
Uw arts heeft u Fraxiparine of Fraxiparine 
Forte voorgeschreven. Dit geneesmiddel bevat 
nadroparinecalcium, een zogenaamde laagmoleculair 
gewicht heparine, en wordt gebruikt ter voorkoming  
en ter behandeling van trombose.

Fraxiparine (Forte) wordt geleverd in een voorgevulde 
spuit met een veiligheidssysteem dat dient om te 
voorkomen dat iemand zich na gebruik per ongeluk aan 
de naald kan prikken.

Fraxiparine (Forte) is verkrijgbaar in verschillende 
doseringen. De duur en de dosering van dit middel 
worden door uw arts vastgesteld.

Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe u 
zichzelf (of iemand anders) de injectie Fraxiparine 
(Forte) toedient. 

Heeft u vragen, of twijfelt u wat te doen, raadpleeg 
dan uw arts of apotheker.
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1.

Was uw handen goed met water en zeep en droog uw handen.

2.

Haal de spuit uit de verpakking en controleer dat:

 • de uiterste houdbaarheidsdatum niet gepasseerd is
 • de spuit niet beschadigd is of open is 

3.

Ga in een comfortabele positie zitten of liggen. Kies een plaats in het onderbuikgebied, 
ten minste 5 cm onder de navel. A  

Wissel de injecties af tussen de linkerkant en de rechterkant van de onderbuik. 
Dit helpt om ongemakken op de injectieplaats te voorkomen. Indien een injectie in 
de onderbuik niet mogelijk is vraag dan uw verpleegkundige of uw arts om advies. 

Vermijd bij injectie de omgeving van een eventueel bestaande wond.

Verwijder de naaldhuls door deze eerst te draaien B   
en trek deze dan in een rechte lijn van de  

naald af. C  Gooi de naaldhuls weg.

5.

Neem een huidplooi tussen duim en wijsvinger en houd deze huidplooi tussen duim en  
wijsvinger gedurende de gehele injectie. D   

INSTRUCTIE VOOR HET TOEDIENEN VAN FRAXIPARINE (FORTE)

A

B C

Bewaar Fraxiparine (Forte) beneden 30 °C, en niet in de vriezer of  
koelkast. Bewaar dit middel in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming 
tegen licht. Bewaar Fraxiparine (Forte) buiten het zicht en bereik van kinderen. 

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.

  !
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FRAXIPARINE®  
Nadroparine Calcium

FRAXIPARINE FORTE®  
Nadroparine Calcium

Teile der FRAXIPARINE / FRAXIFORTE FertigspritzeOnderdelen van de Fraxiparine (Forte) spuit

Instructies voor gebruik

INSTRUCTIE VOOR HET TOEDIENEN  
VAN FRAXIPARINE (FORTE) 



6.

Houd de spuit stevig rechtop bij de vingergrip. Breng de naald in zijn geheel loodrecht 
(rechtstandig, onder een hoek van 90 graden) in de huidplooi. E  Niet opzuigen.

7.

Spuit alle vloeistof langzaam in, door de zuiger zo ver mogelijk naar beneden te duwen.
Verwijder dan voorzichtig de naald uit de huid. F  Niet wrijven. Als de injectieplaats 
gaat bloeden, moet u enkele minuten met een vinger op de injectieplaats drukken.  

 
 
 

8.

Na de injectie schuift u de veiligheidshuls over de spuit in de richting van de  
naald G  totdat u “klik” hoort. H  Houd daarbij de veiligheidshuls in één hand vast  

en houd met de ander hand de vingergrip stevig vast. Trek de veiligheidshuls stevig 
over de spuit. De veiligheidshuls is nu vergrendeld en de naald is afgeschermd.  

U kunt zich niet meer per ongeluk prikken met deze naald.

Gooi de gebruikte spuit niet weg met het huishoudelijk afval. Verwijder deze 
volgens de instructies van uw arts of apotheker.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen van Fraxiparine (Forte): Mylan Healthcare B.V., a Viatris company. 
Mylan Healthcare B.V., a Viatris company, Postbus 167, 1180 AD Amstelveen.
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Als het volume in de spuit meer 
is dan u nodig heeft, moet u 
eerst de overtollige vloeistof 
verwijderen voordat u zichzelf 
injecteert.

a. Houd de spuit met de naald 
recht naar beneden.

b. Duw de zuiger van de spuit 
voorzichtig naar beneden totdat 
de bodem van de luchtbel 
en dus het oppervlak van de 
vloeistof op de juiste maatstreep 
van het volume staat dat uw 
arts heeft voorgeschreven.

c. Vang de vloeistof die uit de 
naald komt op via een tissue 
en gooi deze weg.

d. De spuit is nu klaar voor 
gebruik.

G

KLIK!
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Voorgevulde 
dosering

Gewenste 
dosering

Luchtbel

FRAXIPARINE®  
Nadroparine Calcium
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Nadroparine Calcium INSTRUCTIE VOOR HET TOEDIENEN VAN FRAXIPARINE (FORTE)

Let op: Raak de naald niet aan en laat deze nergens mee in contact komen voor de injectie. Het is normaal dat  
u een kleine luchtbel in de spuit ziet. Verwijder de luchtbel dus niet voor injectie. Als u dat doet, verliest u een  

gedeelte van uw geneesmiddel.

  !

Bent u een dosis Fraxiparine (Forte) vergeten te gebruiken?
Injecteer de dosering direct als u eraan denkt. Of wacht, als het bijna tijd is voor de volgende dosering, tot dat tijdstip.  

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

Heeft u teveel Fraxiparine (Forte) gebruikt?
Neem voor advies zo snel mogelijk contact op met uw arts of apotheker omdat er een verhoogde kans op een bloeding bestaat.

Let op: Lees voor het gebruik van dit geneesmiddel altijd de bijsluiter.

  !




