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Injectie instructie voor de Neulasta® voorgevulde spuit
Benodigdheden voor een onderhuidse injectie met een voorgevulde spuit:
•  Een ongebruikte, voorgevulde spuit
• Alcoholdoekjes
•  Een speciale naaldencontainer zodat u de gebruikte spuit veilig kunt weggooien (deze kunt u via 2care  
 krijgen of bij uw apotheek)

Voorbereiding voor een onderhuidse injectie met een voorgevulde spuit
•  Neem de voorgevulde spuit uit de koelkast, leg deze ongeveer 30 minuten op kamertemperatuur voor meer  
 injectiecomfort. De voorgevulde spuit beslist niet opwarmen (bijvoorbeeld niet verwarmen in magnetron of 
 warm water!).
• De voorgevulde spuit niet schudden.
•  Controleer of de spuit de dosis bevat die de arts heeft voorgeschreven.
•  Neem de spuit uit de verpakking.
•  Controleer de uiterste gebruiksdatum op het etiket van de voorgevulde spuit (EXP:). Niet gebruiken na de  
 laatste dag van de vermelde maand.
•  Controleer hoe de vloeistof eruit ziet. Het moet een heldere, kleurloze vloeistof zijn.  
 Als de vloeistof troebel is of deeltjes bevat, mag u de spuit niet gebruiken.
• Was uw handen grondig.
•  Kies een prettige, goed verlichte plaats en zet alles wat u nodig heeft binnen handbereik (de voorgevulde  
 spuit, de alcoholdoekjes en de speciale container voor de gebruikte spuiten).

Waar moet ik de injectie toedienen?
De beste plaatsen om te injecteren zijn:
•  de bovenkant van de dijbenen
•  de buik, behalve het gebied rondom de navel
• de achterkant van de bovenarmen.
Wissel de plaats van injectie in de loop van de behandeling af,  
zodat een bepaalde plek niet gevoelig kan worden. 

Hoe dien ik een injectie toe?
1  Desinfecteer de huid met een alcoholdoekje en pak een huidplooi tussen duim en wijsvinger vast, zonder te 
 knijpen. Haal de rubberen beschermdop van de naald. Zorg er voor dat u de zuiger en de naald niet aanraakt. 
 De voorgevulde spuit is nu klaar voor injectie.

(verwijderen van de dop)
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2 Steek de naald volledig in de huid.

3  Trek de zuiger voorzichtig wat omhoog om te controleren 
 of er geen bloedvat is aangeprikt. Als u bloed in de spuit  
 ziet, moet u de spuit terugtrekken en op een andere plaats, na desinfecteren van de huid, opnieuw prikken. 
 
4  Spuit de vloeistof langzaam en gelijkmatig in en houd hierbij nog steeds de huid vast. Duw de zuiger langzaam zo ver 
 mogelijk naar beneden, om  
 alle vloeistof te injecteren (A). 
 LET OP: de automatische  
 naaldbeschermer wordt alleen  
 geactiveerd als de voorgevulde  
 spuit volledig leeg is (B). 

5  Nadat de vloeistof is ingespoten, trekt u de naald voorzichtig terug met de zuiger nog helemaal ingedrukt en 
 laat u de huid los.
•  Houd druk op de zuiger terwijl u de naald uit de huid verwijdert (C).
• Laat langzaam de zuiger los, zodat de spuit automatisch omhoog kan bewegen totdat de volledige naald  
 bedekt is door de naalbeschermer (D en E).

Verwijderen van het flaglabel (optioneel)
•  Houd de spuit zoals getoond in de afbeelding, draai de zuiger naar u toe totdat u in de opening van het venster  
 de flap van het label kunt zien (F).
•  Draai de zuiger van u af totdat de flap tegen de plastic rand omhoog steekt (G).
• Grijp de flap stevig vast, trek hem omhoog door het venster en scheur af langs de perforaties aan de onderkant (H).

Weggooien van gebruikte spuiten
• Zodra de voorgevulde spuit op kamertemperatuur is gekomen, dient deze binnen 3 dagen te worden  
 gebruikt of te worden weggegooid.  
•  De rubberen dop niet op gebruikte naalden terugplaatsen.
• Berg gebruikte spuiten op in de speciale container en houd deze buiten het bereik en zicht van kinderen.
•  Verwijder de volle container volgens de aanwijzingen van de arts of apotheker.
•  Gooi de spuiten die u heeft gebruikt nooit weg in de afvalbak voor huishoudelijk afval.

Niet vergeten
Als u ergens problemen mee heeft, aarzelt u dan niet om de arts om hulp en advies te vragen. Indien de arts de patient 
heeft aangemeld bij de 2care injectie service, kan ook 2care om hulp en advies gevraagd worden. 
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Naam: Neulasta 6 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit – pegfilgrastim. Wat is Neulasta en waarvoor wordt het gebruikt: 
Neulasta wordt gebruikt om de duur van de neutropenie (laag aantal witte bloedcellen) en het voorkomen van febriele neutropenie (laag 
aantal witte bloedcellen gepaard gaande met koorts) te verminderen. Deze kunnen veroorzaakt worden door het gebruik van cytotoxische 
chemotherapie (geneesmiddelen die snel groeiende cellen vernietigen). De witte bloedcellen zijn belangrijk omdat zij uw lichaam 
helpen infecties te bestrijden. Deze cellen zijn zeer gevoelig voor de effecten van chemotherapie waardoor het aantal van deze cellen 
in uw lichaam kan verminderen. Indien het aantal witte bloedcellen daalt tot een laag niveau kan het zijn dat er onvoldoende zijn om in 
uw lichaam de bacteriën te bestrijden en kunt u een hoger risico op infectie hebben. Uw arts gaf u Neulasta om uw beenmerg (het deel 
van het bot dat bloedcellen aanmaakt) te stimuleren om meer witte bloedcellen aan te maken die uw lichaam helpen om infecties te 
bestrijden. Gebruik Neulasta niet als u allergisch (overgevoelig) bent voor pegfilgrastim, voor filgrastim, voor eiwitten afkomstig van E. 
coli of voor één van de andere bestanddelen van Neulasta. Wees extra voorzichtig met Neulasta Informeer uw arts: - als u hoest, 
koorts en kortademigheid ondervindt - als u lijdt aan sikkelcelanemie - als u pijn krijgt in het linker bovendeel van de buik of pijn aan de 
schouder - als u allergisch bent voor latex. De naaldbeschermer van de voorgevulde spuit bevat een derivaat van latex en kan ernstige 
allergische reacties veroorzaken. Gebruik met andere geneesmiddelen: Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen 
gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Belangrijke informatie 
over één van de bestanddelen van Neulasta: Neulasta bevat sorbitol (een type suiker). Indien uw arts u heeft geïnformeerd dat u 
sommige suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voordat u Neulasta gebruikt. Neulasta is in wezen natriumvrij. 
Mogelijke bijwerkingen: Zoals alle geneesmiddelen kan Neulasta bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen 
krijgt. Een zeer vaak voorkomende bijwerking (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) is botpijn. Uw arts zal u zeggen wat u 
kan nemen om de botpijn te verlichten. Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 10 patiënten) zijn 
onder meer: pijn en roodheid op de injectieplaats, hoofdpijn, en algemene pijn en pijn in gewrichten, spieren, borst, ledematen, nek of 
rug. Een soms voorkomende bijwerking (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 100 patiënten) is misselijkheid. Allergie-achtige reacties 
met Neulasta, inclusief roodheid, overmatig blozen, huiduitslag, gezwollen delen op de huid die jeuken en anaphylaxie (algemeen gevoel 
van zwakte, daling van de bloeddruk, bemoeilijkte ademhaling, opgezet gezicht) zijn zelden (kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 
1000 patiënten) gerapporteerd. Miltvergroting en zeer zeldzame gevallen (kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) 
van miltruptuur werden gerapporteerd na toediening van Neulasta. Sommige gevallen van miltruptuur waren fataal. Het is belangrijk dat 
u onmiddellijk contact opneemt met uw arts wanneer u pijn voelt in de linker bovenbuik of linker schouder, omdat dit kan verwijzen naar 
een probleem met uw milt. Na toediening van G-CSF zijn in zeldzame gevallen (kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 1000 patiënten) 
ademhalingsproblemen gerapporteerd. Informeer uw arts indien u verkouden bent, koorts en ademhalingsmoeilijkheden heeft. Er kunnen 
veranderingen voorkomen in uw bloed, maar deze kunnen gedetecteerd worden door middel van routine bloedonderzoeken. Uw aantal 
bloedplaatjes kan dalen en dit kan resulteren in kneuzingen. Het Sweet’s syndroom (paars gekleurde, gezwollen, pijnlijke letsels ter hoogte 
van de ledematen en soms ter hoogte van het aangezicht en de hals met koorts) is zelden voorgevallen (kan voorkomen bij minder dan 1 
op de 1.000 patiënten) maar andere factoren kunnen ook een rol spelen. Cutane vasculitis (ontsteking van de bloedvaten in de huid) is 
zeer zelden voorgevallen (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) bij patiënten die Neulasta toegediend kregen. Wanneer 
één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of 
apotheker. 

Voor meer informatie zie de volledige bijsluiter. Amgen B.V. te Breda, tel. 076 5732500
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