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Hoe moet  
de Ovitrelle  
voorgevulde pen 
worden gebruikt?

•  Lees voordat u begint met het gebruik  
van uw voorgevulde pen deze 
instructies eerst helemaal tot  
het eind door. Volg de procedure 
precies, want deze kan verschillen  
van wat u gewend bent.

•  Gebruik deze pen alleen voor uzelf - 
laat niemand anders hem gebruiken.

•  Injecteer Ovitrelle® zoals uw arts of 
verpleegkundige u geleerd heeft.

•  De pen is bedoeld om via een injectie 
onder de huid te worden toegediend 
(subcutaan).

•  Deze pen is uitsluitend voor eenmalig 
gebruik. Deel de pen niet met 
anderen.
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Voordat u uw  
Ovitrelle  
voorgevulde pen 
gaat gebruiken

•  Was uw handen met water en zeep.

•  Zoek een schone plaats en een vlak 
oppervlak op.

•  Controleer de uiterste 
houdbaarheidsdatum op het etiket  
van de pen.

•  Verzamel alle spullen die u nodig heeft 
en leg deze klaar: alcoholdoekjes /  
de voorgevulde pen / een naald
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1 dop van de pen

2  naaldaansluiting met 
schroefdraad

3 reservoirhouder

4 plunjerzuiger

5  dosisterug-
koppelingsvenster

6 dosisinstellingsknop

7 buitendop naald

8  binnenbescherming 
naald

9 verwijderbare naald

10 verzegeling

Ovitrelle®  
voorgevulde 
pen
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•  Neem een nieuwe naald - gebruik 
uitsluitend de meegeleverde naald 
“voor eenmalig gebruik”.

•  Houd de buitendop van de naald 
stevig vast.

•  Controleer of de verzegeling op 
de buitendop van de naald niet 
beschadigd is of los zit.

•  Verwijder de verzegeling.

Uw voorgevulde 
pen klaarmaken 
voor injectie

Verwijder de dop van de pen

Maak uw naald klaar voor 
injectie

Bevestig de naald

•  Schroef de punt met schroefdraad van 
de Ovitrelle® voorgevulde pen in de 
buitendop van de naald totdat u een 
lichte weerstand voelt.

•  Verwijder de buitendop van de naald 
door er voorzichtig aan te trekken. 
Bewaar deze om later weer te 
gebruiken.

•  Houd de Ovitrelle® voorgevulde pen 
vast met de naald omhoog gericht.

•  Verwijder de groene 
binnenbescherming voorzichtig en 
gooi deze weg.

•   Als u kleine druppeltjes vloeistof ziet, 
gaat u verder bij hoofdstuk ‘De dosis 
instellen op 250’.

Kijk goed naar de punt van de 
naald of er kleine druppeltjes 
vloeistof zijn
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LET OP:  
Als de verzegeling 

beschadigd is of los zit,  
mag u de naald niet 

gebruiken. Gooi de naald 
weg in een container voor 

scherp afval. Vraag uw  
arts of apotheker hoe  
u een nieuwe naald  

kunt krijgen.

!

 LET OP: Bevestig  
de naald niet te strak; 
daardoor kan de naald 
na de injectie moeilijk  
te verwijderen zijn.

!

LET OP: Als u geen 
kleine druppeltjes op 

of vlak bij de punt van 
de naald ziet de eerste 
keer dat u een nieuwe 
pen gebruikt, moet u  
de stappen hieronder 

uitvoeren.

!
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LET OP: Draai 
de dosisinstellingsknop  

voorzichtig rechtsom totdat u  
een stip (•) in de dosisweergave 
ziet staan. Het eerste teken in de 

dosisweergave is een 0, daarna volgt 
een |. Na twee klikjes verschijnt de 

stip (•) in beeld. Het is mogelijk dat de 
stip bovenaan de dosisweergave staat, 

waardoor het lijkt alsof er geen stip 
zichtbaar is in de dosisweergave.  

Draai in dit geval voorzichtig  
de dosisinstellingsknop  
terug tot u de stip in  

beeld ziet.

!



Draai de dosisinstellingsknop 
voorzichtig rechtsom totdat u 
een stip (•) in de dosisweergave 
ziet staan. Als u deze positie 
voorbij bent gegaan, draait u 
de dosisinstellingsknop gewoon 
terug tot aan de stip (•).

Als u geen kleine druppeltjes vloeistof 
op of vlak bij de punt ziet:

Houd de pen vast met de naald 
omhoog gericht.

Duw de dosisinstellingsknop  
zo ver mogelijk in. Er verschijnt  
een druppeltje vloeistof aan  
de punt van de naald.

Als u geen vloeistof ziet, kunt u 
het een tweede keer proberen 
(u mag dit maximaal twee keer 
doen) en start u vanaf stap 1 
hierboven.
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Tik zacht tegen  
de reservoirhouder.
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De dosis instellen  
op “250”

•  Draai de dosisinstellingsknop voorzichtig  
rechtsom. Op de dosisweergave ziet 
u een rechte lijn en u moet blijven 
draaien totdat u het getal “250” kunt 
aflezen.

•  Duw of trek niet aan de dosis-
instellingsknop terwijl u eraan draait.

 
•  De dosisweergave behoort “250” 

te tonen, zoals weergegeven in 
onderstaande afbeelding.

Stel de dosis in6
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5 sec.

Controleer opnieuw of het getal 
in de dosisweergave “250” is.  
Is dit niet het geval, dan moet u 
deze aanpassen (zie hoofdstuk 
‘De dosis instellen op 250’).

 Injecteer de dosis volgens 
de instructies van uw arts of 
verpleegkundige.
  
  •  Duw de naald langzaam 

volledig in de huid. 
  
  •  Duw de dosisinstellingsknop 

zo ver mogelijk in en houd 
deze vast om de volledige 
injectie te voltooien, zoals op 
de onderstaande afbeelding 
wordt getoond.

  
  •  Houd de dosisinstellingsknop 

ten minste 5 seconden 
ingedrukt om er zeker van te 
zijn dat u de volledige dosis 
injecteert.

  
  •   Het getal dat de dosis 

aangeeft in de dosisweergave 
springt weer terug op “0”. Dit 
geeft aan dat de volledige 
dosis is afgegeven.

  
  •  Trek na ten minste 5 seconden  

de naald uit de huid terwijl u  
de dosisinstellingsknop 
ingedrukt houdt. 

  
  •  Laat de dosisinstellingsknop 

los.

De dosis 
injecteren
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Kies een injectieplaats in 
het gebied dat uw arts of 
verpleegkundige u heeft 
aangegeven voor de injectie. 
Kies, om irritatie van de huid tot 
een minimum te beperken, elke 
dag een andere injectieplaats.

Reinig de huid op de 
injectieplaats door deze met een 
alcoholdoekje schoon te vegen.

Inhoud
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LET OP: 
Na 5 seconden 

blijft u de 
dosisinstellingsknop 
ingedrukt houden en  
trekt u de naald uit 

de huid.

!  LET OP:  
Duw de 

dosisinstellings-
knop langzaam 

(met beleid) 
in.



Na de injectie

Controleren of u een volledige 
injectie hebt gegeven

•  Controleer of de dosisweergave “0” 
aangeeft. Dit bevestigt dat de dosis 
volledig is geïnjecteerd. Probeer niet 
een tweede keer  
te injecteren.

•  Als de dosisweergave niet “0” 
aangeeft, raadpleeg dan uw arts of 
apotheker.

De naald van de pen verwijderen

•  Houd de voorgevulde pen stevig aan 
de reservoirhouder vast.

•  Zet voorzichtig de buitendop van  
de naald op de naald.

•  Pak dan de buitendop van de naald 
vast en schroef de naald los.

•  Zorg dat u zichzelf niet met de naald 
prikt.

• Zet nu de dop weer op de pen.

Gooi gebruikte pennen en naalden 
weg

•  Gebruik elke naald en pen slechts 
eenmaal.

•  Als u uw injectie voltooid hebt,  
moet u de gebruikte naald op  
een veilige manier afvoeren en  
de pen weggooien.

•  U kunt de pen het best terugdoen in 
de oorspronkelijke verpakking. 

•  Wanneer de pen leeg is, vraag uw 
apotheker wat u ermee moet doen.

0

LET OP: Spoel 
geneesmiddelen niet 
door de gootsteen of  

de WC en gooi ze niet in 
de vuilnisbak. 

!
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Hoe bewaart u  
de voorgevulde 
pen?
•  Bewaar de pen op een veilige plaats. 

Buiten het zicht en bereik van 
kinderen houden.

•  Gebruik Ovitrelle® niet meer na  
de uiterste houdbaarheidsdatum.  
Die is te vinden op het etiket en 
de 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 Ovitrelle® niet als u merkt dat 
er zichtbare tekenen van bederf zijn, 
als de vloeistof deeltjes bevat of niet 
helder is.

®

De inhoud van deze gehele brochure is gebaseerd op de gebruiksaanwijzing 
10/2020 en de patiëntenbijsluiter 10/2021 van Ovitrelle® 
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Merck B.V.
Tupolevlaan 41-61
1119 NW Schiphol-Rijk
Tel: +31 (0)20 658 28 00
www.merckfertiliteit.nl
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