Handboek Patiënteninformatie
4028 PIF Prikinstructie Decapeptyl

Decapeptyl® is een kant en klare voorgevulde injectiespuit voor éénmalig gebruik.
Het bevat triptoreline, dit lijkt op het natuurlijke 'gonadotropin‐releasing hormone' (GnRH).
Het wordt bij hormonaal gestimuleerde voortplantingstechnieken (IVF en ICSI) gebruikt om te voorkomen dat de
hypofyse te vroeg een hormoon (LH, = 'luteïniserend hormoon') afgeeft dat de eisprong opwekt.
Decapeptyl® moet in de koelkast worden bewaard (2‐8°C ) in de originele verpakking.
Het mag tot maximaal 1 week buiten de koelkast bewaard worden, mits de bewaartemperatuur onder de 25°C blijft
en buiten invloed van licht.

Decapeptyl® moet 1 keer per dag subcutaan (onder de huid) geïnjecteerd worden, doe dit zoveel mogelijk op steeds
hetzelfde tijdstip.

Mogelijke bijwerkingen
Bijwerkingen die vaak voorkomen:
•Opvliegers, zweten, prikkeling van de huid, stemmingsveranderingen. Deze klachten gaan na enige tijd vanzelf
weer over.
•De eerste weken onttrekkingsbloedingen (vergelijkbaar met de menstruatie) en na enkele weken
doorbraakbloedingen ('spotting'). Deze klachten horen na enige tijd vanzelf over te gaan. Als u last blijft houden,
raadpleeg dan uw arts.
•Seksuele klachten, zoals droge vagina, pijn bij het vrijen, impotentie en minder zin in vrijen.
Bijwerkingen die zelden voorkomen:
•Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg uw arts als u hier last
van heeft. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid, een opgezwollen gezicht of flauwvallen.
Ga dan onmiddellijk naar een arts.
•Pijn en irritatie op de injectieplaats.

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.

De injectie
Werk in een schone omgeving en zorg ervoor dat de naald steriel blijft. Raak de naald niet aan en leg hem
alleen neer mét de beschermhuls op de naald.
Was vóór u begint goed uw handen.
Open de verpakking en haal het dopje van het kant‐en‐klaar spuitje af.
In het spuitje ziet u een luchtbelletje; het is niet nodig deze te verwijderen.
De luchtbel zorgt er juist voor dat alle vloeistof wordt ingespoten en er niets achter blijft in het spuitje en
naaldje.
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Kies een plek links of rechts onder uw navel (houdt daarbij 5 cm afstand rondom de navel) en neem een

alleen neer mét de beschermhuls op de naald.
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Was vóór u begint goed uw handen.
Open de verpakking en haal het dopje van het kant‐en‐klaar spuitje af.
4028 PIF Prikinstructie Decapeptyl
In het spuitje ziet u een luchtbelletje; het is niet nodig deze te verwijderen.
De luchtbel zorgt er juist voor dat alle vloeistof wordt ingespoten en er niets achter blijft in het spuitje en
naaldje.
Als u het naaldje gaat inbrengen, controleert u dan of de luchtbel zich achter de vloeistof bevindt. Door het
spuitje even te zwenken kunt u dit bewerkstelligen.
Ontsmetten van de injectieplaats is niet nodig. Doet u dit liever wel; laat dan in ieder geval de
gedesinfecteerde plek 1 minuut drogen vóór u injecteert.
Kies een plek links of rechts onder uw navel (houdt daarbij 5 cm afstand rondom de navel) en neem een
huidplooi op tussen duim en wijsvinger.
Heeft u last van beurse plekken op uw buik, dan mag u ook in bijvoorbeeld uw bovenbeen prikken.
Breng de naald met een vloeiende beweging loodrecht in de huid.
Zorg ervoor dat de hele naald in de huid zit. Druk de spuit in 3‐5 seconden helemaal leeg.
Wacht een paar tellen voordat u de naald met een vloeiende beweging weer uit de huid trekt.
Het is niet erg als na het verwijderen van de naald er een druppel bloed of vloeistof uit de injectieplaats lekt.
Dit kunt u bij een volgende injectie voorkomen door tijdens het injecteren niet te hard knijpen in de huidplooi.
Gooi de gebruikte spuitjes in geen geval bij het huisvuil, maar verzamel de spuitjes in een afgesloten container
en lever deze in bij uw apotheek of bij Nij Barrahûs.

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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