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Geachte heer, mevrouw

U heeft methotrexaat Teva injecties (RVG 115318-25) meegekregen van uw apotheker. Om u zo goed mogelijk te 
informeren over het gebruik van deze injecties, vragen wij u de bijsluiter en deze informatie aandachtig door te lezen.

Doseringen
Methotrexaat Teva is beschikbaar in 8 doseringen: 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg en 25 mg. 
Uw arts schrijft de dosering die u nodig heeft voor. Controleer goed of u de juiste dosering heeft meegekregen.

Injectievolume
De transparante geelbruine oplossing in de injectiespuit heeft per dosering een ander injectievolume (7,5 mg/0,3 ml, 
10 mg/0,4 ml, 12,5 mg/ 0,5 ml, 15 mg/0,6 ml, 17,5 mg/0,7 ml, 20 mg/0,8 ml, 22,5 mg/0,9 ml en 25 mg/1,0 ml). Het 
kan zijn dat u met dezelfde dosering gewend bent meer of minder injectievolume in te spuiten. De werkzame stof 
methotrexaat in de transparante geelbruine oplossing is niet veranderd.    

Naaldbescherming
De injectiespuit is voorzien van een naaldbeschermingssysteem. Na injecteren schuift de doorzichtige 
naaldbescherming over de naald heen, waardoor het niet meer mogelijk is hierna alsnog uzelf of iemand anders per 
ongeluk te prikken. 

   

Injectievleugels
Het kan zijn dat u andere injectievleugels gewend bent. De injectievleugels van methotrexaat Teva zijn gemaakt om 
bij te dragen aan het comfortabel zelf prikken, zeker als u moeite heeft uw  handen en vingers goed te gebruiken.

Prikinstructie
Prikinstructiekaarten zijn via uw arts of apotheek verkrijgbaar. U wordt geadviseerd eerst een prikinstructie bij uw 
verpleegkundige te volgen.

Vragen
Heeft u vragen over het gebruik van methotrexaat Teva? Uw arts en uw apotheker zullen u graag van dienst zijn.
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Let op: Methotrexaat Teva 1x per week injecteren
Teva Nederland B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland
Customer Services Tel. 0800 0228 400


