
Brukerveiledning
Menopur® 600 IU eller 1200 IU



4. Hetteglass med pulver

3. Engangssprøyte til injisering

2. Sprøyte med oppløsningsvæske1. Tilberedningskanyle

Sjekk at pakningen inneholder  
følgende elementer:

1. Tilberedningskanyle

2.  Sprøyter med oppløsningsvæske 
(1 sprøyte for 600 IU / 2 sprøyter for 1200 IU)

3.  Engangssprøyter til injisering 
(9 stk for 600 IU / 18 stk for 1200 IU)

4.  Hetteglass med Menopur 
(600 IU med oransje hette eller 1200 IU med hvit hette)

Vær oppmerksom på at hetteglasset inneholder  
legemiddel til flere dagers behandling.



Forberedelse:
1.  Vær oppmerksom på  

at pulveret i hetteglasset 
vil løse seg opp umiddel-
bart etter tilsetting av  
bare noen få dråper 
oppløsningsvæske.* 

 

2.  Fjern gummibeskyttelsen 
fra sprøyten med 
oppløsningsvæske. 

3.  Åpne tilberedningskanylen 
ved å vri av endestykket.

4. Fest tilberedningskanylen  
 på sprøyten med opp- 
 løsningsvæske.

5.  Fjern beskyttelseshetten 
fra tilberedningskanylen.

 * For at du ikke skal bli i tvil om det faktisk  
var pulver i hetteglasset i utgangspunktet,  
er det lurt å sjekke dette før du begynner  
på blandingsprosedyren.
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Blanding:

1.  Stikk kanylen gjennom 
midten av gummiproppen 
på hetteglasset med 
pulver, og sprøyt all væsken 
sakte ned i hetteglasset 
slik at det dannes 
færrest mulig bobler. Når 
oppløsningsvæsken tilsettes, dannes et lite overtrykk i hette-
glasset. Slipp derfor sprøytens stempel og la det stige opp av 
seg selv i omtrent 10 sekunder. Dette vil utligne overtrykket i 
hetteglasset. Hold kanylen over væskenivået før du vrir  
sprøyten løs fra kanylen. 

 

  Vri den første sprøyten forsiktig løs 
fra kanylen. Kanylen skal sitte igjen i 
Menopur 1200 IU-hetteglasset. 

  Ta den andre sprøyten med 
oppløsningsvæske som følger  
med i pakningen.

  Utfør steg 2 under ”Forberedelse” også med denne sprøyten  
for å fjerne gummibeskyttelsen fra den andre sprøyten med 
oppløsningsvæske. Fest deretter sprøyten til kanylen som sitter  
i hetteglasset. Sprøyt langsomt all væsken ned i hetteglasset, og 
la sprøytens stempel stige opp av seg selv i omtrent 10 sekunder.

OBS:
Dersom du skal blande Menopur 600 IU, gå videre til punkt 2. 
Dersom du skal blande Menopur 1200 IU, skal du lese videre her.



2.  Trekk den tomme sprøyten med  
kanylen sittende på, ut av 
hetteglasset.

3.  Pulveret skal løse seg raskt opp  
(innen to minutter) til en klar  
oppløsning. Selv om dette 
normalt skjer når bare få dråper av 
oppløsningsvæske er tilsatt, skal all 
oppløsningsvæske tilsettes. Sving 
hetteglasset rolig rundt (ikke rist) for 
å løse opp pulveret. 

4.  Legemidlet er nå klart til bruk, eller 
det kan oppbevares i romtemperatur 
(under 25°C) opptil 28 dager.



Injisering:

1.  Åpne en av engangssprøytene og 
fjern beskyttelseshetten. Stikk 
kanylen gjennom gummiproppen på 
hetteglasset. Det er viktig å stikke 
midt i gummiproppen. Og trykk 
stempelet helt ned.

2.  Vend hetteglasset opp ned som vist 
på bildet, og trekk opp riktig mengde 
oppløsning i engangssprøyten (bruk 
sprøytens graderingen). Hvor stor 
dose du skal ta, har du fått beskjed 
om av lege eller sykepleier.

3.  Trekk engangssprøyten ut av 
hetteglasset. Hold sprøyten opp 
ned som vist på bildet. Trekk inn litt 
luft og knips litt på sprøyten slik 
at eventuelle luftbobler stiger opp. 
Trykk så sakte på stempelet til den 
første væskedråpen kommer til syne 
ved kanylespissen. Det er helt ufarlig 
dersom det fortsatt er noen små 
luftbobler igjen i sprøyten.

OBS:
Vær oppmerksom på at hetteglasset inneholder legemiddel til flere 
dagers behandling. Trekk derfor bare opp den dosen som du har fått 
beskjed om å bruke. Hver korte strek på sprøyten tilsvarer 37,5 IU. 
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Forberedelse:

4.  Vask hudområdet der du skal stikke 
deg med en spritserviett eller 
annet desinfiserende middel. Det 
er nok å vaske en gang. La område 
tørke 10-15 sekunder før du setter 
injeksjonen.

  Lag en hudfold på magen på høyre 
eller venstre side med en hånd. Med 
den andre hånden føres kanylen 
på sprøyten i 90 graders vinkel 
gjennom huden. Trykk stempelet 
rolig inn til sprøyten er helt tom. 
Trekk deretter sprøyten ut. Etter at 
sprøyten er trukket ut, trykk lett på 
injeksjonsstedet og massér forsiktig. 
Oppløsningen vil da fordele seg 
bedre under huden.

5.  Varier injeksjonssted i samsvar med 
lege/sykepleiers instruksjon.

6.  Legg brukte kanyler i en passende 
avfallsbeholder for skarpe 
gjenstander, for eksempel en tom 
melkekartong eller brusflaske.

7.  Ved påfølgende injeksjoner gjentas 
punktene 1-6. Husk å bruke ny 
engangssprøyte hver gang. For 
å unngå ømhet, bør du velge 
forskjellige stikksteder på magen.

8.  Resten av Menopur-oppløsningen i 
hetteglasset kan oppbevares i opptil 
28 dager ved romtemperatur  
(under 25°C).
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Transport og oppbevaring av  
Menopur® 600 IU eller 1200 IU

Ublandet legemiddel skal oppbevares i kjøleskap 
(2-8°C), men kan i korte perioder (maks 12 timer 
sammenlagt) oppbevares i romtemperatur (under 
25°C), f.eks. ved transport fra apoteket til hjemmet. 

Ferdigblandet legemiddel oppbevares i 
romtemperatur i inntil 28 dager.

Menopur må aldri fryses.




