Fragmin injecties

Beter voor elkaar
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Aanwijzingen voor het gebruik van Fragmin
Handen wassen

Was uw handen met water en zeep en droog uw handen.
De wegwerpspuiten hebben een dunne, kwetsbare naald. Om te voorkomen
dat deze beschadigd moet de wegwerpspuit voorzichtig uit de verpakking
gehaald worden door eerst de papieren achterzijde van de verpakking
volledig te verwijderen. Daarna kan de spuit gemakkelijk uit de verpakking
gehaald worden.
Als het spuitje uitgerust is met het zogenaamde ‘needle-trap’
veiligheidssysteem moet u voordat u kunt injecteren dit eerst voorzichtig
afbuigen van het naaldje.
Pak daarna het naald afdekdopje vast en trek het in een beweging naar
boven los. Als het spuitje geen ‘needle-trap’ heeft pak dan het naald
afdekdopje vast en trek het in een beweging naar boven los. Als er een
druppel aan de naald blijft zitten, schud die er dan af.
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Plaats van injectie bepalen
Ga in een prettige houding zitten of liggen. Bepaal de plaats van de
onderhuidse injectie aan de voorkant van uw buik. NIET rond de navel of bij
een wond of aan de voor- of zijkant van het bovenbeen.

Het vastpakken van de huidplooi
Neem een flinke huidplooi tussen duim en wijsvinger.
De aanwezige luchtbel in de injectiespuit niet verwijderen; deze zorgt
ervoor dat alle vloeistof wordt geïnjecteerd.

Het inbrengen van de injectienaald
Houd de spuit rechtop tussen duim en wijsvinger. Breng de naald in zijn
geheel loodrecht in de huidplooi. Blijf de huidplooi vasthouden, niet
opzuigen! Spuit de vloeistof langzaam in door de zuiger zo ver mogelijk
naar beneden te duwen.
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Let bij de injectie op dat u niet spuit:
•
•
•
•
•
•
•
•

op littekenweefsel;
op plekken op uw huid die ontstoken of pijnlijk zijn;
in ledematen die verlamd of geropereerd zijn;
in ledematen met trombose of oedeem;
op plekken met rode verkleuringen;
in de buurt van grote bloedvaten;
binnen een gebied van 4 cm rond de navel;
binnen een cirkel van 2 cm van de vorige injectieplaats.

Het verwijderen van de injectienaald
Nadat u de vloeistof heeft ingespoten, kunt u de naald terugtrekken en de
huidplooi loslaten.
Niet nawrijven. Als er een bloeding zou optreden op de injectieplaats moet
u enige minuten met vingers hierop drukken.

Na de injectie
Na de injectie buigt u het naaldje weer vast in de ‘needle-trap’. U kunt
hiervoor het beste een stabiele, vlakke ondergrond gebruiken, zoals een
tafel. Gebruik nooit uw vinger of hand om de ‘needle-trap’ naar het naaldje
te buigen. Berg hierna het spuitje op in de naaldcontainer. U kunt na afloop
de naaldcontainer terugbrengen bij de apotheek.
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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