INSTRUCTIE VOOR HET TOEDIENEN
VAN ARIXTRA (FONDAPARINUX)® 1
1. Was uw handen goed met water en zeep.
Afdrogen met een schone, droge handdoek.

6. K
 nijp voorzichtig in de schoongemaakte huid

FOTO 1

om een plooi te krijgen. Houd de huidplooi
tussen duim en wijsvinger gedurende de hele

2. Haal de spuit uit de verpakking en controleer

injectie (foto 3).

of:
• de vervaldatum niet is verstreken
• de oplossing helder en kleurloos is en
geen deeltjes bevat

7. Houd de spuit goed vast aan de vingergreep.
Steek de naald in zijn volle lengte in een
rechte hoek in de huidplooi (foto 4).
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• de spuit niet geopend of beschadigd is
8. Injecteer de GEHELE inhoud van de spuit
3. Ga zitten of liggen in een comfortabele
positie. Kies een plaats onderin de buikstreek

door de stamper zover mogelijk in te duwen
(foto 5).

op tenminste 5 cm onder de navel (foto 1).
Wissel voor elke injectie de linker en rechter

9. Laat de zuiger los en de naald zal automa-

zijde van de onderste buikstreek af. Hiermee

tisch uit de huid komen en in de bescherm-

vermindert u het ongemak op de injectie-

huls terugschieten, waarna de spuit

plaats. Als een injectie onderin de buikstreek

permanent geblokkeerd is (foto 6).
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niet mogelijk is, raadpleeg dan uw verpleegkundige of arts voor instructies.

BEHANDELINGSDUUR
U moet Arixtra net zo lang gebruiken als uw

4. Maak de injectieplaats schoon met een

FOTO 4

arts het u heeft voorgeschreven.

alcoholdoekje Houd de spuit goed vast in
één hand.

ALS U MEER ARIXTRA GEBRUIKT DAN U ZOU
MOGEN

5. Verwijder het harde beschermkapje van de

Neem zo snel mogelijk voor advies contact

naald door eerst te draaien en deze dan in

op met uw arts of apotheker omdat er een

een rechte lijn van de spuit af te trekken

verhoogde kans op een bloeding bestaat.
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(foto 2). Gooi het harde beschermkapje weg.
ALS U ARIXTRA EEN KEER VERGEET TE
LET OP:

GEBRUIKEN

• Raak de naald niet aan en laat deze nergens

• Injecteer de dosering direct als u eraan denkt.

mee in contact komen vóór de injectie.
• De aanwezigheid van een luchtbel in de spuit
is normaal. Probeer niet deze luchtbel te
verwijderen vóór de injectie - u kunt

Injecteer geen dubbele dosis om een vergeten
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dosis in te halen.
• Raadpleeg uw arts of apotheker als u twijfelt
wat u moet doen.

geneesmiddel verliezen als u dit doet.
Gooi de gebruikte spuit niet weg met het
huishoudelijk afval. Gooi deze weg volgens
instructies van uw arts of apotheker.

NEEM DAN CONTACT OP MET UW ARTS OF APOTHEKER.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 020 - 7095007 / aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
1) Arixtra bijsluiter, laatste update Sept 2016.
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LEES DE BIJSLUITER VOOR GEBRUIK VAN DIT GENEESMIDDEL. HEEFT U NOG VRAGEN?

