U gaat nu bij uzelf FRAGMIN® toedienen

Lees eerst aandachtig de instructies in
het Fragmin tromboseboekje!

Indien geen ‘needle-trap: foto 3.
Neem het injectiespuitje uit de strip.
Buig het ‘needle-trap’ veiligheidssysteem
zo’n 60° - 80°.

Pak het naald-afdekdopje vast en trek het
in één beweging naar boven los.

Als er een druppel aan de naald blijft zitten,
schud die er dan af.

Optie 1: Buik

De luchtbel in het spuitje kan geen
kwaad, probeer deze NIET te verwijderen;
de luchtbel zorgt ervoor dat alle vloeistof
wordt ingespoten.

U kunt de vloeistof onder de huid spuiten
zoals hier geïllustreerd, in de voor of
zijkant van uw buik.

Door het spuitje tussen duim en
middelvinger te houden, kunt u met de
wijsvinger de vloeistof langzaam inspuiten.

Pak een flinke huidplooi tussen duim en
wijsvinger.

Blijf de huidplooi tijdens het inspuiten
vasthouden, NIET opzuigen!

Breng de naald loodrecht en in-zijn-geheel
in de huidplooi.

Nadat u de vloeistof hebt ingespoten,
kunt u de naald verwijderen en de
huidplooi loslaten, NIET nawrijven!

Het spuitje vasthouden met duim en
middelvinger.
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Optie 2: Been
Pak een flinke huidplooi tussen duim en
wijsvinger.
Breng de naald loodrecht en in-zijn-geheel
in de huidplooi.
Het spuitje vasthouden met duim en
middelvinger.

Indien geen ‘needle-trap: foto 8.
Buig het naaldje na de injectie vast in
de ‘needle-trap’ door de naald tegen een
harde stabiele ondergrond te drukken.

Door het spuitje tussen duim en
middelvinger te houden, kunt u met de
wijsvinger de vloeistof langzaam inspuiten.
Blijf de huidplooi tijdens het inspuiten
vasthouden, NIET opzuigen!
Nadat u de vloeistof hebt ingespoten,
kunt u de naald verwijderen en de
huidplooi loslaten, NIET nawrijven!

Berg het gebruikte spuitje op in een
naaldcontainer.
Na afloop kunt u de naaldcontainer
terugbrengen bij de apotheek.

Gebruik NOOIT een vinger of hand om de
needle-trap naar de naald te brengen!
Let op dat u NIET spuit:
Op littekenweefsel
Op plaatsen die ontstoken of pijnlijk zijn
In verlamde of geopereerde ledematen of
ledematen met trombose of oedeem
Op plaatsen met rode verkleuringen
In de buurt van grote bloedvaten
Binnen een cirkel van 4 cm rond de navel
Binnen een omtrek van 2 cm van de vorige
injectieplaats
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Als alternatief kunt u de vloeistof ook
onder de huid van het been spuiten.
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PFI.0095 Fragmin_Patiënt_Spuitinstructiekrt_TearOffPad(Scheurblok)_A4.indd 2

www.fragmin.nl

13.FRG.1.98

Dat is alles! Hebt u nog vragen, raadpleeg
dan uw arts of verpleegkundige.
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