
Gebruiksaanwijzing PegIntron Pen

Hoe wordt de PegIntron voorgevulde pen gebruikt
In de volgende instructies wordt uitgelegd hoe u zichzelf een injectie kunt geven met de voorgevulde pen. 
Lees de instructies aandachtig door en volg ze stap voor stap. Uw zorgverlener zal u uitleggen hoe de injec-
ties toegediend moeten worden. Begin pas met het toedienen van een injectie als u er zeker van bent dat u 
weet hoe u de voorgevulde pen moet gebruiken. Elke voorgevulde pen is alleen voor eenmalig gebruik.

Voorbereiding
• Neem een goed verlicht, schoon, vlak werkoppervlak zoals een tafel.
•  Neem de voorgevulde pen uit de koelkast. Bekijk de datum die op het doosje na EXP gedrukt staat en 

controleer of de vervaldatum niet overschreden is. Gebruik de pen niet als de vervaldatum overschreden is.
• Haal de voorgevulde pen uit het doosje.
•  Leg de voorgevulde pen op een vlak schoon oppervlak. Wacht om hem op kamertemperatuur te laten 

komen (maar niet meer dan 25 ºC). Dit kan tot 20 minuten duren.
•  Was uw handen goed met zeep en warm water. Houd uw werkplek, uw handen en de injectieplaats schoon 

om het risico op infectie te verlagen.

U vindt de volgende benodigdheden in de verpakking:
- een voorgevulde pen (CLEARCLICK);
- een opzetnaald;
- 2 alcoholdoekjes.

            

Mengen
• Houd de voorgevulde pen rechtop met de instelknop naar beneden.
• Draai de instelknop naar nummer 1 (zie afbeelding 1). U hoort mogelijk een ‘klik’ geluid.

U bent klaar om te injecteren
•  Kies een injectieplaats op uw maagstreek (buik) of dij. 

Vermijd uw navel en taille. Als u heel mager bent, mag 
u alleen uw dij voor injectie gebruiken. U moet telkens 
een andere plaats  gebruiken wanneer u zichzelf injec-
teert. Injecteer PegIntron niet in een plek waar de huid 
geïrriteerd, rood, gekneusd of geïnfecteerd is, of litte-
kens, striemen of knobbeltjes heeft.

•  Veeg met een nieuw alcoholdoekje over de injectie-
plaats. Laat de huid aan de lucht drogen.

•  Pak een huidplooi vast op de plaats die u heeft 
schoongemaakt voor injectie.

•  Druk de voorgevulde pen tegen de huid zoals 
aangegeven in afbeelding 10. De beschermer zal 
automatisch terugglijden, zodat het geneesmiddel via de 
naald geïnjecteerd kan worden.

•  Houd de voorgevulde pen 15 seconden tegen de huid.  
 
Let op: de voorgevulde pen zal gedurende 10 seconden 
een klikgeluid maken – afhankelijk van uw dosis. 
Houd de pen nog 5 seconden tegen de huid om zeker 
te zijn dat u de volledige dosis krijgt. Let op: zodra de 
voorgevulde pen wordt weggenomen van de huid, wordt 
de naaldbeschermer vergrendeld.

 
 
              
Afbeelding 10: Injectie in de dij                                        

Weggooien van de injectiematerialen
De voorgevulde pen, naald en alle injectiematerialen zijn 
bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten na de injectie 
worden weggegooid. Gooi de gebruikte voorgevulde pen 
veilig weg in een afgesloten houder. Vraag uw zorgverle-
ner of apotheker om een geschikte houder.

Venstertje
Naald-beschermer

Huls van de pen

Opzetnaald

Instelknop
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Afbeelding 1

•  NIET SCHUDDEN OM TE MENGEN.  
Draai om te mengen de voorgevulde pen twee keer 
voorzichtig ondersteboven (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2

•  Kijk door het venstertje. De oplossing moet helder en 
kleurloos zijn voor gebruik. Er kunnen enkele luchtbel-
len aanwezig zijn, maar dit is normaal. Niet gebruiken 
als de oplossing verkleurd is of deeltjes bevat.

Plaats de naald
•  Draai de instelknop naar nummer 2 (zie afbeelding 3). 

U hoort mogelijk een ‘klik’.

Afbeelding 3

•  Veeg met een alcoholdoekje over de bovenkant van  
de voorgevulde pen, waar de naald geplaatst wordt  
(zie afbeelding 4).

Afbeelding 4

•  Verwijder het gele papiertje van de naalddop voordat  
u de opzetnaald op de voorgevulde pen plaatst  
(zie afbeelding 5).

Afbeelding 5

•  Houd de voorgevulde pen rechtop en duw de naald stevig 
recht naar beneden (zie afbeelding 6). U kunt daarbij een 
zacht geluid horen.

Afbeelding 6

•  Verwijder de naalddop. Het zou kunnen dat u wat  
vloeistof uit de naald ziet druppelen (zie afbeelding 7). 
Dit is normaal.

Afbeelding 7

Stel de dosis in
•  Draai de instelknop naar uw voorgeschreven dosis  

(zie afbeelding 8). U kunt daarbij klikgeluiden horen. 
Let op: de naaldbeschermer zal automatisch OMHOOG 
POPPEN terwijl u draait (zie afbeelding 9). U mag vóór 
de injectie links- of rechtsom draaien om elke gewenste 
dosis in te stellen.

 
          

Afbeelding 8 

Afbeelding 9

POP!


