplossing achterblijft in de flacon, keer dan de
flacon om en trek de naald terug tot de opening van de naald zich net in de opening van de stop bevindt. Als u
van de zijkant door de opening in de stop kijkt, kunt u de beweging van de naald en de vloeistof volgen. Het is
belangrijk dat de volledige inhoud van de flacon wordt opgezogen. (figuur f)

f.

g.

h.

8. Maak de spuit los van de naald en leg de spuit neer. Haal de injectienaald met het grijze merkteken uit de
verpakking. Plaats de naald op de spuit en verwijder de huls van de naald. (figuur g)
9. Houd de spuit verticaal (naald naar boven) en druk voorzichtig op de zuiger tot alle luchtbellen verdwenen zijn.
Raak de naald niet aan en zorg dat de naald nergens mee in aanraking komt. (figuur h)
10. Kies voor de injectie een plaats in de onderbuik, bij voorkeur rond de navel. Reinig desgewenst de huid met
het tweede alcoholgaasje (dit is niet strikt noodzakelijk).
11. Houd de spuit met één hand vast. Pak met de andere hand een huidplooi rond de injectieplaats en houd deze
stevig vast. (figuur i)
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13. Injecteer dan de oplossing langzaam door de zuiger zachtjes naar voren te duwen. Als de oplossing volledig
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12. Houd de spuit vast zoals u een pen vast zou houden, steek de gehele naald in de huid onder een hoek van
ongeveer 45 graden. Wanneer de naald helemaal in de huid zit, kunt u de huidplooi loslaten. (figuur i)
13. Injecteer dan de oplossing langzaam door de zuiger zachtjes naar voren te duwen. Als de oplossing volledig
geïnjecteerd is, trek dan de naald langzaam terug en druk daarbij zachtjes met het alcoholgaasje op de huid
waar de naald zit. Verwijder de naald onder een zelfde hoek als waaronder deze werd ingebracht.
14. De spuit en de naalden mogen slechts één keer worden gebruikt. De lege spuit mag met het huisvuil afgevoerd
worden. Gooi de gebruikte naalden niet bij het huisvuil, maar bewaar deze in een stevige afsluitbare pot of
container en lever deze in bij Nij Barrahûs of uw eigen apotheek. (figuur j)
Heeft u vragen of bent u onzeker, schroom dan niet om Nij Barrahûs te bellen.
Telefoonnummer: 0561 ‐ 61 00 30 ‐ maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur
Voor dringende vragen zijn wij bereikbaar op ons spoednummer 06 ‐ 17 43 69 16
E‐mail: info@nijbarrahus.nl
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