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Frågor om Praluent® förfylld penna:

Patientinformation
Till dig som behandlas med Praluent®

Behandlingsdagbok
Ateroskleros, åderförfettning, är den viktigaste riskfaktorn
för hjärtinfarkt och stroke. Blodfetter lagras i kärlväggarna
och blodförsörjningen till viktiga organ som hjärta och hjärna
försämras. Det är därför viktigt att sänka nivåerna av farliga
blodfetter.
Denna broschyr har vi skrivit till dig som har förhöjda blodfetter
och har blivit ordinerad Praluent® av din läkare.
Målet med din behandling är:

•
•

Att sänka halten av LDL-kolesterol i blodet.
Att sänka halterna av andra sjukdomsframkallande fettpartiklar i blodet.

Injicera Praluent varannan vecka (doserna 75 mg eller 150 mg)
eller var fjärde vecka (dosen 300 mg).
För att ta dosen 300 mg, ta två injektioner med 150 mg efter
varandra på två olika injektionsställen.
För enkelhetens skull, bestäm dig för att injicera jämna eller
ojämna veckor. Det är viktigt att du följer din läkares ordination
och meddelar sjukvården om du av någon anledning frångår
given ordination. Om det är något du undrar över vad gäller din
behandling, tveka aldrig att fråga din sjuksköterska eller läkare.
Din sjukvårdskontakt:
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Vänster

OK

Rosa avsnitt
skärs bort!

Förbered injektionsstället

Utför injektion
1

5

Dra av den blå skyddshylsan.

2
klic

Håll pennan som på bilden.
Ta fram pennan
30 min innan

Alkoholservett

Bomullstuss

•

Du kan injicera på lår, överarm eller mage
(mer än 5 cm från naveln).

•

Tvätta händerna med tvål och vatten och rengör sedan huden på injektionsområdet med
en alkoholservett.

•

Injicera ej i hud som är öm, hård, röd eller
varm.

•
•

3

Tryck ned den blå knappen med tummen
och släpp sedan upp den omedelbart.
Du hör ett klickljud, injektionen startar.

Injicera ej i område nära en synlig ven.
Undvik att sticka dig på exakt samma ställe
varje gång.

6

Gnid inte huden efter injektion.
Tryck vid behov en bomullstuss
mot injektionsstället.

7

Släng pennan i avsedd behållare.

Kläm ihop huden (gäller ej överarm) vid injektionsstället.
Håll pennan mot huden i 90o vinkel, med fönstret mot dig, med ett lätt tryck så att det gula
nålskyddet ej syns.

4

klic

k!

k!

Håll kvar pennan mot huden.
Fönstret på pennan ska bli helt
gult. Injektionen kan ta upp till
20 sekunder.
När du hör ett andra klickljud är
injektionen klar. Om detta skulle
utebli, räkna till 10 och kontrollera att fönstret är helt gult innan
du tar bort pennan.
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Glöm inte att notera i dagboken!

Vänster

OK

V I K U P P - I N ST R U K T I O N AT T TA I N J E K T I O N

Snabbguide

Allmän information

•

Ta fram pennan och lägg i rumstemperatur i
30 min.

•

Läkemedlet ska injiceras varannan eller var fjärde vecka vid
ungefär samma tid.

•

Tvätta händerna och sätt dig bekvämt.

•

Missad dos:

•

Rengör injektionsstället med en alkoholservett.

•

Tryck den förfyllda pennan mot huden för att
säkerställa att du hamnar i en bra och bekväm
position. Håll pennan så att fönstret är riktat
mot dig.

•

Påminnelse att du ska ta din injektion:
• Notera i t.ex. almanacka eller som påminnelse i
telefon eller surfplatta.
• Starta Praluent timer.
• Planera i god tid hur du ska sköta din Praluent®
medicinering i samband med resa, tala med
din läkare hur du bäst gör detta.
• Om ej injektionen fullföljs, kontakta sjukvården
för råd.

Inom 7 dagar, ta injektionen.

-

Om mer än 7 dagar, hoppa över injektionen och återuppta
behandling två veckor efter dagen för den missade dosen.

Blått
lock

Injektorfönster

Pennkropp

Grön eller grå knapp

Gult nålskydd
Nål på insidan

•

Förvara pennan i kylskåp (2°C till 8°C). Praluent kan förvaras
utanför kylskåp (vid högst 25°C) skyddat från ljus under en
sammanhängande period av högst 30 dagar.

•

Efter att läkemedlet tagits ut från kylskåpet måste det användas
inom 30 dagar eller kasseras.

•

Förvara pennan i ytterförpackningen, pennan är ljuskänslig.
Utsätt ej pennan för hög värme (över 25°C) eller frysgrader.

2. Tvätta händerna med tvål och vatten.

•

Om du ser luftbubblor större än 0,5 cm i injektorfönstret eller
om injektorfönstret är sprucket - använd ej pennan!

4. Titta i pennfönstret, om det är GULT använd EJ.

•

Om pennan ej hanteras enligt ovan - använd ej!

Utför injektionen.

Tips

-

Praluent® förfylld penna

Innan du tar injektionen
1.

Låt pennan bli varm i rumstemperatur 30 minuter.
Rumstemperaturen ska vara 18-25 oC.

3. Kontrollera utgångsdatum, använd ej om datum gått ut.

