
Nederland Prikinstructie Teva methotrexaat injectie

1.  Controleer voor gebruik altijd eerst de houdbaarheidsdatum, of de 

spuit niet beschadigd is en of  de gele vloeistof in de injectiespuit 

een heldere oplossing is.

2.  Was uw handen en de plek waar u wilt injecteren met zeep en 

water. Droog ze af.

3.  Ga zitten of liggen in een comfortabele positie, zodat u ontspannen 

bent. Let erop, dat u de plek waar u gaat injecteren, kunt zien. 

4.  Open de verpakking volledig, beginnend bij de hoek (figuur A) en 

haal de injectiespuit bij de uitsparingen ter hoogte van de gele 

vloeistof uit de verpakking (figuur B). Probeer de injectiespuit niet 

op te pakken bij de dop van de naald of bij het uiteinde van de 

injectiespuit (de zuiger).

5.  Kies een injectieplaats en ontsmet deze met een alcoholdoekje. 

Denk eraan om voor iedere injectie een andere plek te kiezen in de 

buik of de bovenbenen (figuur C).

6.  Houd de spuit horizontaal en trek zonder te draaien voorzichtig de 

dop van de naald, zodat de naald niet buigt (figuur D). Gooi de dop 

weg en raak de naald niet meer aan. De spuit is voorgevuld en klaar 

voor gebruik.

7.  Houd de spuit vast in de hand waarmee u schrijft (als een potlood) 

en pak de schoongemaakte plek zachtjes vast tussen uw wijsvinger 

en duim, zodat er een plooi in de huid ontstaat. 

8.  Injecteer onder een hoek van 90 graden (loodrecht op de injec-

tieplaats). Steek de volledige lengte van de naald in de huidplooi 

(figuur E).

9.  Druk met uw vinger op de zuiger totdat u niet meer verder kan 

duwen (figuur F). Dit zorgt ervoor dat het geneesmiddel onder de 

huid komt. Houd de huidplooi gedurende de injectie vast.

A

B

C

D

F

N
L/

M
TX

T/
15

/0
0

0
8

E



Naam van het geneesmiddel: Methotrexaat Teva oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: 1 ml oplossing bevat 25 mg 
methotrexaat (als dinatriummethotrexaat). Elke voorgevulde spuit met 0,3 ml; 0,4 ml; 0,5 ml; 0,6 ml; 0,7 ml; 0,8 ml; 0,9 ml; 1,0 ml bevat 7,5 mg; 10 mg; 12,5 mg; 15 mg; 17,5 mg; 20 
mg; 22,5 mg of 25 mg methotrexaat. Farmacotherapeutische groep: Foliumzuuranalogen, ATC-code L01BA01 Therapeutische indicaties: Actieve reumatoïde artritis bij volwassen 
patiënten; polyartritische vormen van ernstige, actieve juveniele idiopatische artritis, wanneer de respons op NSAID’s (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen) 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. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor methotrexaat of één van de hulpstoffen; ernstige leverinsufficiëntie; alcoholmisbruik; ernstige 
nierinsufficiëntie; bestaande bloeddyscrasieën, zoals beenmerghypoplasie, leukopenie, trombocytopenie, of significante anemie; immunodeficiëntie; ernstige, acute of chronische 
infecties, zoals tuberculose en hiv; stomatitis, ulcera in de mondholte en bekende actieve gastro-intestinale ulceratieve aandoening; zwangerschap, borstvoeding; gelijktijdige 
vaccinatie met levende vaccins. Belangrijkste waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Patiënten moeten duidelijk worden geïnformeerd dat de therapie eenmaal per week 
moet worden toegediend, en niet iedere dag. Niet correcte toediening van methotrexaat kan leiden tot ernstige, mogelijk zelfs fatale, bijwerkingen. Daarom mag methotrexaat alleen 
worden toegediend door, of onder supervisie van, artsen die kennis hebben van en ervaring hebben met het gebruik van therapie met antimetabolieten. Vanwege de mogelijkheid van 
ernstige of zelfs fatale toxische reacties moet de patiënt volledig worden geïnformeerd door de arts over de risico’s (inclusief vroege tekenen en symptomen van toxiciteit), over de 
aanbevolen veiligheidsmaatregelen en de noodzaak onmiddellijk een arts te raadplegen wanneer de symptomen van intoxicatie zich voordoen. Contact van methotrexaat met huid 
en mucosa dient te worden vermeden. Bij contaminatie, dienen de desbetreffende plekken te worden gespoeld met veel water. De mogelijke risico’s op de effecten van reproductie 
dienen te worden besproken met mannelijke en vrouwelijke patiënten in de vruchtbare leeftijd. Methotrexaat veroorzaakt bij de mens embryotoxiciteit, abortus, en foetale defecten. De 
afwezigheid van een zwangerschap moet worden bevestigd voordat Methotrexaat Teva wordt toegediend. Mannen die behandeld worden met methotrexaat worden aanbevolen geen 
kinderen te verwekken gedurende de behandeling, en tenminste 6 maanden daarna. Aanbevolen onderzoeken en veiligheidsmaatregelen vóór aanvang van de behandeling of na herstart 
van de behandeling: volledig bloedbeeld met differentiële bloedtelling, leverenzymen, bilirubine, serumalbumine, röntgenfoto’s van de borstkas en nierfunctietesten. Indien klinisch 
geïndiceerd, moeten tuberculose en hepatitis worden uitgesloten. Tijdens de behandeling is controle van mondholte, volledig bloedbeeld, leverfunctie, nierfunctie en luchtwegen 
geïndiceerd. Maligne lymfomen kunnen voorkomen bij patiënten die methotrexaat in een lage dosis krijgen; in welk geval de therapie moet worden gestaakt. Omstandigheden die leiden 
tot dehydratie, zoals emesis, diarree, stomatitis, kunnen de toxiciteit van methotrexaat verhogen als gevolg van verhoogde spiegels; in welk geval het gebruik van methotrexaat gestaakt 
moet worden totdat de symptomen weg zijn. Diarree en ulceratieve stomatitis kunnen toxische effecten zijn en het kan noodzakelijk zijn om de therapie hiervoor te onderbreken omdat 
anders hemorragische enteritis en de dood als gevolg van intestinale perforatie zich kunnen voorkomen. Het gebruik in kinderen jonger dan 3 jaar wordt niet aanbevolen. Belangrijkste 
bijwerkingen: De verschijning en mate van ernst van bijwerkingen is afhankelijk van het doseringsniveau en de frequentie van toediening van methotrexaat. De meeste bijwerkingen 
zijn reversibel als ze tijdig worden ontdekt. De ernstige bijwerkingen zijn sepsis, opportunistische infecties, verschillende vormen van beenmergdepressie, waaronder leukocytopenie, 
trombocytopenie, anemie, immunosuppressie, allergische reacties, anafylactische shock, diabetes, toevallen, ernstige gezichtsstoornissen, retinopathie, individuele gevallen van 
lymfomen, vasculitis, hypotensie, trombo-embolische verschijnselen, pulmonale complicaties als gevolg van interstitiële alveolitis / pneumonitis en gerelateerde sterfgevallen pulmonale 
fibrosis, astmatische bronchitis-achtige reacties, COPD, gastro-intestinale ulcera en bloedingen, lever-vervettende fibrosis, cirrose, acute hepatitis, Stevens Johnson syndroom, toxische 
epidermale necrolyse, stressbreuken, ulceratie van de urineblaas, nierfalen, anurie, ulceraties van de vagina. De zeer vaak voorkomende (≥1/10) bijwerkingen zijn verlies van eetlust, 
misselijkheid, braken, abdominale pijn, inflammatie en ulcera van het slijmvliesmembraan van mond en keel, toename in levergerelateerde enzymen, alkalinefosfatase en bilirubine; 
exantheem, jeuk. Afleverstatus: U.R. Houder van de vergunning: Teva Nederland B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland Datum van herziening van de tekst: 4 maart 2015 
Raadpleeg voor volledige productinformatie de geregistreerde samenvatting van productkenmerken (SPC) RVG 115318-115325 te vinden op www.cbg-meb.nl of neem contact 
op met Teva Nederland BV. Tel. 0800 0228 400 (NL/MTXT/15/0008).

 ▪ Lees aandachtig de bijsluiter.

 ▪ U wordt geadviseerd eerst een prikinstructie bij uw verpleegkundige te volgen.

 ▪ Indien de plek waar u heeft geïnjecteerd geïrriteerd of pijnlijk is, neemt u dan 
contact op met uw arts of verpleegkundige.

 ▪ U kunt een naaldcontainer geheel kosteloos bestellen bij de Customer Services 
afdeling van Teva Nederland 0800 - 022 8400

 ▪ Als u vragen heeft over het gebruik van methotrexaat injecties, neemt u dan 
contact op met uw arts of apotheker.

       Let op: Leeg de spuit door de zuiger volledig naar beneden te drukken. Dit kan 

een drukkend gevoel geven. Stop niet eerder met duwen als u bijvoorbeeld 

een klik hoort.

10.  Verwijder de naald uit de huid door deze recht naar boven te trekken (figuur 

G). Een beschermhoes zal automatisch de naald bedekken (figuur H). U kunt 

nu de huidplooi loslaten. Na het injecteren niet op de injectieplek wrijven. 

Dit voorkomt blauwe plekken. 

11.  Doe de volledig gebruikte spuit in de naaldcontainer (figuur I). Volle naald-

containers kunt u inleveren bij uw apotheek. Doe de gebruikte spuiten nooit 

bij het huishoudelijk afval.

 

     Let op: Medicatie één keer per week toedienen.
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