
Instructiekaart voor gebruik Metoject® voorgevulde spuit

1. Injectieplaats 2. Verwijder beschermkapje

3. Inbrengen van de naald 4. Injectie

 Injectieplaatsen: 
  Bovenaan de dijen,
  De buik, behalve rond  
  de navel

 Ontsmet uw huid op 
 de gekozen injectieplaats 
 met bijgeleverd 
 alcoholgaasje.

 Verwijder het bescherm- 
 kapje voorzichtig  door het  
 in een rechte beweging  
 van de spuit te trekken. 

 Als het kapje vast blijft  
 zitten draai het dan  
 lichtjes terwijl u trekt.

 Belangrijk: Zorg dat u de  
 naald van de voorgevulde  
 spuit niet aanraakt!

 Maak een huidplooi door  
 de huid met twee vingers  
 bij elkaar te knijpen en  
 breng de naald met een
 vlotte beweging in de huid  
 in een hoek van 90  
 graden. 

 Breng de naald volledig in  
 de huidplooi.

 Druk de plunjer langzaam  
 naar beneden en injecteer  
 de vloeistof onder uw huid.

 Houd de huidplooi vast  
 totdat de injectie is  
 voltooid. 

 Verwijder de spuit 
 voorzichtig van de huid
   in dezelfde hoek van 90  
 graden.

Vier eenvoudige stappen voor zelftoediening

Aandachtspunten
 Deze instructiekaart is bedoeld voor de arts of het verpleegkundig personeel om patiënten te leren methotrexaat 

 met de Metoject® voorgevulde spuit zelf toe te dienen.
 Voor patiënten is een speciale folder beschikbaar: “Metoject® voorgevulde spuit: Informatie voor gebruikers”. 
 Let op: de Metoject® voorgevulde spuit dient slechts eenmaal per week toegediend te worden!

 

Instructies voor gebruik
 Kies een schoon, goed verlicht en vlak werkoppervlak.
 Was uw handen zorgvuldig.
 Controleer de Metoject spuit vóór gebruik op zichtbare tekenen van verval (of barsten). Een beschadigde spuit  

 mag niet gebruikt worden.

Buik
Dij

www.metocare.nl



Verkorte productinformatie
Naam van het geneesmiddel: Metoject 50 mg/ml, oplossing voor injectie. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: 1 ml oplossing bevat 50 mg methotrexaat (als dinatriummethotrexaat). 1 voorgevulde 
injectiespuit van 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,35 / 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,55 / 0,60 ml bevat 7,5 / 10 / 12,5 / 15 / 17,5 / 20 / 22,5 / 25 / 27,5 / 30 mg methotrexaat. Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie, voorgevulde 
injectiespuit. 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 artritis psoriatica bij volwassen patiënten; lichte tot matige vorm van de ziekte van Crohn, ofwel alleen of in combinatie met corticosteroïden bij volwassen patiënten die refractair 
zijn voor thiopurines of deze niet kunnen verdragen. 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 eens per week moet worden toegepast, niet elke dag. Patiënten die therapie ondergaan 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 methotrexaat alleen te worden 
toegediend door of onder toezicht van 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 Metoject 50 mg/ml is gecontra-indiceerd tijdens zwangerschap. Uit experimenteel onderzoek met methotrexaat bij 
dieren 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. Blootstelling van een 
beperkt aantal zwangere vrouwen (42) resulteerde in een verhoogde incidentie (1:14) van misvormingen (craniaal, cardiovasculair en extremitaal). Wanneer voorafgaand aan conceptie werd gestopt met methotrexaat, 
werden normale zwangerschappen gerapporteerd. Vrouwen mogen niet zwanger raken tijdens behandeling met methotrexaat. Wanneer vrouwen tijdens de behandeling zwanger raken, dient medisch advies ingewonnen 
te worden over het risico van bijwerkingen voor het kind in verband met behandeling met methotrexaat. Daarom moeten seksueel volwassen patiënten (vrouwen en mannen) effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de 
behandeling met Metoject 50 mg/ml en ten minste 6 maanden daarna. Bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, moet elke bestaande zwangerschap met zekerheid worden uitgesloten door het nemen van passende maatregelen, 
bijv. zwangerschapstest, voorafgaand aan de aanvang van de therapie. Borstvoeding Methotrexaat wordt in zodanige concentraties uitgescheiden in moedermelk dat er een risico bestaat voor de baby en daarom dient 
voorafgaand en tijdens toediening gestopt te worden met het geven van borstvoeding. 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, 
misselijkheid, 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 opeenvolgingen 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 50 mg/ml, oplossing voor injectie RVG 100943 Houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen: medac GmbH, Fehlandtstr. 3, 20354 Hamburg, Duitsland. Datum van herziening van de tekst: 19-2-2014

Deze instructiekaart is met de grootst mogelijke zorg samengesteld maar vervangt niet de patiëntenbijsluiter. Patiënten worden aangeraden altijd de bijsluiter van de Metoject® voorgevulde 
spuit 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

Metoject® is verkrijgbaar in de volgende doseringen
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MetoCare® servicenummer 088-0660370

vertrouwd en innovatief


