
Instructiekaart voor gebruik Metoject® PEN

1. Desinfecteer 2. Verwijder kapje 3. Maak huidplooi

4. Plaats 5. Injecteer 6. Verwijder

 Injectieplaatsen: 
  Bovenaan de dijen,
  De buik, behalve rond de navel
  Reinig uw huid op de gekozen injectieplaats  
 met bijgeleverd alcoholgaasje.

 Verwijder de pen van de huid  
 (recht omhoog trekken) als er  
 geen vloeistof in de pen is 
 achtergebleven.

 De naaldbescherming schuift  
 automatisch over de naald en klikt  
 vast zodat de naald beschermd is.

 Trek het beschermkapje in een  
 rechte beweging van de pen.

 Zodra het beschermkapje is  
 verwijderd, dient u de injectie  
 zonder uitstel toe te dienen.

 Maak voorzichtig een huidplooi 
 met uw vrije hand.

 Plaats de pen loodrecht op de huidplooi.
 Houdt de huidplooi vast tijdens 

 de injectie.

 Druk de pen stevig tegen uw  
 huid om de knop te ontsluiten  
 zonder dat u de knop indrukt.

 Druk nu de knop in met uw duim.
 U hoort een klik die het begin van de  

 injectie aangeeft.
 Blijf de pen tegen de huidplooi houden  

 tijdens het injecteren totdat al het  
 geneesmiddel is geïnjecteerd.

 Dit kan tot 5 seconden duren.

Eenvoudige stappen voor zelftoediening

Aandachtspunten
 Deze instructiekaart is bedoeld voor de arts of het verpleegkundig personeel om 

 patiënten te leren methotrexaat met de Metoject® PEN zelf toe te dienen.
 Voor patiënten is een speciale folder beschikbaar: “Metoject® PEN: Informatie 

 voor gebruikers”. 
 Let op: de Metoject® PEN dient slechts eenmaal per week toegediend te worden!

 
Instructies voor gebruik

 Was uw handen zeer zorgvuldig en verwijder het systeem uit  
 de verpakking.

 Controleer vóór gebruik of de Metoject® PEN onbeschadigd  
 is, een beschadigde pen mag niet gebruikt worden.

www.metocare.nl



Metoject® PEN in detail

Met beschermkapje
voor injectie

Na injectie

Injectieknop

Handgreep met 
label met kleurcodering

Kijkvenster

Beschermkapje

Naaldbescherming

Deze instructiekaart is met de grootst mogelijke zorg samengesteld maar vervangt niet de patiëntenbijsluiter. Patiënten worden aangeraden altijd de bijsluiter van de Metoject® PEN aandachtig door 
te lezen voordat ze  beginnen met het toedienen van de injectie. MetoCare® is een merk van Lamepro B.V. Voor aanvullende informatie en contactgegevens van Lamepro ga naar www.lamepro.nl

Verkorte productinformatie
Naam van het geneesmiddel: Metoject PEN 7,5 mg=0,15 ml / 10 mg=0,2 ml / 12,5 mg=0,25 ml / 15 mg=0,3 ml / 17,5 mg=0,35 ml / 20 mg=0,4 ml / 22,5 mg=0,45 / 25 mg=0,5 ml / 27,5 mg=0,55 / 30 mg=0,6 ml 
oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: 1 voorgevulde pen van 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,35 / 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,55 / 0,60 ml oplossing bevat 7,5 / 10 / 
12,5 / 15 / 17,5 / 20 / 22,5 / 25 / 27,5 / 30 mg methotrexaat (als methotrexaat dinatrium). Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. Transparante, geelbruine oplossing. Therapeutische 
indicaties: Actieve reumatoïde artritis bij volwassen patiënten; polyartritische vormen van ernstige, actieve juveniele idiopathische artritis (JIA), wanneer de respons op niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen 
(NSAID’s) onvoldoende is gebleken; ernstige recalcitrante invaliderende psoriasis, die niet adequaat reageert op andere vormen van behandeling zoals fototherapie, PUVA en retinoïden, en ernstige arthritis psoriatica bij 
volwassen patiënten. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van hulpstoffen; ernstige leverfunctiestoornis; alcoholmisbruik; ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring minder dan 20 ml/
min); reeds bestaande bloeddyscrasieën, zoals beenmerghypoplasie, leukopenie, trombocytopenie of significante anemie; ernstige, acute of chronische infecties zoals tuberculose, HIV of andere immunodeficiëntiesyndromen; 
ulcera in de mondholte en bekende actieve gastro-intestinale ulceratieve aandoening; zwangerschap, borstvoeding; gelijktijdige vaccinatie met levende vaccins. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: 
Patiënten moeten duidelijk worden geïnformeerd dat de therapie eenmaal per week moet worden toegepast, niet elke dag. Patiënten die de behandeling krijgen, dienen te worden onderworpen aan passende supervisie 
zodat tekenen van mogelijke toxische effecten of bijwerkingen met een minimale vertraging kunnen worden gedetecteerd en geëvalueerd. Daarom dient behandeling met methotrexaat alleen te worden opgestart en 
gesuperviseerd door artsen die op de hoogte zijn van en ervaring hebben met het gebruik van therapie met antimetabolieten. In verband met de mogelijkheid van ernstige of zelfs fatale toxische reacties dient de patiënt 
door de arts volledig geïnformeerd te worden over de risico’s die de behandeling inhoudt en over de aanbevolen veiligheidsmaatregelen. Gebruik bij kinderen < 3 jaar oud wordt niet aanbevolen daar er niet voldoende 
gegevens zijn over de werkzaamheid en veiligheid voor deze populatie. Zwangerschap Vrouwen die zwanger kunnen worden Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de 
behandeling. Bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd moet elke kans op een bestaande zwangerschap met zekerheid worden uitgesloten door het nemen van passende maatregelen, bijvoorbeeld een zwangerschapstest, vóór 
aanvang van de behandeling. Metoject PEN is gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap. Uit dieronderzoek is reproductietoxiciteit gebleken. Van methotrexaat is aangetoond dat het teratogeen is voor de mens; er is 
gerapporteerd dat het foetaal overlijden en/of congenitale afwijkingen veroorzaakt. Borstvoeding Methotrexaat wordt uitgescheiden in de moedermelk. Vanwege het risico op ernstige bijwerkingen bij met moedermelk 
gevoede zuigelingen is methotrexaat gecontra-indiceerd tijdens borstvoeding. Daarom moet borstvoeding worden gestaakt voorafgaand en tijdens toediening. Vruchtbaarheid Daar methotrexaat genotoxisch kan zijn, wordt 
alle vrouwen die zwanger willen raken geadviseerd, indien mogelijk, een genetisch consultatiecentrum te raadplegen en dienen mannen advies in te winnen over de mogelijkheid van spermaconservering alvorens aan te 
vangen met de therapie. Bijwerkingen: De meest relevante bijwerkingen zijn suppressie van het hemopoëtisch systeem en gastro-intestinale stoornissen. De verschijning en mate van ernst van bijwerkingen is afhankelijk 
van het doseringsniveau en de toedieningsfrequentie. Daar ernstige bijwerkingen zich zelfs bij lagere doses kunnen voordoen, is het echter onontbeerlijk dat patiënten regelmatig met korte tussenpozen worden gecontroleerd 
door de arts. Zeer vaak voorkomende bijwerkingen zijn: stomatitis, dyspepsie, nausea, verlies van eetlust en verhoogde transaminasen. Vaak voorkomende bijwerkingen: Leukopenie, anemie, trombopenie, hoofdpijn, 
vermoeidheid, slaperigheid, pneumonie, interstitiële alveolitis/pneumonitis vaak gepaard gaand met eosinofilie, mondulcera, diarree, exantheem, erytheem, pruritus. Ernstige, (zeer) zelden voorkomende bijwerkingen zijn 
o.a. agranulocytose, ernstige episodes van beenmergdepressie, syndroom van Stevens-Johnson, toxische epidermale necrolyse (syndroom van Lyell), anafylactische shock, convulsies en paralyse. Afleveringswijze: U.R. 
Vergoeding: volledig vergoed binnen het GVS m.u.v. de 7,5 mg dosering die deels wordt vergoed. Prijzen: volgens Z-Index. Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: Metoject PEN oplossing voor 
injectie in een voorgevulde pen: 7,5 mg=0,15 ml: RVG 111962; 10 mg=0,2 ml: RVG 111963; 12,5 mg=0,25 ml: RVG 111964; 15 mg=0,3 ml: RVG 111965; 17,5 mg=0,35 ml: RVG 111966; 20 mg=0,4 ml: RVG 111967; 22,5 
mg=0,45 ml: RVG 111968; 25 mg=0,5 ml: RVG 111969; 27,5 mg=0,55 ml: RVG 111970; 30 mg=0,6 ml: RVG 111971 Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: medac GmbH, Theaterstr. 6, 22880 
Wedel, Duitsland. Datum van herziening van de tekst: 15-04-2014 

De Metoject® PEN is verkrijgbaar in 
de volgende doseringen

Kleurcodering geeft de dosering aan

De Metoject® PEN is geschikt 
voor éénmalig gebruik
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Voor informatie kijk op www.metocare.nl
MetoCare® servicenummer 088-0660370

vertrouwd en innovatief


