Prikinstructie Ovitrelle®-pen
Ovitrelle® is een voorgevulde injectiepen voor éénmalig gebruik. Het bevat choriogonadotropine alfa,
dit is een kunstmatig gemaakt hCG (zwangerschapshormoon).
Ovitrelle® is een grijs/groene pen en wordt geleverd met een injectienaald welke los verpakt is.
De volledige inhoud van de pen moet in één keer worden geïnjecteerd op het met uw arts
afgesproken tijdstip.
Bewaar de Ovitrelle®-pen, buiten bereik van kinderen, in de koelkast (2°C - 8°C). Niet in de vriezer
bewaren.
Gebruik dit product niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
van de pen of doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.

Hoe bewaart u uw pen
• Bewaar de pen op een veilige plaats. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden!
• Gebruik dit product niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
van de pen of doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
• Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C). Niet in de vriezer bewaren.
• Gebruik dit product niet als u merkt dat er zichtbare tekenen van bederf zijn, als de vloeistof
deeltjes bevat of niet helder is.

Mogelijke bijwerkingen
Bijwerkingen die vaak voorkomen:
•Vermoeidheid, hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, braken, reacties op injectieplaats, milde OHSS.
Bijwerkingen die soms voorkomen:
•Depressie, irritatie, rusteloosheid, diarree, ernstige OHSSS.
Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen:
•Lichte reversibele huidreacties, in de vorm van huiduitslag
•Bloedvataandoeningen
•Lichte tot ernstige overgevoeligheidsreacties inclusief anafylactische reacties en shock
•Trombo-embolie, gewoonlijk samenhangend met ernstige OHSS

Heeft u vragen of bent u onzeker, schroom dan niet om Nij Barrahûs te bellen.
Telefoonnummer: 0561 - 61 00 30 - maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur
Voor dringende vragen zijn wij bereikbaar op ons spoednummer 06 - 17 43 69 16
E-mail: info@nijbarrahus.nl
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Klaarmaken van de injectie
Werk in een schone omgeving en zorg ervoor dat de naald steriel blijft. Raak de naald niet aan en leg
hem alleen neer mét de beschermhuls op de naald.

1. Haal de dop van de pen.
2. Neem een nieuwe naald, die bij de Ovitrelle®- pen is meegeleverd.
3. Controleer of de lostrekbare verzegeling op de buitendop van de naald niet beschadigd is of los
zit.
4. Trek de lostrekbare verzegeling van de dop af.
5. Houd de buitendop van de naald stevig vast.
6. Duw de tip van de pen, met schroefdraad, in de buitendop van de naald en schroef de buitendop
van de naald erop, totdat hij stevig vast zit. (Figuur a)

a.
7. Verwijder de buitendop van de naald door er voorzichtig aan te trekken. Laat de binnenbescherming van de naald op zijn plaats.
8. Gooi de buitendop van de naald niet weg; deze heeft u nog nodig om de naald na de
injectie van de voorgevulde pen te verwijderen.
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Een grote luchtbel verwijderen voor het eerste gebruik
Kijk zorgvuldig naar de reservoirhouder. Als u geen grote luchtbel ziet, is de voorgevulde pen klaar
voor gebruik. Ga door naar stap 12. In het andere geval gaat u verder met stap 9.
9. Draai de doseerknop voorzichtig rechtsom totdat u een stip (•) in de dosisweergave ziet staan.
Als u deze positie voorbij bent gegaan, draait u de doseerknop gewoon terug tot aan de stip (•).
(figuur b)

b.

c.

10. Verwijder vervolgens de binnenbescherming van de naald en houd de pen zo vast dat de naald
naar boven wijst.
11. Tik zacht met uw vinger tegen de reservoirhouder, zodat eventuele luchtbelletjes naar de naald
omhoog stijgen. Laat de naald nog steeds omhoog wijzen en duw met uw duim de doseerknop zo
ver mogelijk in.
Er moet een druppeltje vloeistof aan de punt van de naald verschijnen; dit laat zien dat de
Ovitrelle®-pen klaar is voor de injectie. (figuur c)
Als u geen vloeistof ziet, kunt u het een tweede keer proberen (u mag dit maximaal twee keer
doen) en start u vanaf stap 9 van de hierboven vermelde rubriek “ Een grote luchtbel
verwijderen”.
Het instellen van de dosis

d.
12. Draai de dosis-instellingsknop voorzichtig rechtsom. Duw of trek niet aan de doseerknop terwijl u
eraan draait. Op de dosisweergave ziet u een rechte lijn en u moet blijven draaien totdat u het getal
250 kunt aflezen. (figuur d)
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De dosis injecteren
13. Bepaal de plaats waar u gaat injecteren. Kies een plek links of rechts onder uw navel.
14. Desinfecteer desgewenst de huid met een alcoholdoekje.(Dit is niet strikt noodzakelijk)
Controleer opnieuw of in de dosisweergave het getal 250 zichtbaar is. Is dit niet het geval, draai
de pen dan alsnog naar de juiste stand. (zie hierboven).
15. Verwijder nu voorzichtig de binnenbescherming van de naald en gooi deze weg.
16. Injecteer de dosis volgens de instructies van uw arts of verpleegkundige.
Duw eerst de naald langzaam in de huid en duw vervolgens de doseerknop zo ver mogelijk in.
U moet de naald minimaal 10 seconden in de huid laten zitten, waarbij de doseerknop ingedrukt
moet blijven. (figuur e)
Het getal dat de dosis aangeeft in de dosisweergave springt weer terug op 0. Dit geeft aan dat de
volledige dosis is afgegeven.

e.
17. Controleer of de dosisweergave 0 aangeeft. Dit bevestigt dat de dosis volledig is geïnjecteerd.
Indien de pen niet 0 aangeeft, bel dan met Nij Barrahûs.
18. Verwijder de naald van de pen:
Houd de Ovitrelle®- pen stevig aan de reservoirhouder vast.
Zet voorzichtig de buitendop van de naald weer op de naald. (figuur f)
Pak dan de buitendop van de naald vast en schroef de naald los – dit doet u door hem linksom te
draaien. Zorg dat u zichzelf niet met de naald prikt.

f.
Zet nu de dop weer op de pen. De lege pen mag met het huisvuil afgevoerd worden.
Gebruik naalden die al gebruikt zijn nooit opnieuw. Gooi de gebruikte naald niet bij het huisvuil,
maar bewaar de naald in een stevige afsluitbare pot of naaldenbeker en lever deze in bij Nij Barrahûs
of bij uw apotheek.
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